
1IX. évfolyam 5. szám 2014. december

BÁCSVÍZ Zrt. – KÉK-VÍZ PROGRAM
A Lajosmizsei NOVUS 90 Kft. állította fel az új víztornyot, az Iskola-tó mellett. A 
nagy szakmai bravúrral elvégzett munkára sokan kíváncsiak voltak.  Egy ideig 
még a régi víztorony is látható, de már nem sokáig. Részletek a 2. oldalon. 

NÉVADÓ ÜNNEPSÉG
A Lajosmizsén komoly hagyományokkal rendelkező birkózó sport ünnepe is 
volt október 23-án a nagy elődről, Polyák Imréről elnevezett sportcsarnokban 
rendezett névadó ünnepség. A bensőséges hangulatú rendezvényről készült 
beszámoló a 2. oldalon olvasható.

Minden kedves Olvasónknak 
békés, szép karácsonyt és örömökben gazdag 
új esztendőt kívánnak a Hírlap munkatársai!

Polyák Imre
Olimpiai és Világbajnok

Az évszázad birkózója

A nemzet sportolója

Tagja a Birkózó Hírességek Csarnokának 

(Hall of Fame-Oklahoma, USA)

Lajosmizse Város Díszpolgára

Fo
tó

k:
 H

or
vá

th
 S

án
do

r é
s 

Ri
gó

 P
ál

LM Hirlap (2014-44) 1.indd   1 11/20/14   12:59:25 PM



2

2  | HÍRLAP | 2014. december | 

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

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, 13.00-16.45 • Csütörtök 8.00-11.30, 13.00-15.30

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, 13.00-16.45 • Csütörtök 8.00-11.30, 13.00-15.30

Igényelje a 
HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁST!

Az Izsák-Kom Nonpro� t K� . hulladékgazdál-
kodási közszolgáltató tájékoztatja a Tisztelt La-
kosságot, hogy évente egy alkalommal (a kukás 
ürítéssel azonos napon) igénybe vehetik az ún. 
házhoz menő lomtalanítást. A gyűjtőedényzet 
méretét meghaladó lim-lomok elszállításának 
igényét előzetesen be kell jelenteni a közszolgálta-
tónál a 76/800-164 vagy 06 30/278-8214-es tele-
fonszámon, illetve az info@izsak-kom.hu e-mail 
címen. Az előre leegyeztetett napon a kukás autó 
felkeresi a háztartást és 2 m3 mennyiségig díj-
mentesen elszállítja a lom hulladékot. A szol-
gáltatást igénybe veheti minden háztartás, aki a 
közszolgáltatóval közszolgáltatási szerződést kö-
tött és nincs hulladékkezelési díjtartozása.

Éljünk a házhoz menő lomtalanítás lehető-
ségével és akadályozzuk meg az illegális hulla-
dék-elhelyezéseket!

Polyák Imre Sportcsarnok – 
Névadó ünnepség

A 2010-ben elhunyt sportlegendára roko-
nai, barátai, tisztelői emlékeztek az október 23-
án megtartott névadó ünnepségen. Jelen volt 
lánya, Polyák Éva, és özvegye, Polyák Imréné 
Magdi néni is.

A megjelent vendégek személyes gondola-
tai tették hitelessé és bensőséges hangulatúvá a 
megemlékezést.

A KTE és a lajosmizsei birkózók bemutató-
ja után a Polyák Imre Sportcsarnok bejáratánál 
elhelyezett emléktábla koszorúzása következett. 
A művelődési házban három héten keresztül 
volt látható a Polyák Imre Emlék- és Sportág-
történeti kiállítás.

Az ünnepségről készült felvétel megtekint-
hető az önkormányzat honlapján az Önkor-
mányzati hírek között, a fotók pedig a Galériá-
ban.

Feltöltési kötelezettség 
határideje a helyi iparűzési adóban 
2014. december 20.

Tisztelt Adózók! A helyi iparűzési adó fel-
töltési kötelezettsége alá tartozók köre meg-
egyezik a társasági adó törvény által meghatá-
rozott feltöltési kötelezettség alá esők körével. 
A feltöltési kötelezettséget a adózás rendjéről 
szóló 2003. évi XCII. törvény 2. számú mel-
léklet II/A. fejezet 2./c pontja szabályozza. 
E szerint a társasági adóelőlegnek az adó-
évi várható � zetendő adó összegére történő 
kiegészítésére kötelezett vállalkozónak az 
iparűzési adóelőleget a várható éves � ze-
tendő adó összegére az adóév december 20. 
napjáig kell kiegészítenie. Ehhez a � zeté-
si kötelezettséghez bevallási kötelezettség 
is kapcsolódik. A feltöltési kötelezettséghez 
tartozó bevallási nyomtatvány megtalálható 
a www.lajosmizse.hu > Polgármesteri hivatal 
> Ügycsoportok, letölthető nyomtatványok > 
Adócsoport linken. Kérjük, hogy bevallási és 

be� zetési kötelezettségeiknek határidőben te-
gyenek eleget, mivel mind a bevallási, mind a 
be� zetési kötelezettség elmaradása mulasztási 
bírsággal szankcionálható.

Új víztorony Lajosmizsén
Jól haladnak a „Kék-víz” Ivóvízminőség-ja-

vító program lajosmizsei beruházásai. 
2014. október 31-én a lajosmizsei székhe-

lyű NOVUS 90 K� . felállította az új 500 m3-es 
víztornyot. Az új víztorony térfogata a ked-
vező alakja miatt több mint kétszerese a régi 
200 m3-es vasbeton víztoronynak. A régi víz-
torony bontása 2015. második negyedévében 
várható.

Még ebben a hónapban elkészül a vízmű 
Ceglédi úti telephelyén az új napi 2 000 m3 víz-
hozamot biztosító 200 m talpmélységű kút.

Az összesen 5 411 m hosszú (Telepi út, Klá-
bertelep, Beneszél utca, Csalogány utca, Kál-
mán I. utca, Kodály Z. utca, Szappanos dűlő, La-
dánybenei út, Közösi iskola dűlő) új vízvezeték 
fektetési munka több mint fele már elkészült, és 
folyamatosan épül tovább. Az új vízvezetékekre 
a rákötések legkorábban 2015 tavaszán kezdőd-
hetnek meg.

Néhány utcában (Batthyány, Bajcsy-Zs., 
Deák és Dankó) a régi elavult vízvezeték is ki 
lesz cserélve, melynek kivitelezési munkái no-
vember végén kezdődnek el. A Bácsvíz Zrt. a 
lakosságot a munkák megkezdése előtt részle-
tesen tájékoztatni fogja, mivel itt a régi vascső 
házi bekötések cseréjére is sor kerül.

A vízmű ceglédi úti telephelyén különböző 
technológiai fejlesztések mellett a kezelőépület 
is bővül és megújul.

A fejlesztések összértéke 480 millió forint, 
melynek forrása 100%-ban pályázati pénz, mi-
vel a szükséges 15%-os önerőre is sikeresen pá-
lyáztak az érintett önkormányzatok az EU Ön-
erő alapnál.

A beruházás végső befejezési határideje 
2015. szeptember hónap.

Megkezdődött az 
optikai hálózat kiépítése

Lajosmizse Város Önkormányzata 2013 
novemberében döntött az optikai hálózat ki-
építésének a megkezdéséről. Első lépésként a 
Magyar Telekom a postán levő telefonközpon-
tot tette alkalmassá az optikai hálózat település 
szintű kiszolgálására. A tervezési és engedélye-
zési eljárások lefolytatása után 2014. novem-
ber 10-én megkezdődött a hálózat kiépítése az 
Önkormányzat és Intézményei, illetve a köz-
pontban levő emeletes házak között. Ezt köve-
tően nyílik lehetőség a további fejlesztésekre, 
amelyek a helyi vállalkozások és további utcák 
bevonását jelentik a Magyar Telekomhoz be-
nyújtott megfelelő mennyiségű igények beér-
kezése esetén. 
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A 2014. október 12-i választások 
eredményei Lajosmizsén

Lajosmizse Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete
Basky András – polgármester 
dr. Adonyi Lajos – alpolgármester
Sápi Tibor – alpolgármester
Belusz László
Borbély Ella
Bujdosó János
Fekete Zsolt
Józsáné dr. Kiss Irén
Keresztes Ferenc
Orbán Antal
Péli Szilveszter
Sebők Márta

Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselők
Baranyi-Rostás Rodrigó – elnök
Kolompár László
Lakatos Sándor

Lajosmizse Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az alábbi 3 bi-
zottságot hozta létre a 2014. 
október 22-i alakuló ülésén

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
Sebők Márta – elnök
Belusz László
Keresztes Ferenc
Sápi Zsomborné – nem képviselő bizottsági tag
dr. Török Tamás – nem képviselő bizottsági tag

Önkormányzati Bizottság
Belusz László – elnök
Borbély Ella
Bujdosó János
Péli Szilveszter
Sebők Márta
Mezei Anett – nem képviselő bizottsági tag
Szőrös Zoltán – nem képviselő bizottsági tag

Mezőgazdasági Bizottság
Keresztes Ferenc – elnök
Fekete Zsolt
Orbán Antal
Péli Szilveszter
Kollár László – nem képviselő bizottsági tag

IGAZGATÁSI SZÜNET a Lajosmizsei 
Közös Önkormányzati Hivatalban

Lajosmizse Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete – Felsőlajos Község Ön-
kormányzata Képviselő-testülete előzetes 
véleményének kikérésével – a Lajosmizsei 
Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi mun-
karendjében 2014. december 29-31. napjaira 
(3 munkanapot érintően) igazgatási szünetet 
rendelt el.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy ezen időszak 
alatt a Közös Önkormányzati Hivatal vala-
mennyi irodáján és csoportján 1-1 fővel ügye-
letet tartunk, ugyanakkor a Hivatalban folya-
matosan működik az információs pult, ahol 
teljes körű tájékoztatást kaphatnak az ügyfelek 
a hivatali dolgozók elérhetőségéről, munka-
rendjéről.

Az anyakönyvi igazgatás és a pénztár ügye-
leti rendszerben, szükség esetén üzemel.

Az igazgatási szünet időtartama alatt kizá-
rólag a haladéktalan intézkedést igénylő felada-
tokat látja el a hivatal.

Minden kedves ügyfelünknek, minden la-
josmizsei lakosnak áldott, békés, adventi ké-
szülődést kívánunk!

MUNKAREND VÁLTOZÁS 
A LAJOSMIZSEI KÖZÖS 
ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy a 
33/2013. (VIII. 30.) NGM. rendelet értelmében 
– mely a 2014. évi munkaszüneti napok körüli 
munkarendről szól –

2014. december 24-e szerda PIHENŐNAP.
A LAJOSMIZSEI KÖZÖS 

ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL NYITVA-
TARTÁSA EZEN A NAPON SZÜNETEL!

2014. december 24-e szerda HELYETT 
2014. december 12-én, pénteken tart nyitva a 
Hivatal 17.00 óráig és december 13-án, szom-
baton, amely munkanap a pénteki nyitva tartás 
szerint 12.30 óráig. December 12-én, pénteken 
ügyfélfogadás is van a Hivatalban, december 
13-án, szombaton az ügyfélfogadás szünetel!

A többi munkanapon a megszokott munka-
rend és ügyfélfogadási rend szerint várjuk ügy-
feleinket.

Tájékoztatás csatornás 
beruházásról

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 
2014. szeptember 23-án elindult a bővített, új 
szennyvíztisztító telep próbaüzeme a meglévő, 
régi csatornahálózaton befolyó szennyvíz fel-
használásával. 

Mivel a csatornahálózat kiépítése még folyik, 
és a szennyvízteleppel az összeköttetés még nincs 
meg, így a lakosságnak tilos a keletkező szenny-
vizet az új csatornahálózatba beleengedni. Az új 
csatornahálózat műszaki átadás-átvétele a kame-
rás vizsgálat és a víztartási próba után történhet 
meg, amely csakis akkor végezhető el, ha az új 
rendszerbe nem folyik bele az illegális szennyvíz. 
Sajnos az utóbbi időben több esetben akadályoz-
ta a kivitelező szakszerű munkavégzését az egyes 
lakosok csatornába engedett szennyvize. Azon 
ingatlantulajdonosokra, akik a műszakilag át 
nem adott csatornába szennyvizet juttatnak, 
a kivitelező cég ráterheli a szennyvízhálózat 
tisztításának költségét és a keletkezett kárt. 

Az önkormányzat levélben fogja értesíte-
ni a lakosságot arról, hogy mikor kezdhető 
el az új hálózatra való rákötés. Ezen időpont 
városrészenként eltérhet majd. A kivitelezőnek 
32 kilométerből még 4 kilométer vezetéket kell 
lefektetnie, továbbá a már lefektetett részek út-
helyreállítását végzi. 

A Dózsa György út Lehel és Könyves Kál-
mán utca közötti szakaszán a helyi védett pla-
tánfák és a lakóházak megóvása miatt az ere-
deti csatornatervet módosítani kellett, és az új 
nyomvonal a Lehel–Móra–Hársfa–Pázmány–
Könyves Kálmán utcák mentén fog kiépítésre 
kerülni.  Fotók: Horváth Sándor és Rigó Pál

dr. Balogh László
jegyző

Basky András 
polgármester

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
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Felsőlajos Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének összetétele 
a 2014. október 12-i választások 
eredményeképp

Felsőlajos Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete
Juhász Gyula – polgármester
Kun János – alpolgármester
Czigány Lajos
Majoros István
Makainé Antal Anikó

Felsőlajos Község Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete az alábbi bizottságot hozta létre 
a 2014. október 21-i alakuló ülésén

Ügyrendi Bizottság
Makainé Antal Anikó – elnök
Majoros István
Farkas Ferenc – nem képviselő bizottsági tag

Fejlesztések Felsőlajoson
Adósság konszolidációban részt nem vett 

települési önkormányzatok, így Felsőlajos is 
fejlesztési támogatásra benyújtott pályázaton a 
miniszteri döntés alapján támogatásban része-
sült. A támogatás összege 10 000 000.– Ft, amely 
egyszeri jellegű, vissza nem térítendő támoga-
tás, melyet kötelező önkormányzati feladat el-
látásához kapcsolódó beruházásra lehetett for-
dítani. 

Felsőlajos település vezetése, úgy döntött, 
hogy 5 millió forintot az igazgatási tevékenysé-
get valamint a kulturális és nevelési feladatokat 
is ellátó Faluház kazáncseréjére és a kazáncseré-
vel közvetlenül érintett gépészeti elemek cseré-
jére költi. A támogatás másik felét az 1980-ban 
átadott felsőlajosi Óvoda épületének energetikai 
korszerűsítésére fordítja, amely magába foglalja 
az épület nyílászáróinak cseréjét és homlokza-
tának szigetelését. Ezekkel a beruházásokkal a 
két intézmény csökkenti a közüzemi számláit és 
az így keletkezett megtakarításból további fej-
lesztéseket tudnak megvalósítani. 

Ezek a beruházások augusztus és szeptember 
hónapban befejeződtek. Az óvodások már a szép 
impozáns épületben kezdhették meg az nevelési 
tanévet. Az óvoda ünnepélyes átadása szeptem-
ber 22-én volt, ahol ünnepi beszédet mondott 
dr. Salacz László országgyűlési képviselő és Ju-
hász Gyula polgármester, valamint erre a nap-
ra az óvodások színvonalas műsorral készültek. 
A megnyitó után a nemzeti színű szalagot Ju-
hász Gyula polgármester, dr. Salacz László or-
szággyűlési képviselő és Szarkáné Jurászik Zita 
tagintézmény vezető vágta át. A megjelentek 
megtekinthették belülről az óvodát, valamint 
idén tavasszal elkészült só szobát. A só terápiás 
helység természetes módon kezeli a légúti és al-
lergiás megbetegedéseket, és enyhíti a tüneteket. 

A legfontosabb, hogy rendszeres használatával 
megelőzhetők ezek a tünetek, és megelőzés cél-
jából a gyerekek heti két alkalommal igénybe is 
veszik ezt a nagyszerű lehetőséget. Az óvoda a 
megújult külsővel és a benne rejlő lehetősséggel 
neveli tovább a jövő generációit. 

Idősek Napja
Felsőlajoson a hagyományokat hűen kö-

vetve november 28-án megrendezik az Idősek 
Napját. Ez az a nap, amikor a � atalabbak és a 
gyerekek szeretnék kifejezni a tiszteletüket és 
szeretetüket az időseknek, megköszönve azt 
a sok tapasztalást, megfontolást és bölcsessé-
get, amit a � atalabb nemzedék kap az idősebb 
nemzedéktől. Így az iskolások és az óvodások is 
nagy szeretettel készülnek erre napra, és vidám 
műsoraikkal köszöntik a nagyszülőket. A Kép-
viselő-testület a vendéglátás után apró ajándék-

kal lepi meg az időseket, kívánva jó egészséget 
mindenkinek. 

Földutak javítása
Az időjárás lehetővé tette, hogy idén ősszel 

Felsőlajos külterületi dűlőutak javítási mun-
kálatai megtörténjenek. Október elején 12 km 
hosszú szakaszon végezték el a földutak tárcsá-
val történő lazítását, gyephant felvágását, glé-
deres durva egyengetését, gyalulását, bogárhát 
kialakítását és hengeres tömörítését. Ezzel a 
munkálatokkal már a téli időjárásra való felké-
szülés is megkezdődött a településen, � gyelve a 
külterületeken élő emberek közlekedésére is. 

Optikai hálózat kiépítése
Több évtizedes probléma látszik megoldód-

ni Felsőlajoson, mivel az Opticon K� . novem-
ber elején megkezdte az optikai kábel lefekte-
tését. Ezen kábel végpontja az Iskola utca és a 

FELSŐLAJOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Elérhetőségeink: Felsőlajos, Iskola u. 12. • Ügyfélfogadás: Kedd 8.00-12.00 13.00-16.45, Péntek 8.00-12.30
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HIRDETMÉNY
2014. december 9-én, kedden 17.00 órai kezdettel

KÖZMEGHALLGATÁSSAL EGYBEKÖTÖTT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉST TART.

A közmeghallgatás témakörei:
1. Tájékoztató Felsőlajos Község Önkormányzata 2014. évi tevékenységéről (fej-

lesztésekről, beruházásokról), költségvetési helyzetéről és a 2015. évi elképze-
lésekről 

2. Közmeghallgatás („a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képvise-
lői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek”)

A közmeghallgatás helye: 

Felsőlajos Község, Faluház Díszterme Felsőlajos, Iskola út 12. 

Felsőlajos Község Önkormányzata nevében tisztelettel várja az érdeklődőket:
Juhász Gyula sk., polgármester
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Nap utca sarka, ahonnan bekötésre kerül az 
Önkormányzat és az Iskola is. Ebből a pontból 
kiindulva lehetőség lesz a település összes utcái-
nak a bekötésére, de ezen további beruházáshoz 
az önkormányzat várja a pályázati lehetősége-
ket. Az optikai hálózat kiépítése nagy segítséget 
jelent a vállalkozások számára is, hiszen ezzel 
gyorsabb és stabilabb internet szolgáltatást tud-
nának igénybe venni.   

Óvoda hírei
A 2014-15-ös nevelési évet az Önkormány-

zatunknak köszönhetően a gyönyörűen felújí-
tott óvodaépületben kezdhettük el. Intézmé-
nyünk ünnepélyes átadóját szeptember 22-én 
tartottuk, ahol jelen volt településünk elöljáróin 
kívül dr. Salacz László országgyűlési képviselő, 
Lajosmizse város vezetősége, a szülők és falu-
beliek. 

Az óvodások ünnepi műsora után jelképesen 
is birtokba vettük óvodánkat. Hálásan köszön-
jük fenntartónknak a gyerekek és a szülők nevé-
ben is az intézményünkre fordított összeget.

Szeptemberben az új gyerekek zökkenő-
mentes beszoktatása után a Zenélő dallamok 
előadássorozat első műsorát nézhettük meg, 
melynek keretében Dóbiás Péter tanár úr és ze-
nésztársai a komolyzene és a népdalok világába 
repítettek bennünket játékosan.

A szülők segítségével papírgyűjtést szervez-
tünk szeptember végén, az ebben nyújtott segít-
séget ezúton is köszönjük.

Kitüntetett Zöld Jeles Napunk az Állatok Vi-
lágnapja (okt. 04.), a témára épülő projektet egy 
interaktív zenés műsorral koronáztuk meg, me-
lyet az iskolásokkal közösen tekintettünk meg.

Október 6-án délután a szülőkkel közösen 
vettünk részt a már hagyományossá vált, az 
aradi vértanúk emlékére szervezett Fáklyás Fel-
vonuláson.

Az idei nevelési évben is beindultak a dél-
utáni foglalkozások, úgy mint az Apróka-Ugró-

ka, Zenei tehetséggondozás, Agyagozás, Angol, 
Katolikus és Református Hittan, valamint új 
színfoltként az országos Bozsik Program kere-
tén belül az Ovi-Foci.

A nagycsoportosok őszi programjai közt 
szerepelt a lajosmizsei piaclátogatás, szüretelés 
Makai Ádám nagyszüleinél, ezt a lehetőséget 
ez úton is köszönjük. A napsütéses őszi termé-
szetben még lovaskocsikázásra is sor kerül, az 
ebben nyújtott segítséget hálásan köszönjük a 
Tanyacsárda K� .-nek, valamint Kukucska Pál-
nak.

Október 21-én a lajosmizsei óvoda által 
szervezett énekversenyen Makai Flóra, Pénzes 
Jázmin és Szécsényi Lívia képviselte óvodánkat, 
közülük, Pénzes Jázmin és Szécsényi Lívia Kü-
löndíjjal tért haza. Gratulálunk nekik!

November 5-én az óvodák részére szervezett 
Ovi-olimpián is részt vettek a nagycsoportosok 
a lajosmizsei sportcsarnokban.

November 18-án bemutató foglalkozást tart 
az egészséges életmóddal kapcsolatban Szarká-
né Jurászik Zita, tagintézmény vezető a nagy-

csoportban, ahová a lajosmizsei óvodából vá-
runk kollegákat. 

November 28-án a nagycsoportosok mű-
sorral köszöntik településünk időseit a Falu-
házán szervezett Idősek Napján. Ugyanezen a 
napon zárul nyílt nap keretében a kiscsoport-
ban a Gondolkodj Egészségesen! program, 
melynek keretében formáljuk a gyermekek és 
a szülők szemléletét az egészségvédelemmel 
és környezettudatos magatartással kapcsolat-
ban.

A decemberi hónap sok programot tartogat 
még a számunkra, többek között a Mikulás-vá-
rást, a Családi Mozi Délutánt, a szülőknek szer-
vezett Jótékonysági Ruhabörzét, a karácsonyi 
készülődést, az Adventi Kézműves Vásárt.

Felsőlajosi Általános 
Iskola őszi programjai

Hagyományainkhoz hűen október 6-án 17 
órakor ünnepi műsorral emlékeztünk meg az 
Aradi Vértanúinkról. Az általános iskolások 
műsora után, fáklyás felvonulással zárult az ün-
nepség, amelyen a község apraja-nagyja részt 
vett. A minden évben megszervezett Családi 
túranapunk az idén október 11-én (szombaton) 
Solymár–Hűvösvölgy útvonalon csodálatos 
napfényben, fergeteges hangulatban zajlott. 

Szokásainkhoz híven október 14-én a kecs-
keméti Katona József Színház zenés gyermek-
műsorát tekintettük meg.

Diákjaink lelkesen vettek részt az október 
23-a emlékére megrendezett mezei futóverse-
nyen.

Mese-délelőttöt tartottunk Kassovitz Lász-
ló meseíró részvételével, aki az állatok iránti 
szeretetet, gondoskodást közvetítette tanítvá-
nyainknak. 

dr. Balogh László
jegyző

Juhász Gyula 
polgármester
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Idősek köszöntése – idősek hete

Intézményünk szakmai napjainak megren-
dezését, 2001. év óta az „Október 1. Idősek 
Világnapja’ időpontjához igazítjuk. Így a XIV. 
Szakmai Napok – Nyílt Napok programjainak 
most is része volt az Idősek Hete és az Idősek 
napi Városi Ünnepség. Különös gondossággal 
készültünk e jeles napokra.

 A város szép korúi számára sokrétű, egész-
ségügyi, kulturális és más szabadidős progra-
mokat szerveztünk. Köszönet illeti a Kiskun-
halasi és a Kecskeméti Rendőrkapitányságot, a 
„Biztonságot az éveknek” baleset- és bűnmeg-
előzési nap megszervezéséért. Hálával tarto-
zunk a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos 
Óvoda „Napocska” csoport munkatársainak 

és kis óvodásainak az Estike Idősek Klubjában 
nyújtott színvonalas köszöntő műsorért. Érsek 
József, a füves ember’ gyógynövényekről szó-
ló előadását nem csak a nyugdíjasok, hanem az 
iskoláskorúak is meghallgatták. Rimóczi Klára 
egészségmegőrző jóga gyakorlatát bárki kipró-
bálhatta Klubunkban.

Az Idősek Világnapja alkalmából Basky 
András Polgármester úrral együtt otthonuk-

Páldeák János 1916. 12. 12-én született, Lajosmizsén. Az ő megfogalmazásá-
ban: „98 év már egy történelem, erről könyvet lehetne írni”. Az éltető erőt sze-
rető, nagy családja jelenti számára. Sose unatkozik, napjait aktívan tölti. Jani 
bácsinak ennyi a kívánsága:„Szeretném megérni, hogy üknagyapa lehessek!” 
Kívánjuk, hogy álma teljesüljön!

Szélesi Úr egy kellemes séta során beszélt a Kúria érdekes történetéről és szólt a fejlesztési terveikről 

A jászberényiek „Zacc-Jelenetek egy békebeli kávéház életéből” című darabja 
mindenkinek felhőtlen szórakozást nyújtott.

Kanyik Istvánné, Margitka néni 1915. 06. 01-én 
született, Lajosmizsén. Életét végigkísérte a mun-
ka szeretete a szorgalom, és az életbe vetett hite. 
99 évesen, kitűnő lelki és szellemi állapotnak ör-
vend. Mindennapjai nyugodtan telnek, várva 2015. 
június elsejét, 100. születésnapját.  Jó egészséget 
Margitka Néni!

A 89 éves Kiss Pálnét, Klubunk legidősebb tagját 
és a 86 éves Nagy Bélát, az urak körében a legidő-
sebb felsőlajosit személyesen is köszönthettük a 
városi ünnepségen. Jó egészséget kívánunk mind-
kettőjüknek!
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ban köszöntöttük Lajosmizse város legidő-
sebb lakóit, Kanyik Istvánnét és Páldeák Já-
nost. 

Az „Idősek Világnapja” Városi Ünnepség 
helyszíne az idén a festői szépségű Geréby Kú-
ria Hotel és Lovasudvar volt. Az ünnepségre 
több százan – szervezett autóbusszal vagy saját 
gépjárművel – érkeztek az idősek és kísérőik. A 
rendezvényünkre látogatókat megtisztelte sze-
mélyes jelenlétével Szélesi László ügyvezető 
Igazgató úr is. A jó hangulatról a Rózsa Sán-
dor Citerazenekar, az Őszirózsa Népdalkör, 
Mizsei Sándor (harmonika), Kovács Gáspár 
(nagybőgő) gondoskodtak. A polgármesteri 
köszöntőt követően a napot zárta a Berényi 
Színjátékos Társaság különleges színdarabja. 
Csak remélhetjük, hogy mindenki szép emlé-
ket őriz e napról!

Fotók: „Estike” Idősek Klubja és Rigó Pál 
További fotók és � lm megtekinthető: www.

egeszseghazlm.hu
Valamennyi támogató, szakmai közremű-

ködő felé ez úton is kifejezzük köszönetünket 
az Idősek Hete programjai támogatásáért!

 Estike Idősek Klubja munkatársai

Lajosmizsei Központi Háziorvosi Ügyelet – 2014. december
Nap Ügyeletes orvos
1. Dr. Rónay Zsolt
2. Dr. Gócz Irén
3. Dr. Márton Rozália
4. Dr. Takács Vilmos
5. Dr. Márton Rozália
6. Dr. Márton Rozália
7. Dr. Rónay Zsolt
8. Dr. Takács Vilmos
9. Dr. Gócz Irén

10. Dr. Márton Rozália
11. Dr. Takács Vilmos
12. Dr. Márton Rozália 
13. Dr. Márton Rozália 
14. Dr. Tamasi József
15. Dr. Rónay Zsolt
16. Dr. Gócz Irén
17. Dr. Márton Rozália
18. Dr. Takács Vilmos

Nap Ügyeletes orvos
19. Dr. Lódi Brigitta
20. Dr. Lódi Brigitta
21. Dr. Rónay Zsolt
22. Dr. Vitányi Györgyi 
23. Dr. Márton Rozália
24. Dr. Vitányi Györgyi
25. Dr. Márton Rozália
26. Dr. Gócz Irén
27. Dr. Gócz Irén
28. Dr. Takács Vilmos
29. Dr. Vitányi Györgyi 
30. Dr. Márton Rozália
31 Dr. Tamasi József 

Figyelem! Munkarendváltozás: 
2014. dec. 13. szombat: Munkanap, 
ügyelet csak 16.00 órától.
2014. dec. 24. - hétfő: Pihenőnap, 24 órás 
ügyelet van.

Az év utolsó véradása 
az Egészségházban 
2014. december 11-én
8.00-13.00 óráig
Helyszín: Egészségház, I. emelet 
(Tanácsterem)
6050 Lajosmizse, 
Dózsa György út 104-106.

Önkéntes véradásával 
most az ünnepek alatti 
folyamatos gyógyítást segíti.
Köszönjük a Véradók segítségét!

az Egészségházban 

Helyszín: Egészségház, I. emelet Helyszín: Egészségház, I. emelet 

TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉSZETI SZAKRENDELÉSRŐL 
Tájékoztatjuk a Kedves Betegeinket, hogy az Egészségházban a sze-

mészeten változott az orvos személye. Dr. Szloszjár Judit főorvos, sze-
mész szakorvos rendelését 2014. novembertől prof. Dr. Grósz Andor 
szemész szakorvos, tanszékvezető egyetemi tanár vette át.

Dr. Grósz Andor 1951-ben született Győrben. Egyetemi tanulmánya-
it a Szentpétervári Katona-orvosi Akadémia Általános Orvostudományi 
Karának repülőorvostan szakán végezte, ahol 1977-ben szerzett diplomát. 
1977-től 1983-ig a Magyar Honvédség hivatásos tisztjeként csapatorvosi 

szolgálatot teljesített. 1983-tól az MH Kecskeméti Repülőkórházban működő Repülőorvosi Bi-
zottság szemészeti osztályának vezetője. 1985-ben szemészetből, 1989-ben repülőorvostanból tett 
szakvizsgát. 1991-ben sikerrel védte meg kandidátusi disszertációját. 1992-ben megkapta a Doctor 
of Philosophy (Ph.D.) fokozatot. 1997-ben kinevezték a Repülőorvosi Kutatóosztály vezető főor-
vosává (MH repülő-főszakorvossá). 1998-ban habilitált a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyete-
men. Még ugyanebben az évben megkapta az egyetemi magántanári címet. 2001-től  a SZTE ÁOK 
Repülő- és Űrorvosi Tanszék vezetője. Tagja a Magyar Szemorvos Társaságnak, és számos szak-
mai, tudományos szervezetnek. Több évtizedes szakorvosi, oktatói, vezetői és tudományos kutatói 
tapasztalattal rendelkezik. Munkásságát magas rangú kitüntetésekkel díjazták.

Lajosmizsén a szemészeti szakrendelés új ideje:
Szerda: 9.00 – 15.00 óra

Szombat: 9.00 – 15.00 óra
A szemészeti szakrendelésre előzetesen időpontot lehet kérni.

Telefonszám: 06-30/575-8399
Bejelentkezni hétfőtől péntekig lehet, 8-16.00 óra között.

Az átállás miatt kérjük szíves megértésüket!

TÁJÉKOZTATÓ A KARDIOLÓGIAI SZAKRENDELÉSRŐL 
Tájékoztatjuk a Kedves Betegeket, hogy az Egészségházban a kardiológián ez év októberétől

Dr. Tóthné Dr. Borszéki Katalin főorvos,
belgyógyász, kardiológus szakorvos rendel.

Kardiológiai szakrendelés új ideje:
Minden szerdán: 14.00–19.00 óra

A kardiológiai szakrendelésre előzetesen időpontot kell kérni a beutaló orvostól! 
Az átállás miatt kérjük szíves türelmét és megértését!

REDEMPTIO
A JÁSZ ÉS KUN 
TELEPÜLÉSEK 

HONISMERETI LAPJA
Megjelenik kéthavonta. Kiadja a Jász 

Múzeumért Alapítvány. Felelős szerkesz-
tő: Hortiné Dr. Bathó Edit. Elő� zetési díja 
a postaköltséggel együtt 3000 Ft/év. Meg-
rendelés elérhetőségei: jaszmuzeum@gmail.
com vagy 06-57/502610 tsz.

Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI intézményvezető 

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE
egeszseghaz@externet.hu
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„Iskolakóstolgató”
A Fekete István Sportiskolai Általános Isko-

lában október 20-án került megrendezésre az 
immár hagyománnyá vált „Iskolakóstolgató”. 
Célja, hogy a nagycsoportos óvodások és szü-
leik belekóstolhassanak az iskolai életbe. 

Az érdeklődő óvodapedagógusokat, gyere-
keket és szülőket Sápi Tiborné intézményveze-
tő asszony, Kálmán Éva igazgatóhelyettes, és a 
negyedik évfolyamon tanítók várták. 

A köszöntő után kézműves foglalkozás, az 
interaktív tábla bemutatása és táncház várta a 
gyerekeket. 

A tanító nénik irányításával, némi szülői 
segítséggel tökdíszek készültek.  Az interaktív 
tábla nagy érdeklődésnek örvendett. A táncos 
lábú ovisokat megtáncoltatta a Mizsei Vadró-
zsák néptánccsoport Bitai Judit vezetésével. A 
talpalávalót Fekete Inci tanító nő húzta hege-
dűjén.

A program zárásaként a hagyományokhoz 
híven sült tökkel és „tökmu�  nnal” kínáltuk a 
vendégeket. 

A sikerért köszönet mindazoknak, akik fe-
lejthetetlenné tették, akik munkájukkal, érdek-
lődésükkel megtisztelték ezt a napot. 

 Sárközi Zsuzsa

Nyílt nap az alsó tagozaton
Hagyományainkhoz híven, az idén ősszel 

is megtartottuk iskolánkban a nyílt napot 1-3. 
évfolyamon, ahol a gyerekek bemutathatták 
az eddig szerzett tudásukat. Nagy örömünkre 

szolgált, hogy sok óvó néni és leendő első osz-
tályos szülő is csatlakozott a látogatókhoz. A 
nyílt nap sikerét fokozta pedagógusaink tartal-
mas, játékos, módszerekben gazdag bemutató-
ja. Vendégeink láthatták a sporttagozatos és a 
sakk módszerrel tanuló osztályok óráit is. Na-
gyon sok pozitív visszajelzést kaptunk a jelenle-
vőktől, ami sokat jelent számunkra. Köszönjük 
a vendégek megtisztelő � gyelmét, érdeklődé-
sét! Következő alkalommal is szeretettel várunk 
Mindenkit!

 Földháziné Utasi Ilona

Vidám tanévkezdés
Immáron negyedik alkalommal került sor 

a lajosmizsei iskolában CSALÁDI-NAP meg-
rendezésére 2014. szeptember 19-én. Az elő-
zőekhez hasonlóan sok program közül válo-
gathattak gyerekek, szülők, amelyek 14 órakor 
kezdődtek.

Nagy sikert aratott a Ballószögi Lovas Klub 
karusszel-bemutatója a Nagyjátszótér terüle-
tén csak úgy, mint az iskola volt tanulójának, 
Kocsis Tibor X-Faktor győztesnek a közönség-
találkozója. Mindenkinek emlékezetes pillana-
tokat adott az énekes jelenléte, főleg azoknak a 
lányoknak, akik egy szám erejéig ezen a napon 
Tibó háttérénekesei lehettek. Fellépett még a 
Vadrózsák néptáncegyüttes, valamint a Főnix 
Dance Táncegyüttes is. Jelen volt ezen a napon 
a rendőrség a különféle közlekedési helyzete-
ket imitáló szimulátoraival, valamint lehetett 
lovagolni, volt karate, illetve íjászbemutató is. 
Jól passzolt a zsíros kenyérhez, a kenyérlángos-

hoz és a kürtős kalácshoz a sokféle gyümölcs, 
melyekből lehetett csemegézni, a friss musttal 
pedig szomjat oltani. Változatlanul kapós volt a 
vattacukor is. Mivel ez a rendezvény az estébe 
torkollott, a nap hatalmas tábortűzzel zárult. A 
tűz fényei mellett volt táncház és disco. A látot-
tak, hallottak gyermekek, szülők, pedagógusok 
által közösen átélt élménnyé formálása megva-
lósult, jó tanév indításnak bizonyult.

Köszönöm a Kedves Szülők segítségét ab-
ban, hogy több nívós és a gyerekek érdeklődé-
sének megfelelő tombola tárgyat biztosítottak 
erre a napra, melyeknek a kiárusításából szer-
zett bevétel az iskola alapítványához került. Az 
így befolyt összeg konkrét felhasználásáról a 
szervezet kuratóriuma dönt a későbbiekben. 

Köszönöm mind azok segítségét is (civil 
szervezetek, magánszemélyek, önkormányzat, 
társintézmények, pedagógusok), akik a nap si-
kerességéhez hozzájárultak.

 Sápi Tiborné, intézményvezető

Zene világnapja
Október 1-jén, a Zene Világnapján ismét 

megfogadta az alsó tagozat Yehudi Menuhin, 
híres hegedűművész tanácsát. Néhány perces 
csendet követően felcsendült a muzsika a mű-
velődési ház színpadán. A Lóca együttes zenei 
kísérete mellett iskolánk néptáncosai adtak mű-
sort, Bitai Judit vezetésével. A táncos produkció 
közben a gyerekek megismerkedtek Fekete Ist-
ván állataival, s a közös éneklések, mozgások 
során a badacsonyi szőlőkbe is elkalandoztak.

 Fekete Irén, tanító

 altisk-lmizse.sulinet.hu
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Oviolimpia
2014. november 5-én ismét vendégül lát-

tuk a nagycsoportos óvodásokat az Oviolimpia 
elnevezésű játékos sportvetélkedőn. A sport-
csarnokban kialakított akadálypálya rajtvonala 
mögött több mint száz gyermek sorakozott fel, 
izgatottan várva az érdekes feladatokat. Lel-
kesen kúsztak-másztak, megismerkedtek új 
sporteszközökkel, és az óvó nénikkel együtt 
tapsolva örültek egymás sikereinek. A verseny-
számok végén, a fáradság ellenére, kipirulva 
várták az eredményhirdetést. Minden csoport-
nak oklevéllel köszöntük meg a részvételt, és a 
szoros küzdelemből végül a dobogóra az alábbi 
csoportok kerültek: 

Katica csoport (I. csapat)
Napocska csoport
Szent Lajos utcai nagycsoportosok

Jutalmuk az oklevél mellett érem volt. Az 
első helyezett pedig egy nagy serleggel térhetet 
vissza az óvodába.

Gratulálunk minden résztvevőnek! Találko-
zunk jövőre, már első osztályosként!

 Kacskóné Antóni Katalin, testnevelő 

Márton-napi vetélkedő az 5-6. 
osztályos németes tanulók számára

Az idén is megrendeztük a hagyományos 
Márton-napi vetélkedőnket, ahol a résztvevő 
tanulóink 4 fős csapatversenyben adtak számot 
ehhez a naphoz tartozó német szokásokról  a 
szókincsükről,és az ehhez  a jeles dátumhoz fű-
ződő magyar népszokásokról.

Készültek ötletes Márton-napi lampionok 
is, és megtanultunk két Márton-napi dalt  is.  

A jó hangulatú, élvezetes feladatokat Sápiné 
Aczél Ágnes állította össze, a többi németet ta-
nító kolléga látta el a zsűri nehéz feladatát.

A következő eredmények születtek:
I. helyezés: Gänse von Sankt Martin csapata,  
a 6.b, c osztályból
II helyezés: Schneeweise Gänse csapata, az 5. 
b, d osztályból
III. Supr Gänse csapata,  a 6. d, e osztályból

A versenyről senki sem távozott üres kézzel, 
a három helyezést elért  tanulók szerény juta-
lomban részesültek a Gyermekekért Plusz Ala-
pítvány támogatásával. 

Reméljük, jól érezték magukat tanulóink, 
mindenkinek gratulálunk.

 Sápiné Aczél Ágnes, a verseny szervezője

„Hát nem csodálatos, gyerekek?” 
Öveges-nap az iskolában

1895. november 10-én született Öveges József 
Kossuth-díjas professzor, piarista szerzetes, tanár, 
a „� zika varázslója”, aki nemzedékekkel szerettet-
te meg a � zika alaptételeit. Lelkes előadásmódja, 
közérthető magyarázata, otthon is elvégezhető 
kísérletei sokunknak jelentett élményt a televízió 
adását � gyelve, vagy a könyveit bújva. Hangoz-
tatta, hogy „az oktatás célja nem az, hogy befeje-
zett tudást adjon, hanem az, hogy szilárd alapot 
teremtsen a továbbhaladásra”. Örök álma volt, 
hogy tudományos játékszobákat létesítsen, ami 
1995-ben a Csodák Palotája létrejöttével megva-
lósulhatott. A Nemzetközi Csillagászati Unió a 
67308-as sorszámú kisbolygónak az Öveges ne-
vet adta munkássága előtti tisztelet jeléül.

A természettudomány népszerűsítésének 
egyik legkiemelkedőbb alakjára emlékeztünk 
mi is ezen a napon. Rendezvényünk céljaként 
azt tűztük ki, hogy a � gyelmet a természettu-
dományos tantárgyak szépségére felhívjuk, és a 
természeti jelenségek megértésének fontosságát 
hangsúlyozzuk. 

A kísérletek, melyeket Gilyán Erika, Sápi 
Anikó és Osbáth Barna vezetett, a természettu-
dományt kézzelfogható ismeretekké varázsol-
ták. Az érdeklődők megismerkedhettek a rugal-
mas pénzdarabokkal, nevelhettek virágoskertet 
vegyész módra, és bepillanthattak az elektronok 
világába az egyszerű villogótól a mikroszámító-
gépes vezérlésig. Izgalmas, látványban gazdag 
pillanatokat élhettünk át ezen a délutánon, hi-
szen kevés olyan gyermekkel találkozhatunk, 
akit ne lehetne elkápráztatni ilyen módon. 

Bízunk abban, hogy ezzel is tettünk azért a 
közös célért, hogy tanulóink eredményesek le-
gyenek a � zika tanulásában, és logikusan gon-
dolkodó, a világ belső összefüggéseit megértő, 
felelős döntésekre kész felnőttekké váljanak.

 Barna Beáta, munkaközösség-vezető

Kedves Támogatók!
A Gyermekekért Plusz Alapítvány két évti-

zede vállalja azt a feladatot, hogy segíti a lajos-
mizsei általános iskolás tanulók nevelő-oktató, 
valamint a szabadidős tevékenységét.

Jelenleg több mint 800 tanuló mindennapi 
tanulását támogatja az alapítvány.

Évente több mint 30 szakkör támogatása a • 
működésükhöz szükséges eszközökkel;
Házi versenyeken résztvevő tanulókat ju-• 
talmazása;
Tehetséggondozás, fejlesztés segítése;• 
Iskolai hagyományok támogatása (Ger-• 
gely-járás; Ballagás; Gyermeknap, Mikulás, 
Karácsony, stb.)

Köszönjük eddigi és jövőbeni támogatását a 
Gyermekekért Plusz Alapítványa nevében: 

 Nagy Erzsébet alapítványi elnök

Gyermekekért Plusz Alapítvány adószáma:
18345038–1–03

OTP bankszámla száma: 11732167–20077813
K&H bankszámla száma:

10402599–50515754–69531002
Iskolánk számlaszáma:
11732167–20077813

60 éves találkozó
A lajosmizsei Állami Általános Iskola 

1954-ben végzett növendékei találkozót szer-
veztek szeptember 13-án a Faház kisvendég-
lőben. A három hajdani osztály növendékei-
ből (eredeti létszám 107 fő volt), 24 fő jelent 
meg. Tanáraink közül Dr. Krajcsovszky József 
tisztelte meg jelenlétével összejövetelünket.

A találkozó előtt rendbe tettük, és virággal 
díszítettük hajdani tanáraink sírját. Ebéd előtt 
megemlékeztünk elhunyt társainkról is, majd 
beszámoltunk életünk folyásáról. Az össze-
jövetel jó hangulatban ért véget délután. Re-
méljük, hogy öt év múlva újra összejöhetünk 
még. Osztálytársaink nevében: 

 Horváth Jánosné Csillik Erzsébet

Fekete István Általános Iskola 
Sport Egyesület Számlaszám: 

11732167-20072502
Kálmán Éva 

Iskolai Sport Egyesület elnök
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Dalverseny – 2014
A Meserét Óvodában idén ismét dalos ked-

vű gyermekek készülődésétől volt hangos több 
csoport is. Dalversenyre készültek a gyermekek, 
óvó nénik, szülők, melyet 2014. október 21-én 
rendeztek meg.

A versenyzők a Meserét óvoda központi-, 
illetve tagóvodáiból, valamint Felsőlajosról ér-
keztek, összesen 25 kisgyermek.

Ezúttal is 3 tagú zsűri: Berta István, Fekete 
Irén és Magi Krisztián döntött a kis tehetségek 
teljesítményéről.
A gyermekeket az alábbi 
kategóriákban értékelték:

a legbátrabb énekes „pacsirta”,• 
a legtisztább hangú énekes „pacsirta”,• 
a legcsengőbb hangú énekes „pacsirta”,• 
a legtáncosabb kedvű énekes „pacsirta”,• 
a legvidámabb énekes „pacsirta”,• 
a legegyedibb előadó.• 

A győztesek Lajosmizséről:
Kiss Hanna• 
Szilaj Petra• 
Móczó Panna• 
Dani Ildikó• 

Felsőlajosról:
Pénzes Jázmin• 
Szécsényi Lívia• 

A kategóriák győztesei oklevelet és hangszert 
vihettek haza emlékül, de a többi kis versenyző 
is kapott emléklapot, illetve minden gyermek 
csokoládét. A versenyt az ének-munkaközös-
ség vezetője, Kollárné Sarkadi Éva, valamint a 
munkaközösség tagjai szervezték meg és bo-
nyolították le. Amíg a zsűri meghozta döntését, 
munkaközösségünk egyik tagja, Szombati Ber-
nadett óvó néni fergeteges néptánc csokorral 
segített a várakozási időt emlékezetessé tenni. 

Köszönetet mondunk a művelődési háznak, 
mely a helyet biztosította a kis tehetségeknek.

 Holló Erika, óvodapedagógus

Gyere velem a vásárba!
2014. október 16-án bemutató foglalkozást 

tartottam a lajosmizsei Meserét óvodában, a 
Napraforgó csoportban. A bemutató foglalko-
zás előzménye az őszi termények, zöldségek, 
gyümölcsök, piaci, vásári szokások megismer-
tetése volt. A Katolikus templomban megtekin-
tettük az ősz kincseivel gyönyörűen feldíszített 
Hálaadási oltárt. A szülőkkel együtt zöldség� -
gurákat készítettünk, amelyeket gyümölcsökkel 
is díszítettünk. Az elkészült esztétikus munká-
kat az óvoda aulájában megrendezett kiállítá-
son, a többi csoport munkáival együtt mutattuk 
be. Egy napfényes délelőtt ellátogattunk a helyi 
piacra, ahol alkudoztunk, zöldségeket, gyümöl-
csöket, mézet vásároltunk a csoportunk számá-
ra. Különleges ragasztásos papírtechnikával, 
kasírozással mi is készítettünk gyümölcsöket, 
zöldségeket, sóliszt gyurmából pedig tükrös 

szíveket és pereceket. Az alkalomhoz illően 
feldíszített csoportba vártuk a vendégeinket. 
A bemutató foglalkozáson részt vettek óvoda-
pedagógusok, és meghívott vendégként az alsós 
tanító nénik. 

A foglalkozás témája volt: játék az őszi ter-
ményekkel, vásározás, piac és a gyermektánc le-
hetőségei egy óvodai csoporton belül. Kiemelt 
területként pedig az ének-zene szerepelt. A gye-
rekek szemes terményeket rétegeztek üvegekbe. 

A szabad játék alatt diót, mogyorót, gesztenyét 
kerestek kukorica között, majd a terményekkel 
ritmikus sort alkottak. Az egérfuttató verseny a 
gyermekek � nommotorikáját fejlesztette. A pia-
cos játék során örömmel alkudoztak, adtak-vet-
tek, számlálták a tallérokat. A zenei nevelés a 
mozgással kísért mondókákkal, dalos játékok-
kal és a gyermektánccal valósult meg. Vonulást, 
kapuzást mutattunk be, csigavonalban jártunk. 
A gyermekek egyszerű táncos lépéseket sajátí-
tottak el népzenére. A foglalkozás végén még a 
vendégeinket is táncba hívtuk.

 Szombati Bernadett, óvodapedagógus

Idősek köszöntése
A Napocska csoport 2014. október 1-jén az 

Idősek Napja alkalmából műsorral kedveske-
dett a szép korúaknak. „Őszi csokor” című ze-
nés-mondókás játékkal nagy örömet szereztek 
a klubtagoknak. Az idősek a gyerekeknek saját 
kezűleg alkotott ajándékaikkal fejezték ki kö-
szönetüket, melyeket a gyermekek nagy öröm-
mel és hálával fogadtak.

 Gál Lilián, óvodapedagógus 

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

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

A Dalverseny helyezettjei

„Hogy a csibe?” – dalos játék

A Meserét Óvoda Szülői 
Szervezete és az óvoda dolgozói 
2014. november 15-én 
színvonalas őszi bálat rendezett. 
A bál bevételéből az 
óvodásoknak játékokat és 
fejlesztő eszközöket vásárolunk.

Az anyukák meglepetés műsorszám-
mal kedveskedtek a bálon résztvevő 
vendégeknek.
Köszönjük színvonalas előadásukat!
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Megszépült a Szent Lajos 
utcai óvoda udvara

Óvodánkban befejeződött az udvari baba-
ház és tároló felújítása. Pár évvel ezelőtt Dobos 
Tibor és csapata megépítette a két kis épületet 
felajánlásból, október folyamán pedig Gomb-
kötő Márk nemes vakolattal, Orlov Bálint és 
csapata kőművesmunkával járult hozzá, hogy 
az udvarunk is gyönyörű szép legyen. A gyer-
mekek boldogan vették birtokba a széppé va-
rázsolt házikót, tárolót. Köszönjük a felaján-
lásokat, a segítséget a dolgozók és a gyerekek 
nevében!

 Balyi Judit, tagintézmény vezető 

Mesélő dallamok
Október 14-én a „Mesélő dallamok” című 

zenei előadás első előadását hallgathatták meg 
a gyermekek. Az előadást Dóbiás Péter vezet-
te, közreműködtek a Kecskeméti Kodály Isko-
la és az M. Bodon Pál Zeneiskola tanárai. Az 
idei nevelési év egyik kiemelkedő területe a ze-
nei nevelés, a gyerekek előadás közben a vonós 
hangszerek és vidám dallamok, énekek világába 
csöppentek, ahol zenei képzeletüket és érzékü-
ket sikeresen kibontakoztathatták. 

 Gál Lilián, óvodapedagógus

Zöldségek másképpen
Egészséges életmódra nevelés vagy játékké-

szítés? Mindkettő.
Október első hetében a Meserét Óvoda ap-

raja és nagyja zöldségbábok készítése közben 
ismerkedhetett az egészséges táplálkozás alap-
jaival. Miközben a szülők szebbnél szebb állat-
� gurákat, királylányokat, török basákat, jár-
műveket, stb. faragtak a színesebbnél színesebb 
zöldségekből, gyümölcsökből, a gyermekek 
boldogan segédkeztek nekik a díszítésben. Ter-
mészetesen lehetőségük volt vitaminfalatkák 
kóstolására is. Megtanulták a számukra ismeret-
len zöldségek nevét és azt, hogy melyikből mit 
lehet főzni. Munka közben beszélgettünk velük 
arról, hogy a szervezetünknek nagy szüksége 
van vitaminokra, amelyeket a sok-sok zöldség 
és gyümölcs biztosít számunkra. Ezért fontos, 
hogy minél többet fogyasszunk belőlük. 

Óvodánkban a gyermekek mindennapi gyü-
mölcsfogyasztásához a szülők nagymértékben 
hozzájárulnak. Az említett héten pedig aktív al-
kotó munkájukkal segítették a gyermekek étke-
zési szokásait formálni. Hiszen egy mosolygós 
„Paprika Jancsi” vagy egy „retek egérke” talán 
� nom lehet a zöldségektől idegenkedő gyerme-
kek számára is. 

Az elkészült munkákból színpompás kiállí-
tást rendeztünk óvodánk aulájában, ahol a szü-

lők és a gyermekek egy hétig gyönyörködhettek 
a csodálatos alkotásokban.

Virágné Mujkos Erika, 
munkaközösség-vezető

Töklámpások készítése 
a Gomba csoportban

A Gomba csoport a tavalyi év sikerén fel-
buzdulva az idei évben is megrendezte „Tökös 
délelőttjét” a Meserét óvodában.

A gyermekek szüleikkel együtt készítették el 
a töklámpásaikat. A szülők vágtak, fúrtak, fa-
ragtak, a gyerekek a magokat kanalazták ki a tö-
kök belsejéből. A szülők munkáját a precizitás, 
a humor, és az ötletesség jellemezte, amely meg-
mutatkozott az elkészült lámpásokon. A délelőtt 
folyamán más kézműves tevékenységre is volt 
lehetőség. A gyerekek a héten elkészített tökös 
képeiket tökmaggal és napraforgó maggal díszí-
tették. A munka után sütőtökkel és gyümölccsel 
kínáltuk a munkáscsapatot. Jó hangulatban telt 
a délelőtt. Szebbnél szebb töklámpásokkal tér-
hettek haza a gyermekek és a szülők a délelőtt 
végén. A következő tevékeny délelőttünkön ad-
venti koszorúkat készítünk, ahol a szülők újra 
megcsillogtathatják tehetségüket. 

 Léczfalvi Kinga, óvodapedagógus

Tök-jó Nap a bölcsiben
Az idei Tök-jó Nap a bölcsődében nagy 

népszerűségnek örvendett, nagyon sok szülő 
töltötte velünk és a gyermekeikkel a délutánt. 
Mielőtt megkezdődött a munka, mindannyian 
megkóstoltuk a � nom, ízletes sütőtököt. Ezt 
követően mindenki lázas tökfaragásba fogott, 
hogy a „Tök-szépségversenyre” elkészüljenek a 
lámpások. Szebbnél szebb alkotások készültek, 
miközben mindenki nagyon jól érezte magát. 
A gyerekek, a kisgyermeknevelők által készített 
töklámpásokkal tértek haza.

Mindenkinek köszönjük a részvételt, na-
gyon szép délutánt töltöttünk együtt!

 Hajdú Zoltánné

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

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

„Dolgos kezek” a jól végzett munka után
Ügyes óvodásaink szüleikkel együtt csodálatos 
zöldség� gurákat készítettek

Magyar dalok és táncok 

2014. október 17-én ünnepélyes keretek között elbúcsúztattuk a nyugdíjba vo-
nuló munkatársainkat; Feró Lászlónét, Katona Jánosnét, Láng Józsefnét, Lász-
lóné Göncző Juditot.

LM Hirlap (2014-44) 1.indd   11 11/20/14   1:00:31 PM



12

12  | HÍRLAP | 2014. december | 

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

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

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

Könyvtárba járni jó
A kultúrával való találkozás egyik alapvető, mindenki számára elérhető színtere a könyvtár. Az ősz hagyományosan is az egyik legizgalmasabb 

időszak a könyvtárak életében. Október harmadik hetére estek az idén az Országos Könyvtári Napok rendezvényei, de előtte is, utána is bőven akadt 
ajánlatunk kedves Látogatóinknak. Eseményidéző képes összefoglalónk ezt a színes palettát villantja fel.  Varga Mária, könyvtáros

Könyves Vasárnapi képünkön többek között a Szeleczki házaspár igen népszerű 
Cseles csala� ntaságai bűvölték el a gyerekeket.

P. Szabó József élményeiből,  emlékeiből hallhat-
tunk beszámolót Egy beszélgetős szombat délelőtt Böszörményi Gyula íróval

Sokan megtekintették Czigány Péter  magángyűjteményéből válogatott kiállí-
tásunkat

A Boszorkányszombat egy igazi őszi örömünneppé lett a könyvtárban

Kulcsár Ildikó is járt nálunk sokunk örömére
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Programok, rendezvények
■ Nov. 29. szombat 16 óra
Mazsola és Tádé
Zenés bábjáték az Ametist Bábszínház előadá-
sában (Belépődíjas)
■ Dec. 3. szerda 10.30
ISKOLÁS BÉRLET
„Megjött a Mikulás” – Zenés mesejáték
■ Dec. 6. szombat 14 óra
FŐNIX DANCE HÁZI TÁNCBAJNOKSÁG
A részvétel ingyenes
■ Dec. 11. csütörtök 17 óra
KARÁCSONYI JÓTÉKONYSÁGI GÁLA
■ Dec. 13. szombat 10 óra
MARCI, A HARCI MACI KALANDJAI
Zenés kung fu mesejáték – Belépő: 1 000 Ft
■ Dec. 19. péntek délután
ADVENTI UTCAZENE A VÁROSI KAMARA-
KÓRUSSAL
Helyszínek a plakátokon

„Angyal, vigyél hírt a csodáról”
Október 23-i városi ünnepségünkön „An-

gyal, vigyél hírt a csodáról” címmel ünnepi mű-
sort láthattunk Ivancsics Ilona és Szabó Gyula 
Győző előadásában. Az ünnepi beszédet Ado-
nyi Lajos alpolgármester úr tartotta.

Kórusminősítésen a 
Lajosmizsei Városi Kamarakórus

A Lajosmizsei Városi Kamarakórus 2014. 
november 8-án testvérvárosunkban, Jászbe-
rényben járt, ahol a város legi� abb kórusa, a 
Cantate Nobis Énekegyüttes szervezésében részt 
vett a Bárdos Lajos Emlékhangversenyen (szü-
letésének 115. évfordulóján) és az „Éneklő Ma-
gyarország” XIX. Országos Kórusminősítésen, 
ahol az előkelő „ezüst minősítést” szerezte meg. 
A rendezvény magas színvonalát jelzi, hogy az 
országból összejött 13 kórusból csak hatan vál-
lalták a minősítés kemény feltételeit. Szintén ezt 
a színvonalat jelzi a zsűri személye: 

Vadász Ágnes zsűri elnök (Magyar Kóru-• 
sok, Zenekarok és Népzenei Együttesek 
művészeti bizottságának főtitkára),
Dr. Márkusné Natter-Nád Klára (Magyar • 
Kultúra Lovagja, a Magyar Kodály Társaság 
és a KÓTA elnökségi tagja, Bárdos Lajos 
Társaság főtitkára) 
Nógrády László (többszörösen kitüntetett • 
karnagy, a Liszt Ferenc Zeneművészeti 

Főiskola Budapesti Tanárképző Intézeté-
nek gyakorlatvezetője, módszertan tanára, 
Budapest főváros szolfézs szaktanácsadója, 
a Pedagógus Kórustársaság elnöke és a Bu-
dapesti Bartók Kórus művészeti vezetője)

Az estébe nyúló rendezvényt Szatmári An-
talné, Jászberény város alpolgármestere nyitot-
ta meg. Beszédében kiemelte a város művészeti 
életének sokszínűségét, kulturális örökségeit. 
Ezek után Dr. Márkusné Natter-Nád Klára ele-
venítette fel Bárdos Lajos életét és munkásságát. 
A kórusminősítés és az ezzel párhuzamos nem 
minősülő kórusok koncertje után este a házi-
gazda Cantate Nobis Énekegyüttes koncertjét 
hallhatták az érdeklődők, majd zenés-táncos 
ismerkedési esttel zárult ez a szép nap.

Ezúton is megköszönöm a Lajosmizsei Vá-
rosi Kamarakórusnak áldozatos munkáját és 
sok sikert, kitartást kívánok nekik.
 Berta István karnagy

Elismerés az Őszikék vezetőjének
A NYUGDÍJAS KLUBOK ÉS IDŐSEK 

ÉLETET AZ ÉVEKNEK” Országos Szövetsége 
25 éves jubileuma alkalmából az „ÉLETET AZ 
ÉVEKNEK” klubmozgalom célkitűzéseinek 
megvalósításáért, a hagyományok, a művészeti 
és a közösségi értékek ápolásáért végzett önzet-
len tevékenység elismeréseként Prágai Angéla 
díszoklevelet kapott.

Angi néni, klubunk vezetője, megköszönte 
ezt a fontos, elismerést jelentő oklevelet, majd 
gróf Széchenyi István egy fontos gondolatát 
hívta segítségül tevékenységének, munkásságá-
nak mintegy igazolására: „(...) az ember annyit 
ér, amennyit használ.”

Igen, nála ez a gondolat mindig elsődleges 
szempontot jelentett. Ha egy kicsit visszatekin-
tünk az eddig végzett munkájára, akkor meg-
nyugodhatunk: az a személy kapta meg ezt a dí-

szoklevelet, aki valóban meghatározó egyénisége 
hosszú évtizedek óta Lajosmizsének. A teljesség 
igénye nélkül néhány sikeres munkálkodása: a 
szinte megszámlálhatatlan kirándulás (külföldre 
is) megszervezése, aprólékos, percekre lebon-
tott részletességgel; a � atalok nevelése minden 
szempontból; a Lajosmizsei Jászolkiállítás meg-
álmodója és főszervezője hosszú éveken át; ve-
télkedők, a különféle eseményekhez kapcsolódó 
műsorok, saját klubunk előadásainak szellemi 
vezére. Ezeken kívül az általa meghívott előadók 
is színesítették folyamatosan klubunk életét.

A jelentős kitüntetés átadása Budapesten a 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Hang-
versenytermében történt. Az ünnepi eseményt 
megelőzte a kedves köszöntők sora, a szép és 
impozáns épület bemutatása, legfontosabb tör-
téneti eseményeinek idézése. Egy órás élő mű-
sort is meghallgathattunk. Az itt hallott énekek, 
dalok, slágerek főképpen a „boldog békeidők-
ben” voltak népszerűek. 

Az Őszikék Nyugdíjasklub itt Lajosmizsén 
szintén megköszönte Angi néni fáradhatatlanul 
végzett eredményes munkáját, és együtt örül-
tünk az Őt ért elismerésnek.

 Sólyom János
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SPORT

Sakk
Szeptember 26-28. került megrendezésre a 

hagyományos Sárrét Kupa országos sakkver-
seny, Tetétlenen. A lajosmizsei � atalok jól sze-
repeltek. Márton Attila az „A” csoportban erős 
mezőnyben a hatodik helyen végzett. A „B” 
csoportban B.Nagy Roland és Faragó Balázs 
harcban álltak az éremért, Kozelka Ágoston pe-
dig Fide rész-jegyzést teljesített. 

 Móczó István

A Lajosmizsei VLC hírei
ŐSZI BAJNOK AZ IFI, 
MÁSODIK A FELNŐTT

A Lajosmizsei VLC felnőtt csapata a 2. he-
lyen áll a tabellán a 100%-os Városföld mögött, 
6 ponttal megelőzve a 3. Kiskunfélegyházát az 
őszi idény befejeztével. 12 mérkőzésből 9 győ-
zelem, 2 döntetlen és 1 vereség a mérleg, 61 rú-
gott és 17 kapott góllal. A góllövőlistát a lajos-
mizsei Szécsényi Attila vezeti 19 találattal. 

I� úsági U21-es együttesünk 10 győzelemmel, 
és 1 vereséggel megnyerte az őszi pontvadászatot. 
62 gólt rúgott, 11 gólt kapott a csapat. A góllövők 
versenyét Spiegelberger Tamás vezeti 22 góllal.

U15-ös játékosainkra épülő serdülő csapa-
tunk az U17-es bajnokságban indult, így nem 
sok siker termett számukra a bajnokságban ed-
dig, azonban a fejlődésük szempontjából fon-
tos, hogy mérkőzéseket játszhassanak hétről 
hétre. 1 győzelemmel, 1 döntetlennel és 8 ve-
reséggel a 12. helyen áll a csapat, a legtöbb gólt, 
12-t Rideg Ferenc szerezte.

MIZSEI SIKER TELKIBEN
Telkiben, a Magyar Labdarúgó Szövetség 

Edzőközpontjában rendezték meg az Orszá-
gos Tanévindító Fesztivált több mint 600 i� ú 
gyermeklabdarúgó részvételével. A lajosmizsei 
Fekete István Sportiskolai Általános Iskola csa-
pata a III. korcsoportban az 1. helyen végzett 
veretlenül. A győztes csapatban a Lajosmizsei 
VLC azon játékosai szerepeltek, akik a helyi 
iskola tanulói. A gólkirályi címet a lajosmizsei 
Faragó Bence szerezte meg.

BRONZÉREM A MIZSE-CSIBE KUPÁN
Klubunk 16. alkalommal rendezte meg a 

Mizse-csibe kupa gyermeklabdarúgó tornát. 
Ez egyesületünk legnagyobb hagyományokkal 
bíró rendezvénye. Az idei évben Örkénybe ke-
rült a kupa, a házigazda mizsei csapat a 3. helyet 
szerezte meg nagy küzdelemben.

BOZSIK PROGRAM
A legi� abbak (U7,9,11,13) az OTP Bank 

Bozsik Program keretein belül lépnek pályára 
hétről hétre. Tornarendszerben folynak a küz-
delmek, eredményt nem hirdetnek, a cél, hogy 
minden gyermek játsszon és fejlődjön. Az ősz 
folyamán 6 tornának adott otthont városunk 
sportcentruma, a többire Kecskeméten került 
sor. 

A téli időszakban teremtornákon vesznek 
részt klubunk csapatai.

A Lajosmizsei VLC vezetői és sportolói ne-
vében Kellemes Ünnepeket kívánok a Hírlap 
minden kedves olvasójának!

 Faragó Gyula

A Lajosmizsei 
Asztalitenisz Club hírei

Csapatunk 10 fővel nevezett az október 5-én 
megrendezett Integrált Asztalitenisz verseny-
re Kiskunfélegyházán. A versenyen női és fér�  
egyéni számokban lehetett indulni, a fér� aknál 
10, a nőknél 4 csoportban folyt a verseny. Min-

den csoportból az első és második helyezettek 
jutottak tovább, majd ezt követően egyenes ki-
eséses rendszerben dőlt el az érmek sorsa.
Csapatunkból III. helyezést értek el:

Dodó László• 
Pataki Ilona• 
Szijjártó Pálné• 

Gratulálunk a helyezetteknek és csapatunk 
minden játékosának, akik helytálltak ezen a 
versenyen!

 Szijjártó Pálné

Jó kezdés a bajnokságban
Eredményesen indult a bajnokság a Mizse 

KC-nál, mivel az első nyolc fordulóból négy 
győzelemmel és kettő döntetlennel áll a tabella 
ötödik helyén. A vereségeket a két bajnokaspi-
ránstól szenvedte el, szoros, izgalmas csaták-
ban, ahol a csapat egyik meghatározó játékosá-
nak a sérülése is közbejátszott. Ennek ellenére a 
Magyar Kupában is menetel az együttes, hiszen 
már a nyolc közé jutásért küzdhet Százhalom-
battán, a hazai kétgólos győzelem után. Ezzel 
a teljesítménnyel jó úton halad a célkitűzés 
megvalósításához, ami a tavalyi nyolcadik hely 
után, idén az első hatba kerülést jelenti a baj-
nokságban.

Hasonlóképpen jól szerepel junior csapa-
tunk is, mivel a negyedik helyen áll a bajnok-
ságban a másodikkal, pontazonossággal. Öt 
győzelemmel és két vereséggel. OSB és U14-es 
csapataink is előkelő helyen vannak a saját ver-
senysorozataikban. Ezek az eredmények bíztató 
előjelek a jövőre tekintettel, hogy minél több la-
josmizsei játékos erősíthesse majd csapatunkat 
hosszútávon.

Jó hír még, hogy bővült az utánpótlás já-
tékosaink létszáma, hogy Felsőlajoson az ön-
kormányzat hozzájárulásával, beindíthattuk az 
általános iskolában az edzéseket. Öröm szá-
munkra, hogy a felnőtt csapat egyik játékosa, 

LM Hirlap (2014-44) 1.indd   14 11/20/14   1:00:42 PM



15

| HÍRLAP | 2014. december | 15

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

Farkas Tamás vette kézbe ezen csa-
patok irányítását. Az Ő személyé-
nek is köszönhető, hogy négy osz-
tályból közel negyven gyerek jár a 
foglalkozásokra. Amit tagdíjmen-
tes, köszönhetően a TAO-s pályá-
zatnak, annak feltöltésében segítő 
helyi cégeknek, vállalkozásoknak, 
és természetesen a helyszínt bizto-
sító önkormányzatnak.

A közeljövőben Kerekegyházán 
folytatunk tárgyalásokat, a kézilab-
da beindításával kapcsolatosan.

Hol tart a Sportcsarnok 
építési projekt?

Az elmúlt napokban kapta meg 
egyesületünk a némileg módosí-
tott /ütemekre bontott/ sportcsar-
nok projekt jóváhagyását, ill. hosz-
szabbítását a Magyar Kézilabda 
Szövetségtől.

Ennek értelmében jogot sze-
reztünk arra, hogy építsünk egy 
sportcsarnokot Lajosmizsén, 
melynek a jogerős építési engedé-
lye is meg van már.
A beruházás tervezett költsége: 
418 millió Ft.

csarnok építés: 298 m Ft• 
berendezés: 65 m Ft• 
kiegészítő berendezés: 55 m Ft• 

Ehhez kell: 292 millió Ft TAO, 
(70%) amelyet az egyesületünknek 
kell előteremteni (összeszedni) cé-
gektől, vállalkozásoktól, valamint 
126 millió Ft önerő (30%), mely-
hez reményeink szerint az Önkor-
mányzat jelentősen hozzájárul.

Jelen pillanatban folynak a tár-
gyalások kivitelező cégekkel, illet-
ve folyik az előkészítés az Önkor-
mányzati támogatás megtárgyalá-
sához, az arról szóló döntéshez.

 Sápi Zsombor, SE elnök

Élmezőnybe került az UKC
Hazai pályán fogadta az UKC 

a Tiszakécske VSE női kézilabda 
csapatát. Az eddig remekül szerep-
lő lányaink, hazai győzelemre ké-
szültek a hét közben meggyengült 
ellenfelével szemben.

Már a félidő első 8 perce el-
döntötte a mérkőzés sorsát, hiszen 
(7:0)-ra vezettek a lányaink. A fél-
időben a lányaink szebbnél – szebb 
támadásokat vezettek, amelyre az 
ellenfél nehezen tudott válaszolni. 
A félidő végére 13 gólra duzzadt az 
UKC előnye.

A második félidőt ott folytat-
ták a lányok, ahol az előzőt abba 
hagyták. Robogott az UKC szeke-
re, amelyet képtelenek voltak meg-
állítani a tiszakécskei lányok. A 
második félidő 13. percben már 20 
gólra dagadt a vezetésünk. A mér-
kőzésen minden játékosunk a pá-
lyára lépett és a végére beállították 
a 40:17-es végeredményt

Lajosmizsei UKC: Straub D. 
kapus – Dudás K (3); ÁY N. (10); 
KOVÁCS N. (7); BEDE B. (10); 
HEINRICH F. (5); Halász Sz (1); 
csere: Szőrös. kapus; Gajdácsi L.; 
Sápi D.; Pető T. (2); Regényi Cs (1); 
Bujdosó E (1), Kislőrinc B; Kóra 
M; Fetter Sz,, Edző: Nagy Ferenc; 
Kerezsi Nikolett

Edzői vélemény: Nagy Ferenc: 
Gratulálok a csapatnak, mert tud-
ták hozni a kötelező győzelmet és 
ezzel a bajnokság élmezőnyébe 
került. Hármas holtversenyben 
vezetjük a bajnokságot. Minden-
ki hozzá tudott tenni a mai mér-
kőzéshez, amelyen felszabadultan 
tudtak játszani  a lányok. Egyre 
jobb formában játszik a csapatom. 
A mai mérkőzésünk a következő 
heti ellenfelünkre való készülés je-
gyében zajlott

 Nagy Ferenc

SPORTSPORT

Tanácsok a tűzoltóktól
A fűtés megkezdése előtt fontos portalanítani az allergén gombák ki-

alakulása miatt, és fontos a fűtés időszakában a vitaminok pótlása. Mint 
tűzoltó, inkább az esetleges tűz, illetőleg mérgezés megelőzésére fektet-
nék nagyobb hangsúlyt.

Tüzelő, fűtő berendezést használni csak kifogástalan állapotú, szak-
emberrel bevizsgált, arra a célra rendszeresített eszközzel, fűtőanyaggal 
szabad. 

Szilárd tüzelőanyaggal (fa, szén, szalma stb.) üzemelő berendezés kö-
zelébe éghető anyagot nem szabad tenni, a kipattanó szikra felfogására 
fémből készült és vízzel töltött szerkezetet használjunk. A tüzelőberen-
dezés ajtóit állandóan tartsuk csukott állapotban. A berendezés tisztítását 
csak lehűlt állapotában végezzük. A hamut és a salakot lehetőleg lehűtött 
állapotában ürítsük fémkonténerbe. Forró hamut tilos üríteni épületben 
vagy annak közvetlen közelében, illetve ahol az tüzet okozhat, pl.: száraz 
aljnövényzet közelében. Győződjön meg arról, hogy a szellőzés megfele-
lő, így megelőzhető a szén-monoxid-mérgezés.

Célszerű egyedi tüzelési megoldásokat (cserépkályhát, olajradiátort, 
kandallót, vaskályhát, villanykályhát, PB tüzelést) is kialakítani arra az 
esetre, ha valamiért kimarad a földgázszolgáltatás.

A PB gázpalack felszerelése során fokozott � gyelemmel kell eljárni, 
hiszen a tömítést gyakran kell cserélni, és ellenőrizni (pl.: szappanos víz-
zel) a csatlakozás tömítettségét. Sérült, hibás PB palackot tilos felszerel-
ni, azt vissza kell cserélni. Azokat a PB gázzal üzemelő fűtőkészülékeket, 
amelyek nincsenek a kéménybe kötve, vagy az égéstermékek szabadba 
történő kivezetése más módon nem megoldott, soha ne üzemeltesse fo-
lyamatosan zárt térben.

A fűtési szezon beindulásával megszaporodnak a szén-monoxid mér-
gezéses esetek. A szén-monoxid (CO) tökéletlen égés során keletkezik; 
igen veszélyes, színtelen, szagtalan, mérgező hatású gáz, gyengíti a vér 
oxigénszállító képességét. 

A helyiség nagyságától és a fűtési fokozattól függően legalább 
egy-másfél óránként szellőztetni kell a helyiséget, mert a gáz az égés so-
rán fogyasztja az oxigént, és ezáltal csökken a helyiség oxigénkoncentrá-
ciója, miközben jelentős mértékben nő a szén-dioxid mennyisége.

Hagyományos tüzelőberendezés (pl. kandalló) használata esetén kü-
lönös � gyelemmel kell lenni a tűzmegelőzésre és a füstelvezetésre. A cse-
répkályhánál, kandallónál, vaskályhánál ügyelni kell a szikra kipattanás-
ra, mert az tüzet okozhat. 

Fontos, hogy se a fűtőberendezés, se az égésterméket elvezető cső 
mellett ne tároljunk éghető anyagot, és ne legyen a közelben éghető fal-
burkolat sem, vonatkozik ez a padlástérre is, ahol a kémény legalább egy-
méteres környezetében nem szabad éghető anyagot tárolni.

A téli időszak veszélyei közé tartozik a fűtés megkezdése mellett az 
adventi és a karácsonyi tüzek megelőzése. Fontos, hogy az adventi ko-
szorút csak nem éghető anyagú eszközre helyezzük, a már meggyújtott 
gyertyát ne hagyjuk felügyelet nélkül. Ez vonatkozik a fenyőfán elhelye-
zett meggyújtott gyertyákra is. Mindemellett fontos a karácsonyfa stabil 
talpazatba rögzítése a felborulás veszélyének elkerülése érdekében. Ne 
hagyjunk felügyelet nélkül égő gyertyát! Figyeljünk gyermekeinkre, ne 
játszanak a gyufával!

Lehetne még sorolni a megelőzés szabályait, de úgy gondolom, kis 
oda� gyeléssel életeket és milliós károkat menthetünk meg. Ne menjenek 
a tűzoltóink „háztűz nézőbe”!

 Sánta Tibor, a lajosmizsei tűzoltók parancsnoka

LAJOSMIZSEI ÖNKORMÁNYZATI 
TŰZOLTÓ PARANCSNOKSÁG

Elérhetőségeink: 
6050 Lajosmizse, Mizsei utca 5. sz.
Telefonszám: 76/555-510
mobil: 70/94-83-953
www.tuzoltosag-lajosmizse.hu
e-mail: mizsetuo@t-online.hu
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A lap terjesztését a Magyar Posta Zrt. lajosmizsei 
és felsőlajosi kirendeltsége végzi. Kérjük, jelezze 
a terjesztéssel kapcsolatos esetleges problémáját 
kézbesítőjénél vagy az előbb említett hivatalokban!

Hogyan?
Keressen egy jó állapotban lévő üres cipősdobozt, 
azt töltse meg ajándékokkal.  Kérjük, hogy csak 
akkor vállaljon ajándékkészítést, ha örömet okozó 
dolgokkal tudja megtölteni a csomagot, mert nem 
adomány, hanem AJÁNDÉK kerül átadásra!

Mi kerülhet a dobozba? 
Használt jó állapotú (feleslegessé vált, kinőtt, 
megunt) és újonnan vásárolt kincsekkel lehet 
megtölteni.

Játékok: kisautók, labdák, babák, • 
plüssállatok, jojók
Iskolai eszközök: toll, ceruza, számológép, • 
zsírkréta, kifestők, képeskönyv
Higiéniai eszközök: fogkrém, szappan, fésű• 
Édességek: cukorkák, csokoládé, szaloncukor• 

NE TEGYEN a dobozba! 
használhatatlan, javításra szoruló vagy • 
szennyezett tárgyakat, ruhaneműket
agresszivitásra késztető játékokat, • 

romlandó ételeket, gyümölcsöt, • 
folyékony dolgokat (sampont, testápolót) • 
törékeny tárgyat (tükröt, poharat, porcelánbabát)• 
semmilyen alkohol tartalmú italt• 
Ruhanemű, lábbeli• 
Tartós élelmiszerek, konzervek• 

A megtöltött dobozt csomagolja be, (külön a te-
tejét és külön az alját), végül pedig a tetejére, jól 
láthatóan írja fel, hogy milyen korosztályú és nemű 
gyermeknek szánja ajándékát! pl. így: „� ú 12” vagy 
„lány 8”.

Figyelem!  A dobozok tartalma átnézésre kerül, ezért 
az alját úgy rögzítsék a tetejéhez, hogy az a csoma-
golás megsértése  nélkül kinyitható legyen.
Az elkészült ajándékcsomagot legkésőbb november 
24-ig juttassa el a Családsegítő vagy a Gyermekjóléti 
Szolgálat munkatársainak 

(Lajosmizse, Dózsa Gy.u. 104-106.)!
A beérkezett ajándékok szétosztásáról a helyi gyer-
mekvédelem intézményi és önkormányzati munka-
társai gondoskodnak még az ünnepek előtt.

Kezdeményezésünkhöz várjuk 
Cégek, Intézmények csatlakozását!

Lajosmizse Város Önkormányzata 
Egészségügyi, Gyermekjóléti 
és Szociális Intézménye 
2014 év Karácsonyára meghirdeti 

CIPŐSDOBOZ
programját!

Csatlakozzon Ön is a kezdeményezéshez, 
hogy a Karácsony valóban ünnep 

lehessen minden gyermek számára!

Lajosmizse Város Önkormányzata 
Egészségügyi, Gyermekjóléti 
és Szociális Intézménye 
2014 év Karácsonyára meghirdeti 

CIPŐSDOBOZ
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