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ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
Újabb ingyenes szolgáltatások

A közigazgatási ügyintézéshez kapcsolódó egyes illetékek és díjak 
megszüntetéséről szóló 2017. évi II. törvény értemében 2017. március 
16. napjától a következő eljárások illetékmentesek:
• a lakáscélú állami támogatás igényléséhez szükséges, a fennálló 

biztosítási jogviszonyt igazoló egészségbiztosítási pénztári hatósági 
bizonyítvány kiállítása évente két alkalommal;

• közműpótló talajvízkút létesítésének, átalakításának, megszüntetésé-
nek engedélyezése;

• hatósági bizonyítvány kiállítása az egyéni vállalkozók nyilvántartá-
sában szereplő adatokról; 

• a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 
1992. évi LXVI. törvény 27/A. § (1) bekezdése és 27/D. § (1) bekez-
dése szerinti nyilatkozat megtételével kapcsolatos eljárás;

• Magyarország területén kívül élő magyar állampolgár kérelemre 
történő személyi, lakcím és értesítési cím adatait tartalmazó nyil-
vántartásba vételére irányuló eljárás;

• az értesítési cím bejelentésével kapcsolatos eljárás;
• az igazságügyi szakértői névjegyzékbe vétel és a szakterület kiter-

jesztése iránti eljárás;
• a termőföld birtokösszevonási célú telekcsoport-újraosztására és 

telekegyesítésére irányuló telekalakítási eljárás;
• a családi név korrekciójára irányuló eljárás.

Tájékoztatás a talajterhelési díj bevallásáról
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a talajterhelési díj bevallási 

és be� zetési határideje: 2017. március 31. napján lejárt.
Azon háztartások részére, ahol nem kötöttek rá a műszakilag rendelke-

zésre álló közcsatornára március hónapban postázásra került egy részletes 
tájékoztató és egy bevallási nyomtatvány. A bevallási nyomtatványt kitölt-
ve, aláírva levélben vagy személyesen kellett a fenti határidőig hivatalunk-
hoz visszajuttatni. Kérjük, hogy akik fenti bevallási és be� zetési kötelezett-
ségüknek még nem tettek eleget, azt haladéktalanul tegyék meg, mivel a 
bevallás elmulasztása az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 
172. §-a alapján 200 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható.

További tájékoztatásért személyesen ügyfélfogadási időben, postai 
úton vagy a lajosmizse@lajosmizse.hu e-mail címre küldött levélben is 
fordulhatnak.

Telefonon történő tájékoztatás esetén, a fontosabb azonosító adatok 
közlése is szükséges.

Közeleg az iparűzési adó bevallásának határideje
A 2016. évi helyi iparűzési adóbevallás (HIPA) önkormányzati 

adóhatóságokhoz történő benyújtásának és a végleges adó meg� zeté-
sének határideje: 2017. május 31. 

A naptári évvel azonos üzleti év szerint működő adózónak a 2016. 
évi állandó jellegű iparűzési adó-kötelezettségéről 2017. május 31-ig 
kell adóbevallást benyújtania a székhelye, illetve a helyi adókról szóló 
1990. évi C. törvény (Htv.) szerinti telephelye(i) szerinti önkormány-
zati adóhatóság(ok)hoz. 

A bevallási nyomtatványok a www.lajosmizse.hu – („Lajosmizsei Közös 
Önkormányzati Hivatal”> „Ügycsoportok, letölthető nyomtatványok > Adó-
csoport) elérhetőségen találhatók. Kérjük adózóinkat, hogy bevallásaikat 
mindig a fenti helyről letöltött frissített nyomtatványon nyújtsák be.

A 2017. május 31-én esedékes 2016. évi adókülönbözetet az önkor-
mányzati adóhatóság felé kell meg� zetni, illetve a túl� zetéseket 2015. 
május 31-ét követően lehet visszaigényelni. A vállalkozóknak, vállalkozá-
soknak a 2017. május 31-ig teljesítendő kiegészítéseket Lajosmizse Város 

Önkormányzat 10402599-00026404-00000002. számú Helyi Iparűzési 
Adó számlájára kell teljesíteniük.

Felhívjuk az adózók � gyelmét arra, hogy az adóbevallást és a csatolt 
kiegészítő lapokat, nyilatkozatot az önkormányzati adóhatóság (cégsze-
rű) aláírás nélkül nem fogadja el!

Tájékoztatjuk T. Adózóinkat, hogy szíveskedjenek a bevallásokat idő-
ben és hibátlanul elkészíteni. Fontos megemlíteni, hogy évek óta gyakori 
gondot okoz a bevallási nyomtatvány kitöltése során az adóelőlegek be-
vallása. Kérjük Tisztelt Adózóinkat, könyvelőiket, hogy szíveskedjenek 
az előlegek összegeit pontosan feltüntetni, hiszen ez alapján kell � zet-
niük a következő előleg� zetési időszak összegeit, illetve ehhez képest szá-
molják el a végleges adójukat. Tájékoztatjuk Önöket, hogy amennyiben a 
bevallás hibásan kerül kitöltésre (ilyen hiba lehet a hibásan meghatáro-
zott adóelőleg), vagy késedelmesen kerül benyújtásra, abban az esetben 
az adózás rendjéről szóló 2003.évi XCII. tv. (Art.) alapján mulasztási bír-
ság kiszabására kerül sor.

Útszéli padkák leszedése
Lajosmizse Város Önkormányzata ezúton tájékoztatja a lakosságot, 

hogy munkatársaink megkezdték a város belterületén a szilárd burkolatú 
utak mellett a felhízott padkák leszedését, nyesését.
A munkák célja, hogy a padkák eltávolításával 
• közlekedésbiztonsági szempontból a burkolt felült teljes szélesség-

ben járható legyen, szükség esetén le lehessen húzódni pl. kerülés 
céljából a padka irányába;
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Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. 
1053 Budapest, Szép u. 2. IV. em. 
info@szpi.hu www.szpi.hu

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA

MEGHÍVÓ
SZÉCHENYI 2020 – PÁLYÁZATI FÓRUM 

A Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. tisztelettel meghívja Önt és munkatársát a Lajosmizsén 
megrendezésre kerülő pályázati fórumára, amelyen a KKV-szektor pályázati aktualitásai mellett a 
gazdálkodók és az önkormányzatok aktuális fejlesztési lehetőségeiről is szó esik majd. 

IDŐPONT: 2017. április 11. (kedd) 16:30 óra

HELYSZÍN:
Dél-Alföldi Régió, Bács-Kiskun megye 
Lajosmizse, Városháza, Díszterem 
6050 Lajosmizse, Városház tér 1.  

PROGRAM:  

16:30 - 17:00 REGISZTRÁCIÓ

17:00 - 17:10 KÖSZÖNTŐK
 BASKY ANDRÁS- polgármester, Lajosmizse Város Önkormányzata 
 LÉVAI ZOLTÁN - regionális igazgató, Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. 

17:10- 17:40 PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK AZ AGRÁR-, ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSBEN  
TÓTH MÁRTA – a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. - Magyar Nemzeti Vidéki 
Hálózat Bács-Kiskun megyei területi felelőse.

17:40 – 18:00  GINOP ENERGETIKAI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK  
 GÁSPÁRNÉ HASZNOSI KRISZTINA – tanácsadó, Széchenyi Programiroda 

Nonprofit Kft. 

18:00 - 18:30  GAZDASÁGFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK INDULÓ ÉS MŰKÖDŐ
VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE

 SAROK KRISZTIÁN, TURBUCZ PÉTER– tanácsadó, Széchenyi Programiroda 
Nonprofit Kft.  

18.30 –  KÉRDÉSEK-VÁLASZOK 

Részvételi szándékát, kérjük 2017. április 10. 14:00 óráig név, cégnév, telefonszám megjelölésével 
jelezze az alábbi elérhetőségek valamelyikén Vukszán Anita irodavezetőnél: 

- e-mail: vukszan.anita@szpi.hu  
- SMS-ben: +36-30/381-3500 

Kecskemét, 2017. március 7.  

Üdvözlettel: 

Lévai Zoltán 
regionális igazgató 
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• az út állagvédelme szempontjából lehetővé 
váljon, hogy a csapadékvíz a burkolatról le 
tudjon folyni. Amennyiben van az út mellett 
jelenleg is csapadékvíz elvezető, vagy szik-
kasztó árok, akkor abba, ha nincs, akkor a 
padkanyeséssel kialakításra kerülő padkába 
(pandalyba). Ne ázzon vagy fagyjon fel a 
burkolat széle a megálló víztócsák miatt.

A munkák során az elsődleges cél, hogy a 
padkák nyesésével a csapadékvíz elhagyja a 
burkolatot, és a korábban felhízott padka ne 
vezethesse meg hosszirányba az útburkolaton 
a csapadékot folyókaként, mert ekkor az adott 
utcaszakasz nagy mennyiségű csapadékvize 
egy-egy ingatlan elé koncentrálódik, aminek 
helybeni szikkasztása nehézséget okoz, ese-
tenként csak a lokális árkok bővítésével lenne 
lehetséges. A kialakított padkák működésének 
tapasztalatai alapján fog következő lépésben 
sor kerülni a hiányzó árokelemeket pótlására, 
illetve a meglévők bővítésére – ahol ez szük-
séges.

Alapelvként meghatározott cél, hogy az 
útburkolat csapadékvize az adott ingatlanok 
előtt szikkadhasson el árokban vagy a padkán, 
ne gyűljön össze hosszirányú esés miatt egyes 
ingatlanok előtt. A kapubejáratokat lehetőség 
szerint igyekszünk változatlanul használható 
állapotban hagyni

A munkákat a Szent Vendel, Zrínyi utcák-
ban kezdtük meg, és terveink szerint az év fo-
lyamán minden, a problémával érintett burkolt 
utca sorra kerül.

Kérjük a lakosság közreműködését a mun-
kák végzésében, az útjaink jó minősége mind-
annyiunk számára közös ügy!

Felhívjuk a fi gyelmet, hogy a feladatot az 
önkormányzat közútkezelői minőségében, 
közterületen végzi, amit a közterület melletti 
ingatlanok tulajdonosai tűrni kötelesek! A köz-
útkezelő munkáját akadályozni, vagy hátrál-
tatni szabálysértés, a kialakított árkok, padkák 
megszüntetése szankciót von maga után (az 
elkészült munkákról videó felvétel készül a 
nyilvántartás érdekében, amelyen nyomon kö-
vethetőek az utólagos beavatkozások)!

Kérjük, hogy amennyiben a közterületen – 
engedéllyel vagy engedély nélkül – a felszín 
alatt műtárgyat helyeztek el (pl. öntöző beren-
dezés), arról Önkormányzatunkat 30 napon be-
lül értesíteni szíveskedjenek!

Közutakat, közterületet 
érintő általános felhívás!

Általános közútkezelői tapasztalat, hogy 
a lakosság sok helyen a közlekedés biztonsá-
gát veszélyeztető módon kövekkel, kerítéssel, 
fa- és vasrudakkal, illetve a padka sávjába is 
belenyúló növénytelepítéssel határolja le a tel-
ke előtti közterületrészt, ami balesetveszélyes 

megoldás! Ezúton is kérünk mindenkit, hogy 
a balesetveszélyes helyzeteket szívesked-
jenek megszüntetni. Felhívjuk a fi gyelmet, 
hogy az ilyen beavatkozások miatt esetlegesen 
keletkező baleset vagy káresemény a tárgyakat 
a közterületre kihelyező felelőssége!

Szigorúan tilos a közlekedésbiztonsági 
kockázat miatt és állagvédelmi okokból a 
kiemelt szegélyek, kerti szegélyek alkalma-
zása, engedély nélküli burkolások, parkolók 
kialakítása is! Felhívjuk továbbá a fi gyelmet, 
hogy a telkekről a közterületre csapadékvíz ki-
vezetéséhez is hozzájárulást kell kérni (akár a 
telken lévő épület tetőzetéről, a burkolt telek-
részről, vagy kocsibejáróról van szó), és meg-
határozott műszaki feltételek teljesülése esetén 
van rá lehetőség. Ezek a megoldások nem 
veszélyeztethetik mások vagyonbiztonságát!

Az útjaink állagvédelme, biztonságának 
fenntartása közös ügyünk, tegyünk érte!

Tájékoztatás óvodakötelezettség 
külföldön történő teljesítéséről

Közeledik az óvodai beiratkozás időpont-
ja (részletek az óvodai híreknél), a szükséges 
igazolás – határidőn belüli – beszerzéséhez az 
alábbiakról tájékoztatom a külföldön óvodakö-
telezettséget teljesítő gyermekek szüleit/nagy-
szüleit: 

A gyermeknek abban az évben, amelynek 
augusztus 31. napjáig a harmadik életévét be-
tölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi 
négy órában óvodai foglalkozáson kell részt 
vennie.

A napi négy órában óvodai nevelésre köte-
lezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke 
az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, kö-
teles arról a beiratkozás idejének utolsó határ-
napját követő tizenöt napon belül írásban ér-
tesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában 
tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. 

Kérem az igazolások Lajosmizse Város 
Jegyzője részére történő eljuttatásáról - a hi-
vatali elérhetőségek bármelyikén - határidő-
ben gondoskodni szíveskedjenek!

Lajosmizsén tartotta kihelyezett ülését 
a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés

A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2017. évi 
első ülését január 20-án Lajosmizsén, a Műve-
lődési Házban tartotta.

A tanácskozás ideje alatt a települési és 
megyei értéktár kiállítás volt megtekinthető a 
Művelődési Házban, az aula pedig a Megyei 
Garabó keretében a helyi kézművesek és gazdák 
portékái kóstolójának és vásárának adott helyet. 
Tematikus, szemléletformáló foglalkozáson ve-
hettek részt a Lajosmizsei Fekete István Sportis-
kolai Általános Iskola diákjai. A gyerekek játé-
kos feladatokat oldottak meg a helyi termékek 

megismerése témakörben. Cél: már � atal kor-
ban átérezni annak fontosságát, hogy minden-
féle szempontból ki� zetődő helyben termelt, 
előállított terméket vásárolni és fogyasztani.

A Megyei Közgyűlés lajosmizsei látogatása 
alkalmából a Barna és Fia Faiskola felajánlásá-
val egy őshonos diófa csemetét ajándékozott 
városunknak, mely a tavasz folyamán a Meserét 
Óvoda udvarán került elültetésre.

Környezetvédelmi Díj elnyerése
2017. évben is meghirdetésre kerül a „Kör-

nyezetvédelmi Díj” elnevezésű, környezetvé-
dő, városvédő magatartást ösztönző díj. 
A Díj elnyerésének módjai:
• pályázat benyújtása útján,
• Képviselő-testület tagjai, Képviselő-testület 

bizottságai által tett javaslat útján.
A beadási határidő:

2017. június 01. 16: 00 óráig
A beadás módjai: 

A Díj elnyerésére szóló pályázatot, javaslatot 
kizárólag írásban lehet benyújtani Lajosmizse Vá-
ros Önkormányzatának címezve levélben, vagy 
személyesen a Lajosmizsei Közös Önkormányza-
ti Hivatal földszinti 8-as irodahelyiségében. 

Az a) pont esetén a pályázatnak tartalmaz-
nia kell a bemutatni kívánt lakókörnyezetről és 
az ingatlan előtti közterület állapotáról készült 
képeket, rövid leírást a lakókörnyezet-és az in-
gatlan előtti közterület ápoltságáról, fűvel- és 
növényekkel való borítottságáról, környeze-
talakításról és a fenntarthatóságról, továbbá az 
utcafront helyi építési szabályoknak való meg-
felelőségét, csapadékvíz-elvezető árok meglétét.

Az b) pont esetén a javaslatnak tartalmaznia 
kell a környezet, közterület (utcakép) állapotá-
ról készült képeket, rövid leírást az utcafront 
városképét pozitívan befolyásoló állapotáról. 
Elbírálás: 

A Díj odaítélésére a Pénzügyi Ellenőrző 
Bizottság és a Mezőgazdasági Bizottság hely-
színi bejárást követően tesz javaslatot a Kép-
viselő-testület felé. A javaslattétel időpontja: a 
júniusi Képviselő-testületi ülést megelőző bi-
zottsági ülés.

A Díjak odaítéléséről a Képviselő-testület 
dönt. A Díjak átadására augusztus 20-án kerül 
sor. 
Díjazás:

A díjazottak „Környezetvédelmi Díj …… 
év” díszes táblára, annak használatára, 25 000 
Ft értékű ajándékutalványra és emléklapra jo-
gosultak. Az emléklapon meg kell jelölni a Kép-
viselő-testület által tett döntésnek megfelelően, 
a díj adományozásának rövid indokolását (pl. 
különleges ápolási módok, hagyományőrző 
formák, rendezett utcaközösség).” 

Pályázatot benyújtó valamennyi résztvevő 
emléklapra jogosult. 

A Díjban részesítettek 5 éven belül nem dí-
jazhatók.
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Lajosmizse hulladékgazdálkodása
A város közigazgatási területét járva sajnos igen sok esetben az em-

ber érdekes dolgokat tapasztal. Hogyan is élünk mi, akik a „Földet nem 
örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön”?

Az alábbi képeken néhány elkeserítő példa a hulladékok nem megfe-
lelő ártalmatlanításáról: 

Házhoz menő lomtalanítással elszállíttatható lett volna! Csak egy 
telefon!

Pedig a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megfelelő színvonalon 
működik. Ha hetente rendszeresen jön a kukásautó, nem fordulhat elő 
ilyen helyzet!
Helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás:
• hetente szemétszállítás 

(kötelező igénybe venni)
• házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés (sárga zsák)
• 3 ponton üveg hulladékgyűjtő sziget
• házhoz menő lomtalanítás
• többlethulladék esetén 

konténer rendelése

A külterületen élő lakosok számára is biztosítva van a „Sárga 
zsákos” szelektív hulladékgyűjtési rendszer lehetősége. Elhelyezhe-
tik sárga zsákjaikat az Attila utcában lévő volt Tűzoltószertár, jelenleg a 
pargondozási egység telephelye előtti közterületen az alábbi időpontok-
ban (hulladék elszállításának napján, kora reggeli órákban) március 22., 
április 5., 19., május 3., 17., 31., június 14., 28., július 12., 26., augusztus 
9., 23., szeptember 6., 20., október 4., 18., november 15., 29., és de-
cember 13., 27-én. Sárga zsák térítésmentesen beszerezhető a Városháza 
Portáján. A zsákban összelapítva és tiszta állapotban műanyag palackok, 
egyéb műanyag fl akonok, dobozok, csomagolóanyagok helyezhetőek el, 
továbbá fémdobozok, állateledeles-és egyéb konzervdobozok, valamint 
papírok, kartondobozok, hullámkarton és újságok. Üveghulladék vélet-
lenül se keveredjen a zsákba, mert az balesetveszélyes. A begyűjtött zsá-
kok kézi válogatóba kerülnek beszállításra.

Kizárólag üveg hulladék helyezhető el a város 3 pontján (Spar 
üzlet mellett, Központi óvoda előtt, Béke lakótelep melletti közterület) 
lévő gyűjtőponton. Egyéb hulladék zsákban, ömlesztve történő kihelye-
zése illegális hulladék elhelyezésnek minősül és szankciót von maga 
után. A gyűjtőszigetek kamerával vannak fi gyelve, az utóbbi időben több 
esetben járt el a közterület felügyelő, szabálysértési bírságok kerültek 
kiszabásra. Amennyiben bárki azt tapasztalná, hogy az üveggyűjtő kon-
ténerek megteltek, kérjük jelezzék a Közös Önkormányzati Hivatalnál 
és haladéktalanul intézkedünk az ürítésükről. 

Évente igénybe vehető a házhoz menő lomtalanítás is. A közszol-
gáltatási díj fi zetők részére évente egy alkalommal térítésmentesen meg-
rendelhető a 0630/859-0726-os telefonszámon. 

2017. május 20-án (szombat) 9:00–13:00 óráig a Tűzoltóság udvarán 
ismét térítésmentes 

ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYŰJTÉS lesz! 
Az elektronikai hulladékok begyűjtését, elszállítását és a törvényi 

előírásoknak megfelelő kezelését a FE-GROUP INVEST Zrt. vállal-
kozási szerződés keretein belül fogja elvégezni. A gyűjtés alkalmával 
leadhatóak: Háztartási kis- és nagygépek, IT és távközlési berendezé-
sek, szórakoztató elektronikai cikkek, elektromos és elektronikai bar-
kácsgépek, játékok, szabadidős- és sportfelszerelések, ellenőrző- és 
vezérlőeszközök, világítótestek, akkumulátorok, elemek. Szétszedett, 
hiányos, erősen szennyezett berendezések nem kerülnek átvételre. A 
gyűjtés további feltételeiről bővebb információk a későbbiekben PLA-
KÁTOKON és a helyben szokásos módon kerülnek hirdetésre.

Tilos a hulladék nyílt téri, vagy a hulladékok égetésének feltétele-
it rögzítő jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő berendezésben 

történő égetése, a háztartásban keletkező papírhulladék és veszélyesnek 
nem minősülő, kezeletlen fahulladék háztartási berendezésben történő 
égetése kivételével. Aki mégis hulladékkal fűt, egészségét nagymér-
tékben veszélyezteti!

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környe-
zetvédelemről szóló önkormányzati rendeletében meghatározta az avar 
és kerti hulladék ártalmatlanítására vonatkozó szabályokat, így például 
„Avar és kerti hulladékot a város belterületén égetni tilos.”„Avar és 
kerti hulladék ártalmatlanítása elsősorban komposztálással történhet.”

Ahol nem komposztálnak, a zöld javakat a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás keretében kommunális hulladékgyűjtő edénybe vagy a 
közszolgáltatónál beszerezhető gyűjtőzsákba kell elhelyezni. A város kül-
területén a kerti hulladékot október 1-je és április 30-a között, az illeté-
kes Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint tűzvédelmi hatóság előzetes 
engedélyével, a hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak 
szigorú betartásával lehet égetni. 

dr. Balogh László
jegyző

Basky András 
polgármester

Lajosmizséért Közalapítvány Felhívása
Tisztelt Adományozók!

Köszönjük mindazoknak, akik támogatták Közalapítványunkat.
Kérjük támogassa adója 1%-val a Közalapítványt!
Amennyiben közvetlen be� zetéssel támogat, adományaikat az aláb-

bi számlaszámra � zetheti be. Kérjük, hogy be� zetéskor jelöljék meg az 
adományuk célját!

Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11732167-20078735
A közalapítvány adószáma: 18347250-1-03
Lajosmizséért Közalapítvány Kuratóriuma

Három év, 100 bizottsági ülés
Dr. Salacz László, térségünk országgyűlési képviselője mint a Magyar 

Országgyűlés Törvényalkotási Bizottságának tagja 
ismertette, hogy a Bizottság 2017. március 16. nap-
ján tartotta a 100. ülését.

A bizottság a jubileumi ülésen elfogadta az épí-
tetett környezetalakításáról és védelméről szóló 
törvénymódosítást, mely szerint a magánszemélyek 
egyszerű bejelentéssel intézhetik a 300 négyzetmé-
ternél nagyobb lakóingatlan építését is. A Bizottság 

döntött még a jövedéki adó módosításáról is.
A Törvényalkotási bizottság a Parlament legfontosabb bizottságának 

tekinthető, jelenleg 39 főből áll, így a létszámát tekintve is egyfajta mini 
parlamentként működik. A törvényjavaslatok részletes vitája itt folyik, és 
a parlamenti ülésen is elsőként a törvényalkotási bizottság által kijelölt 
előadó szólal fel. Ennek megfelelően valamennyi ellenzéki párt ide össz-
pontosítja a meghatározó  képviselőit.

Mivel a bizottsági ülések nem sajtónyilvánosak, a parttalan viták he-
lyett az érdemi szakmai munkára helyezik a hangsúlyt a bizottsági tagok.

Kedvező változást eredményezhet, hogy március 17-től több illeték-
díj is megszűnt. Az eltűnő húsz eljárási illetékből és szolgáltatási díjból 
15 magánszemélyeket, 5 pedig vállalkozásokat érint. Díjmentessé vá-
lik például a 65 év fölötti állampolgárok útlevelének kiváltása, az elek-
tronikus nem hiteles tulajdoni lap évenkénti kétszeri lekérdezése, az 
anyakönyvi kivonat kiállítása és a családi otthonteremtési kedvezmény 
(CSOK) igényléséhez szükséges igazolás is. A vállalkozásoknak ezután 
ingyenes lesz a cégalapítás és az alapítással kapcsolatos egyéb költségek, 
ami a kis- és középvállalkozásokat érinti kedvezően. Az előzetes kalku-
lációk szerint 2 milliárd forint megtakarítás maradhat az állampolgá-
roknál és a vállalkozásoknál.

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
Tel.:76/356–949 • Fax:76/555–099 ● E-mail: felsolajos@felsolajos.hu ● www.felsolajos.hu

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
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Felsőlajos Község Önkormányzata 2017. április 22-én, 
szombaton 9 órától önkéntes szemétgyűjtési 
akciót szervez a település bel- és külterületén egyaránt

Gyülekező: 08:30 órakor a Faluháznál, ahol ki-
osztásra kerülnek a szemeteszsákok és a kesz-

tyűk, ezt követően kisebb csoportokban el-
osztva indulunk összegyűjteni a szemetet. Cél 
elsősorban saját környezetünk megtisztítása, 

Felsőlajos bel- és külterületén egyaránt. A résztve-
vőknek kényelmes öltözetben ajánlott megjelen-
niük, kérjük, hogy aki teheti, hozzon magával 
sárga színű láthatósági mellényt. Az akció vár-
hatóan 13:00 óráig tart.

Felsőlajos, 2017. március 14. 
 Juhász Gyula 

  polgármester

Óvodai hírek
Óvodánkban a 2017. év eleje is bővelkedett eseményekben.
Január 25-én a lajosmizsei Sportcsarnokban részt vettünk az Ovi 

Olimpián, tíz nagycsoportos gyermek képviselte intézményünket, akik 
nagyon ügyesen helyt álltak. 

Február 3-án a soron következő Mesélő Dallamok előadást tekintet-
tük meg, Dóbiás Péter Tanár Úr és társulata jóvoltából.

A farsangunkat február 8-án tartottuk, nyílt nap keretében, a szü-
lőkkel együtt vidámkodtunk, űztük a telet.  A közös jelmezes felvonulás 
mellett volt sok játékos feladat, csoki-és sajtos tallérevő verseny, ügyessé-
gi feladatok, táncverseny. A gyerekek és a szülők is egyaránt jól érzeték 
magukat. 

Február 15-én a Lajosmizsei Művelődési Ház meghívására és az ott 
dolgozók részvételével megnézhettük „A só” c. mesedramatizálást. Há-
lásan köszönjük nekik a színvonalas előadást, élménydús napot zártunk. 

Az SZMK szervezésében február 18-án egy jó hangulatú retro buliba 
vártuk a vendégsereget a Faluházán. Köszönjük mindenkinek a támoga-
tást, a szülők aktív részvételét, mellyel hozzájárultak az este eredményes-
ségéhez. A bevételt az óvoda udvarának felújítására fordítjuk. 

Február 22-én Tengeri Attila dobos előadásán vettünk részt, még a 
farsangolás jegyében, ahol is a sokféle ütős hangszerrel változatos módon 
ismerkedhettek a gyerekek.

Az őszi Madárijesztő kiállításon nyert táncházunkat február végére 
szerveztük, része volt ennek a napnak egy mesefeldolgozás is, illetve egy 
közös mozgásos tevékenység, melynek keretében a néptánc alapjaival is-
merkedhettünk.

Március 2-án a Lajosmizsei Óvoda szervezésében Mesemondó Talál-
kozón vettünk részt, óvodánkat Pataky László, Váncsa Zsombor és Fehér 

Martin képviselte, közülük Váncsa Zsombor kapott elismerő oklevelet, 
Mesemondó Király� vá nevezték ki. Minden résztvevő nagycsoporto-
sunknak gratulálunk, büszkék vagyunk rátok!

A Palinta Társulat zenés műsorát tekintettük meg március 3-án, Szap-
panbuborék címmel. Újabb színvonalas előadást láttunk Veres Andi, a 
társulat vezetőjének repertoárjából.

Március 14-én az iskolásokkal közösen megemlékeztünk az 1848-49-
es szabadságharc hőseiről a Faluházán, a nagycsoportosaink az esemény-
hez kapcsolódó  dalokból, versekből összeállított műsorral készültek.

2017. április 4-én délelőtt 8.30-tól óvodánkban nyílt napot tartunk a 
leendő óvodások és szüleik számára, ahol bepillantást nyerhetnek a cso-
port életébe, ismerkedhetnek a leendő óvónénikkel. Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk!

A beiratkozás intézményünkbe 2017. április 24-25-én lesz, reggel 7 
órától délután 16 óráig! 

Iskolai hírek
Február 10-én egy vidám farsangi mulatság keretében jelmezes felvo-

nulással, hagyományos játékokkal, tánccal búcsúztatták az iskolás gyere-
kek a telet.

Köszönjük a kedves szülőknek a sok � nom, házilag készített süte-
ményt, valamint üdítőt, zenei szolgáltatást, amellyel hozzájárultak a fer-
geteges hangulathoz.

Március elején tartott Nyílt Napunkon nagy volt az érdeklődés leendő 
elsőseink szülei részéről. A többi osztályban is Nyílt Tanórára hívtuk is-
kolánk szülőit, akik éltek is ezzel a lehetőséggel.

Március 7-én színházbérletünk 2. előadását tekintettük meg, Ma-
nóvizsga címmel, a Katona József Színházban Kecskeméten. Kicsik és 
nagyok számára is fontos üzenetet közvetített, mely szerint: „Senki sem 
tökéletes, mindenki különleges.”

A Kecskeméti Katona József Könyvtár dolgozói egy-egy örömteli 
könyvtári óra keretében hozták el nekünk a tavaszt, március 8-án, s so-
kat tettek azért, hogy ha egyelőre csak versekben is, de a béka a kedvenc 
állataink közé tartozzon.

Az óvodások és negyedik osztályos tanulóink színvonalas ünnepi mű-
sora által emlékeztünk meg az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 
eseményeiről, hőseiről.

Sok érdekes program vár még ránk, készülünk a Víz Világnapjára, 
Helyesírási Versenyre, szorgalmasan tanulgatják tanulóink a verseket a 
Költészet Napjára.

 Krasnyánszki Éva

dr. Balogh László
jegyző

Juhász Gyula 
polgármester
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ULTRAHANG MAGÁNRENDELÉS AZ EGÉSZSÉGHÁZBAN

Tájékoztatjuk a Kedves Lakosságot, hogy 2017. április hónaptól 
hasi ultrahang vizsgálatra, pajzsmirigy, nyaki erek, felső és alsó 
végtagok ereinek, illetve lágyrészek ultrahangvizsgálatára nyílik 
lehetőség a Lajosmizsei Egészségház ügyeleti folyosón található szak-
orvosi rendelőjében. 

A magánrendelésen, előzetes bejelentkezés alapján, hétfői napo-
kon 17.00 és 19.00 óra között várjuk a betegeket, szűrővizsgálatra 
érkezőket.

A vizsgálatot végző orvos: Dr. Katona Viktória radiológus szak-
orvos

Bejelentkezés a 30/903-2595 telefonszámon lehetséges.
Weblap: www.lajosmizse-ultrahang.hu
Minden Kedves beteget sok szeretettel várunk!
 Dr. Járomi Péter

 urológus szakorvos

„LEGYETEK JÓK, HA TUDTOK” 
ALAPÍTVÁNY FELHÍVÁSA

Tisztelt Adományozók!

Köszönjük mindazoknak, akik a 2016. 
évben támogatták adójuk 1%-ával az Ala-
pítványunkat! A támogatásokat az Alapít-
vány a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 
által szervezett nyári táborban részt vett 
gyermekek étkeztetésére, az Idősek Hete, 

Idősek Világnapja rendezvényeire és a Luca-napi Gyermekkarácsonyi 
Ünnepség támogatására fordította.
Az Alapítvány célja 2017-ben ismételten a tábor, az Egészségügyi 
Hét, az Idősek Hete – Idősek Világnapja és a Gyermekkarácsonyi 
Ünnepség támogatása.

Kérjük Önt, hogy lehetőségéhez mérten 
támogassa adója 1%-ával az Alapítványunk céljait! 

Amennyiben közvetlen be� zetéssel támogat, 
adományát az alábbi számlaszámra � zetheti be:

Az alapítvány adószáma: 18361850-1-03
Számlaszáma:

K&H Bank Lajosmizse 10402599-50515448-48531007

 Józsáné dr. Kiss Irén, a kuratórium elnöke

VÉRADÁSOK IDŐPONTJAI AZ EGÉSZSÉGHÁZBAN
2017. évben is számítunk a véradók segítségére!

2017. június 15. 8.30-13.00
2017. október 5. 8.30-13.00
2017. december 7. 8.30-13.00

HELYSZÍN: Egészségház, I. emelet, 
Lajosmizse, Dózsa György út 104-106.

VÉRADÁSOK IDŐPONTJAI AZ EGÉSZSÉGHÁZBAN
2017. évben is számítunk a véradók segítségére!2017. évben is számítunk a véradók segítségére!

 Lajosmizsei Központi Háziorvosi Ügyelet beosztása
Hétköznap: 16.00-8.00 

Hétvégén, pihenő- és ünnepnapokon: 8.00-8.00
2017. április hónapra

1. Dr. Márton Rozália

2. Dr. Takács Vilmos

3. Dr. Márton Rozália

4. Dr. Márton Rozália

5. Dr. Takács Vilmos

6. Dr. Szabó Béla

7. Dr. Rónay Zsolt

8. Dr. Márton Rozália

9. Dr. Rónay Zsolt

10. Dr. Takács Vilmos

11. Dr. Márton Rozália

12. Dr. Takács Vilmos

13. Dr. Márton Rozália

14. Dr. Gócz Irén

15. Dr. Márton Rozália

16. Dr. Rónay Zsolt

17. Dr. Gócz Irén

18. Dr. Takács Vilmos

19. Dr. Takács Vilmos

20. Dr. Jankahidy Andrea

21. Dr. Lódi Brigitta

22. Dr. Lódi Brigitta

23. Dr. Takács Vilmos

24. Dr. Rónay Zsolt

25. Dr. Gócz Irén

26. Dr. Takács Vilmos

27. Dr. Takács Vilmos
28. Dr. Lódi Brigitta
29. Dr. Rónay Zsolt
30. Dr. Márton Rozália

2017. május hónapra
1. Dr. Takács Vilmos
2. Dr. Gócz Irén
3. Dr. Takács Vilmos
4. Dr. Márton Rozália
5. Dr. Lódi Brigitta
6. Dr. Lódi Brigitta
7. Dr. Gócz Irén
8. Dr. Takács Vilmos
9. Dr. Márton Rozália
10. Dr. Takács Vilmos
11. Dr. Szabó Béla
12. Dr. Lódi Brigitta
13. Dr. Rónay Zsolt
14. Dr. Márton Rozália
15. Dr. Takács Vilmos
16. Dr. Gócz Irén
17. Dr. Takács Vilmos
18. Dr. Márton Rozália
19. Dr. Rónay Zsolt
20. Dr. Márton Rozália
21. Dr. Rónay Zsolt
22. Dr. Takács Vilmos
23. Dr. Gócz Irén
24. Dr. Ágó Zsuzsanna
25. Dr. Márton Rozália
26. Dr. Márton Rozália
27. Dr. Rónay Zsolt
28. Dr. Márton Rozália
29. Dr. Takács Vilmos
30. Dr. Márton Rozália
31. Dr. Márton Rozália

2017. április 14. (péntek), nagypéntek
2017. április 17. (hétfő), húsvéthétfő 

2017. május 01. (hétfő), munka ünnepe 
Ezeken a napokon a 

Központi Háziorvosi Ügyeleten 24 órás ügyelet érhető el. 

ESTIKE NYÍLT NAPOK
Szeretettel hívunk, várunk minden kedves érdeklődőt a 2017. ápri-

lis hónapban megrendezésre kerülő nyílt napjainkra!
Helyszín: Estike Idősek Klubja (Egészségház)
Programok:
• 2017. április 05. (szerda) 10 óra – Tavaszi virágok készítése újra-

hasznosított anyagokból
• 2017. április 12. (szerda) 10 óra – Felolvasó délelőtt a költészet 

napja alkalmából. 
Vendégünk: Varga Mária könyvtáros

• 2017. április 13. (csütörtök) 10 óra – Alkotónap a Húsvét jegyé-
ben. Tojásfestés, tojásfa készítés

• 2017. április 20. (csütörtök) 10 óra – Térhatású képeslapok 
készítése

• 2017. április 27. (csütörtök) 10 óra – A Föld Napja alkalmából a 
„Vad Magyarország” című természet� lm vetítése

Információ kérhető a 76/556-192 t elefonszámon, 
az idosekklubjalmizse@gmail.com e-mail címen vagy a 
www.facebook.com/estikeidosekklubja oldalunkra írt levéllel.

Mócz-Fábián Andrea, nappali ellátás vezetője
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A Lajosmizsei Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
Éves Szakmai Tanácskozásra hívta össze a gyermekvédelem szakembereit

Lajosmizsén, a Lisa Hotelben 2017. február 28-án tartott éves szak-
mai tanácskozáson jelen volt Lajosmizse és Felsőlajos polgármestere, az 
önkormányzatok több képviselője, a hivatal jegyzője, a helyi gyermek-
jóléti alapellátás valamint a Kecskeméti Család- és Gyermekjóléti Köz-
pont szakemberei, a város egészségügyi, művelődési és oktatási ellátást 
biztosító intézményeinek képviselői, a jelzőrendszertagok, a Kecskeméti 
Járási Gyámhivatal vezetője, több munkatársa, a � atalkorúak pártfo-
gó felügyelője, ügyésze, a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében 
eljáró megyei kormányhivatali munkatárs, a rendőrség e szakterületen 
dolgozó munkatársai.

A Lajosmizsei Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat munkatársa, Dr. Zinhóber Tímea 
beszámolt a Szolgálat 2016. évi tevékeny-
ségéről. Előadásában bemutatta, hogy 336 
család kérte a Szolgálat segítségét az elmúlt 
évben. A Családsegítő rávilágított a kisko-
rúak veszélyeztetettségének fő okaira, ame-
lyek elsősorban anyagi jellegűek, az alacsony 
jövedelmi szint, a munkahely hiánya, az 
iskolázatlanság, a rossz lakáskörülmények, 
a családi és kapcsolati problémák, a nem 

megfelelő életvitel, az agresszió jelenléte, a családon belüli erőszak, a drog 
fogyasztása és más szenvedélybetegségek káros hatásai. Bemutatta a csa-
ládsegítés egyes formáit és számszaki adatait is. Az előadó és Józsáné dr. 
Kiss Irén a családok támogatásának stratégiaváltásáról szólt. Míg a 80-as, 
90-es és a 2000-es évek a munkahely megszűnések okán a munkahelyek, 
a keresetek elvesztéséről, a munkanélküliségről és ennek következményé-
ről, a jövedelmek kiesése miatt a családok működésképtelenné válásáról 
szólt, a családsegítői munka is ehhez idomult. A családsegítő a kieső jöve-
delmek pótlására felkutatta a támogatásokat, a szponzorokat, az élelem, 
a gyógyszer, a ruha, a bútor… adományokat. Mára a cégek, vállalkozások 
prosperálása, a munkanélküliség erőteljes csökkenése, a munkaerőhiány 
a fő tendencia, s ezt kell hogy kövesse a családsegítői formák, módsze-
rek változása is. Jelesül: segítségnyújtás önéletrajzok, motivációs levelek 
írásában, szakmák, szakképzettségek megszerzése érdekében képzések 
felkutatásában, a munka világába való visszatérés érdekében mentorálás, 
segítségnyújtás információs adatbázisok kezelésében… annak érdeké-
ben, hogy az egyén és a család képessé váljon gondoskodni önmagáról, s 
képessé váljon felelősségteljes döntéseket hozni. Ezt támasztják alá azok 
a változások is, amelyek 2018-ra, a munkanélküliséggel összefüggő támo-
gatások átalakításáról szólnak.

Bodáné Vörös Katalin egészségházvezető a védőnői szolgálat mun-
kájáról számolt be, kiemelve a hepatitis A-vírus elleni védekezést, a védő-
női jelzések számát és témáit.

Dr. Ónodiné Nyisztor Enikő, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
munkatársa előadásában beszélt a gyermekvédelem terén 2016. január 

1-jén bekövetkezett jogszabályi változások-
ról és az 1 éves működés tapasztalatairól. A 
változások leglényegesebb jellemzője, hogy 
2016. január 1-jei hatállyal összevonták a 
Családsegítő Szolgálatot és a Gyermekjóléti 
Szolgálatot, s ily módon jött létre városunk-
ban is, az EGYSZI keretén belül a Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálat, míg járási szinten 
Család- és Gyermekjóléti Központok ala-
kultak. E szervezeti változással együtt fela-
dat- és hatáskörváltozások is bekövetkeztek. 
A Kormányhivatal kiemelt szerepet szán az egységes joggyakorlatnak, a 
törvényes és határidőn belüli működésnek.

Zsuboriné Kovács Mária, a Kecskeméti Család- és Gyermekjóléti 
Központ vezetője előadásában az alapellátás családsegítői és a Központ 
esetmenedzserei együttműködéséről is szólt. Az előadása során pozi-
tívumként emelte ki, hogy a változások révén a problémák komplex 
módon kezelhetők: az egyes szakfeladatokat ellátók szaktudása, együtt-
működése gazdagítja a problémakezelés eszközeit és módszereit, ezáltal 
hatékonyabbá válik a feladatellátás; mindezt oly módon teszik, hogy va-
lamennyi közreműködő a saját kompetenciáján belül, a másik hatásköré-
nek tiszteletben tartásával működik. 

Tálos Attila, járási jelzőrendszeri tanácsadó a jelzőrendszer változá-
sait is pozitívumként értékelte. 2016-tól a gyermekvédelem terén köte-
lező a jelzés veszélyeztetettség észlelése estén. Jelentős törvényi változás, 
hogy súlyosan veszélyeztető körülménynek számít egy család tekinteté-
ben az együttműködés hiánya is. Előadásában kiemelte, hogy az idei év 2 
hónapjában tett jelzések száma eléri a tavalyi egész évit, vagyis a jelzőre-
ndszer megújítása beváltotta a reményeket, a jelzési joggal és kötelezett-
séggel felruházottak éltek a lehetőséggel.

Dr. Faragó Viktor, a helyi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat mun-
katársa a környezettanulmányok törvényi fogalmáról, a felkérés eseteiről 
és az egyes családjogi ügyekben hozandó döntések ügydöntő, döntése-
ket alátámasztó jelentőségéről szólt. Ugyanakkor bemutatta – konkrét 
példán keresztül – a környezettanulmányok készítésének veszélyeit, a 
hatáskör állandó vizsgálatának fontosságát, a környezettanulmányokra 
felkészülés jelentőségét.

Királyné Tóth Anita, a helyi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 
munkatársa a változásban rejlő lehetőségeket – együttműködés, nagyobb 
tudás és több szakmai kompetencia – mutatta be. De beszélt a családse-
gítői félelmekről, egyéni felelősségről, a munka végzése során keletkező 
dilemmákról.

Dr. Zinhóber Tímea a gyermekvédelem legkritikusabb mozzanatá-
ról, a gyermek családból történő kiemeléséről beszélt a változások után. 
Előadásában kiemelte, fontos, hogy a gyermek érdekében minden közre-
működő – a Központ, a Szolgálat, a Gyámhivatal és más szervek – kom-
petenciájuk szerint szakszerűen, időben tegyék, illetékességi területükön 
eljárva, a törvényes és szükséges, hatáskörük szerinti intézkedéseket.  

Eczetes Erzsébet, a helyi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat mun-
katársa közreműködött a konferencián elhangzó előadások technikai 
feltételeinek biztosításában. Filmösszeállításával bemutatta az elmúlt évi, 
Intézményünk által szervezett nyári Sport- és Szabadidőtábor, valamint 
a decemberi Luca-napi Gyermekkarácsonyi Ünnepség emlékezetes pil-
lanatait.

Zárásként a Jakabnet Szo� verház K� . bemutatta WINIKSZ nevű 
programját, amelynek Család- és Gyermekjóléti modulja jól szolgálhatná 
a gyermekvédelmi szakemberek nehéz, felelősségteljes munkáját.

A szakmai tanácskozás eredményessége érdekében kifejtett munkájá-
ért valamennyi közreműködőnek köszönetet mondunk.

Józsáné dr. Kiss Irén, EGYSZI intézményvezető
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Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola
Lajosmizse, Szabadság tér 13. • Telefon: 76/356–156 • E-mail: titkarsag@altisk-lmizse.sulinet.hu • altisk-lmizse.sulinet.hu

Fekete István Projekthét
Iskolánk névadójának emlékére idén is 

megrendeztük osztályok közötti versenyünket, 
melynek célja, hogy diákjaink minél többet 
tudjanak Fekete István életéről és munkássá-
gáról.

Az író egész életében hirdette a természet 
és ember kapcsolatának fontosságát. Tehetsége 
nem csak az írásban, hanem mezőgazdasági, 
halászati-vadászati szaktudásában is megnyil-
vánult.

Az idei évben iskolánk versenyhagyomá-
nyát megújítottuk azzal, hogy 2017. január 
23-tól egy egész héten keresztül valamennyi 
tantárgyba beillesztettük Fekete István életét, 
munkásságát, majd január 27-én, a verseny 
napján, a megszerzett tudás alapján mérhették 
össze ismereteiket az osztályok.

A győztesek ebben az évben a 6.c és 7.d osz-
tály lettek.

A hét során elkészült alkotásokat további 
megmérettetésre továbbküldtük az Országos 
Kele-nap Versenyére.

 Berta István

Iskolai beíratás
A 2010. szemptember 1. és 2011. augusz-

tus 31. között született iskolaérett gyermekek a 
2017/2018. tanév kezdetén tankötelessé válnak. 
A szülő (gondviselő) köteles beíratni gyerme-
két az általános iskolába.
A beiratkozás időpontjai 
az általános iskolában:
• 2017. április 20. (csütörtök) 8:00-19:00
• 2017. április 21. (péntek) 8:00-19:00
A beíratkozás helyszíne:
• Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai 

Általános Iskola
• 6050 Lajosmizse, Szabadság tér 13.

Ismerkedés az iskolával
Február 15-én meghívtuk a nagycsoportos 

óvodásokat egy vidám kis farsangi szemüveg-
készítésre. Az óvónénikkel, dadusokkal és a le-
endő tanítónénik segítségével lelkesen készítet-
ték a csodaszép álarcokat. Ők vidám dalokkal, 
mi pedig érdekes történetekkel tettük színeseb-
bé a programot. A munkában megszomjazott 
ovisok � nom szörpöt ittak, majd elindultak a 
kiszebáb-égetésre, amelyet az elsősök szervez-
tek nekik.

 Csehné Medve Erika tanító

La josmizsei értékőrzők
Az „Értékőrzők Bács-Kiskunban” – 

Bács-Kiskun megye nemzeti értékei i� úsági 
vetélkedőjére iskolánkból három csapat jelent-
kezett. 

Mizse nádor csapat: Balogh Fanni, Bóta 
Dóra, Czigány Zsuzsanna, Gulyás Dana, Halász 
Dénes, Tóth Ákos, Vámos Norbert, Vas György. 

Felkészítőjük Berta István.
Mizsei Felfedezők: Benke Lili, Csillik Atti-

la, Halupka Dominik, Kisjuhász Dávid, Lakatos 
Petra, Török Hanna, Vilcsák Lili. Felkészítő: 
Kovács Edit.

Mizsei Óriások: Bujdosó Gergő, Gáspár 
Veronika, Mészáros Dorottya, Radics Evelin, 
Koller Hanna, Sárközi Kíra, Vas Jázmin, Virág 
Krisztián. 6. b osztályos tanulók. Felkészítő: 
László Ildikó.

A verseny célja: hazánk, azon belül is 
Bács-Kiskun megye nemzeti értékeinek és hun-
garikumainak megismertetése.

A település értéktárában még nem szereplő 
helyi értékkel lehetett nevezni. Első körben be 
kellett mutatni, második körben pedig bemu-
tatót készíteni a kiválasztott témával kapcsolat-
ban.

A harmadik lépcső a megyei döntő volt. Ide 
a Mizsei Óriások csapat jutott be. A bemuta-
tott, feldolgozott téma a Balog Csaba vezette 
lajosmizsei székhelyű Pető�  Túrakör.

2017. február 16-án Lakiteleken került meg-
rendezésre a megyei döntő. Délelőtt az elődön-
tőn vettek részt a gyerekek, ahol első helyezést 
értek el. A délutáni döntőn kevéssel lemaradva, 
2. helyen végeztek.

A feladatok Bács-Kiskun megye értékeire 
vonatkoztak, illetve játékos feladatokban mér-
ték össze a felkészültségüket.

Az eredményesség a csapatmunkának és a 
felkészültségnek volt köszönhető.

Jól szervezett, nagyon jó hangulatú verseny 
volt. A gyerekek számára hatalmas élményt je-
lentett ez a nap. 

 László Ildikó

Télűző projekt
1. évfolyam

Projektünket február 13. és 17. között tartot-
tuk az első évfolyamos gyerekekkel. Fő célunk 
a farsangi hagyományok megismertetése és a 
közösségépítés volt, különböző foglalkozások 
keretében, minél több gyermek részvételével.

Két délutánon, két-két osztály részvételével 
zajlottak Télűző dalos délutánjaink. Daltanu-
lással, hozzá mozgás kapcsolásával töltötték az 
időt a gyerekek, ennek eredményét be is mutat-
ták a záróprogram műsorában.

Szintén két délután vettek részt az osztá-
lyok kézműveskedésben, ahol mondókázás, 
zenehallgatás és a hagyományok megismerése 

mellett bohócfejet és álarcot készítettek. Az el-
készült művek a kézműves kiállításunk részévé 
váltak, illetve a zárófoglalkozás műsorán ezeket 
viselték a gyerekek.

A nagycsoportos óvodások és az első évfo-
lyam tanulói kiszebábot is égettek. A központi 
épület elől indulva a hagyományoknak meg-
felelően hangoskodással kísérve érkeztek meg 
a tópartra. Itt már „várta” őket a Kiszebáb. Az 
előzőleg megtanult mondókákat, verseket, da-
lokat előadták, majd elhelyezte minden csoport 
a „gondűző céduláit”. A báb elégetésével, remél-
jük, tényleg sikerült elűznünk a telet!

Jégtörő játékok címmel sportos délutánt is 
tartottunk, melyre a sportcsarnokban került 
sor. A négy osztály négy csapatban sorverse-
nyeken vett részt, folyamatos cserékkel bizto-
sítva, hogy minél több kisgyermek részt tudjon 
venni a vetélkedésben. Változatos, mozgással 
teli délutánon vehettünk részt.

A hét lezárása a Művelődési Házban zajlott. 
A gyerekekkel rövid műsorral készültünk, majd 
a hét eseményeit képekkel idéztük fel. A ren-
dezvényen örömmel láttuk vendégeink sorában 
a kedves szülőket is.

A Művelődési Ház előterében február végéig 
volt látható a gyerekek témakörhöz kapcsolódó 
munkáiból készült kiállítás.

A gyerekek és az első évfolyamon tanító kol-
légák nevében köszönjük a vezetőség támoga-
tását programunk megvalósításához, a szülők 
segítségét, és köszönjük Halasi Mihálynak a 
Kiszebáb elkészítését!

 Lestár Tamara

Jótékonysági Bál
A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai 

Általános Iskola vezetősége, tanárai támoga-
tásával, a szülői munkaközösséggel közösen 
2017. február 18-án első alkalommal rendezte 
meg Jótékonysági Bálját. A helyszín az Új Ta-
nyacsárda volt.

A vendégeknek iskolánk tanulói egy kis mű-
sorral kedveskedtek. A végzős diákok a Palotás-
sal nyitották meg a rendezvényt, melyet Adonyi 
Gabriella tanárnő koreografált.

Plichta Ildikó intézményvezető asszony báli 
köszöntőjét követően Mezei Anett táncosainak 
előadására került sor. A Főnix Dance Stúdió 
után iskolánk növendékei Strauss: Rózsák ke-
ringőjének dallamára táncoltak. A keringőt 
Bitai Judit tanította be. A lelkes tanárokból álló 
tánckar Boszi-dáridó című meglepetés formá-
ciója zárta a műsort.

Az est bevételét az intézmény diákjai javára 
fordítjuk. Köszönjük a jó cél érdekében tett ne-
mes felajánlásokat!

A szervezők nevében: 
Marton Mariann, 

Parázsóné Adamecz Andrea, 
Adonyi Gabriella
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Alsós farsang
2017. február 20-án került iskolánkban 

megrendezésre az alsós farsang. 260 kisdiák 
bújt szebbnél-szebb jelmezbe. Hat kategóriában 
– hercegnők, táncosok, meseszereplők, sötét � -
gurák, katonák, állatok – vonultak fel a nézők 
és a zsűri előtt. A bírálóbizottság tagjai az iskola 
vezetősége, az SZMK elnökasszonya és a ren-
dezvény egyik fő támogatója, Kocsis András, a 
Folplast K� . ügyvezetője és felesége voltak.

A gyermekek és a szülők jól érezték magu-
kat. A szünetben tombolahúzásra került sor, 
melyen 580 db ajándékot osztottunk ki. A fo-
lyosón büfé várta a rendezvényen résztvevőket.

A farsang teljes bevételét az alsó tagozatos 
diákokra fordítjuk, mozi� lmet és színházi előa-
dást néznek meg.

Köszönjük a szponzorok, a szülők, a kollé-
gák segítségét!

Kovácsné Szegedi Mária 
és Molnár Gabriella

Lajosmizsei siker a 
Bolyai csapatversenyen

2017. február 10-én került sor a Bolyai Ter-
mészettudományi Csapatverseny körzeti for-
dulójára, ahol két csapat, nyolc 4./b osztályos 

tanuló képviselte iskolánkat és Lajosmizsét. 
A gyermekek alapos felkészülést követően, jó 
kedvvel indultak a kecskeméti helyszínre. 

A versen y után az egyik csapat meghívást 
kapott az ünnepélyes eredményhirdetésre, eb-
ből tudható volt, hogy az első hat helyezett kö-
zött vannak. Az eredményhirdetésen kiderült: a 
körzeti fordulót megnyerte a lajosmizsei csapat, 
ezzel meghívást kaptak az országos döntőre, 
Budapestre. A csapattagok: Czigány Dániel, 
Halasi Áron, Ország Kristóf és Rónay Csanád. 
Ezúton gratulálunk, eredményes felkészülést és 
sok sikert kívánunk az országos döntőn!

A másik csapat tagjainak (Bóta Benedek, 
Csontos Letícia, Hajdrik Fanni és Ötvös István) 
is gratulálunk a szép eredményhez!

 Dajka Dénes tanító

Könyvtári vetélkedők
2017 márciusában hagyományainkhoz hí-

ven megtartottuk a János vitéz-vetélkedőt az 
5. évfolyam számára, illetve a Toldi-versenyt, 

amin iskolánk hatodikosai vehettek részt. 
Mindkét megmérettetésen az évfolyamokról 

20-20 fő versenyzett.
Helyezettek:  5. évfolyam: 1. Nagy Ger-

gely 5.c, 2. Lévai Anita 5.e, 3. Becsei Noel 5.d
6. évfolyam: 1. Koller Bendegúz 6.c, 2. Vas 

György 6.b, Schulcz Lilla 6.a
Gratulálunk minden versenyzőnek!
 László Ildikó versenyszervező

Angol kommunikációs verseny
A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Ál-

talános Iskolában közel tíz éve, hogy bevezettük 
az emelt idegen nyelvoktatást 5. évfolyamtól 
angol-német nyelvből. Ezekben a csoportok-
ban a tanulók heti 5 órában tanulják az idegen 
nyelvet.

Minden tanévben a csoportokkal beneve-
zünk házi, megyei és országos versenyekre. 
amely versenyeken tanulóink dobogós helyezé-
seket is elérnek.

2017. március 1-jén hagyományosan meg-
rendeztük a „Kommunikációs versenyt” a 12 
fős nyolcadikos csoport tanulóinak. Házi verse-
nyünk célja, hogy a mindennapi életben előfor-
duló kommunikációs szituációkban verseny-
helyzetben is szerezzenek tapasztalatot.

Az angol Kommunikációs verseny első négy 
helyezettje (a képen balról jobbra haladva):
1. helyezett Bíró Armand 8. a
2. helyezett Bite Attila  8. e
3. helyezett Climpea Mózes 8. d
4. helyezett Nagy Dávid 8. a

 Nagy Erzsébet 
 felkészítő és szervező angol nyelvtanár

Német kommunikációs házi verseny az 
emelt szinten tanulók számára

Az idei tanévben is megrendeztük iskolánk-
ban a német nyelvet emelt szinten tanuló nyol-
cadikos, hetedikes és hatodikos diákok számára 
a kommunikációs versenyt, melyen a következő 
eredmények születtek:
Hatodik évfolyam:

1. helyezett: Bóta Dóra (6. B)
2. helyezett: Tóth Laura (6. B)
3. helyezett: Gáspár Veronika (6. B)

Hetedik évfolyam:
1. helyezett: Deák Luca (7. B)
2. helyezett: Szarvas Fanni (7. B)
3. helyezett: Nyilas Vendel (7. B)
4. helyezett: Lehoczky Fruzsina (7. D)

Nyolcadik évfolyam:
1. helyezett: Ignácz Csenge (8. B)
2. helyezett: Gáspár Marcell (8. B)
3. helyezett: Keresztes Rita (8. B)

A megmérettetésen tanulóinknak egy meg-
határozott témáról kellett néhány percben –le-
hetőleg szabadon – beszélniük. A versenyzők 
ezt követően egy megadott képről mondták el 
németül az általuk látott legfontosabb informá-
ciókat.

A dobogós helyezettek A Gyermekekért 
Plusz Alapítvány jóvoltából oklevél- és könyv-
jutalomban, valamint szaktárgyi ötös érdem-
jegyben részesültek. A negyedik helyezett ta-
nulót pedig egy oklevéllel díjaztuk.

Minden résztvevőnek gratulálunk, és sok 
sikert kívánunk Nekik a továbbiakhoz!

 A verseny szervezői: 
 Sápiné Aczél Ágnes, Mencel Mónika Szabina
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Bölcsődei beíratás
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos 

Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Intézményegysé-
gében február 13-14-én a folyamatos bölcsődei 
felvétel mellett csoportos beíratásra nyújtot-
tunk lehetőséget.

Az Intézményben 2017. január 1. napjától 
26 kisgyermek részére tudunk férőhelyet bizto-
sítani. 2017 szeptemberétől még állnak rendel-
kezésre szabad férőhelyek, amelyek betöltésére 
– a jogszabályi feltételek fennállása esetén – be-
íratást követően van mód.  

A bölcsőde év eleji programjai
A bölcsőde II. félévi programjai idén is a 

madáretetők készítésével kezdődtek. A gyere-
kek nagyon szorgalmasan készítették a magok-
kal teli etetőket, majd lelkesen kiakasztották az 
udvaron lévő fákra. Így próbálták idecsalogatni, 
a hosszú, hideg télen megéhezett madarakat. 

 „Jöjjön  a tánc, múljon a tél, jókedvünket 
vigye messzire a szél!” A zord telet a bölcső-
dések is maskarába bújva próbálták elkergetni 

a februárban megrendezett farsangi ünnepség 
alkalmával. Az egész napot a tél elűzésének 
szenteltük a gyerekekkel, nem maradhatott el a 
tánc, a zene, az ének és még kézműveskedni is 
jutott idő. Délutánra azonban elkelt az erősítés, 
megérkeztek a szülők is, és együtt búcsúztattuk 
a telet.

„Tesz-vesz Muzsika!” Márciusban vendég 
érkezett a bölcsődésekhez! Hegedűsné Tóth 
Zsuzsanna, az ELTE Tanító- és Óvóképző Főis-
kolai Karának oktatója hétköznapi tárgyak kre-
atív felhasználásával szőtte a dalos, mondókás 
játékok sorát. Végül dallamjátszó hangszerek-
kel – hegedű, gitár – kísért mesét és énekeket is 
hallhattak a gyerekek, illetve a kezükbe is vehet-
ték és megszólaltathatták ezeket a szép hang-
szereket. Egy igazán kellemes, játékos, fület és 
szívet gyönyörködtető délelőttöt élhettünk át a 
bölcsődéseinkkel!

 Hajdú Zoltánné 
 intézményegység-vezető

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

Farsangi mulatság
Farsangi mulatság volt óvodánkban. A han-

gulatról Dóbiás tanár úr és társai gondoskodtak 
vidám zenés műsorukkal, ahol a gyermekek is 
aktív szereplők voltak.

A Csiga-biga csoport legapróbbjai a szülőkkel 
együtt mulatoztak

A Halacska csoport minden tagja változatos 
jelmezekben ropta a táncot

A tél elűzése síppal, dobbal a Meserét Óvodában
A tél elűzése hagyományainkhoz hűen, ebben az évben is megtörtént. A pedagógiai munkánk 

egyik legfontosabb jellemzője a rugalmasság. Eddig minden évben Kisze bábot égettünk, ám a 
gyermekekben félelmet keltett a tél emberi formában való megjelenítése (Kisze), majd elégetése, 
ezért nevelőtestületünk egyhangúlag elfogadta 
azt a javaslatot, miszerint a telet felhő, jégcsap, 
hó, eső formában jelenítsük meg, és azt égessük 
el. A gyermekek által rajzolt „rossz” is rákerült a 
Tél-bábra, melyet hangoskodás, verselés, ének-
lés közben elégettük. Most már jöhet a tavasz, 
nyíljanak a virágok, rügyezzenek a fák, me-
legedjen a levegő, hogy minél többet tudjunk 
kinn lenni a szabad levegőn! 

 Borbély Ella
Környezet munkaközösség vezetője

Mesemondó-találkozó
2017. március 2-án nyolcadik alkalommal 

került sor mesemondó-találkozó megrendezé-
sére, melyet verses mese kategóriában hirdet-
tünk meg. Lelkes apróságaink 10 verses mese 
közül választhattak. Igen szép számban jelent-
keztek, összesen 26 nagycsoportos kisgyerek 

indult. Minden résztvevő emléklapot és csoko-
ládét kapott. Hat különdíjat osztottunk ki két 
kategóriában:

Meserét Mesemondó Király� a díjat kapta: 
Kobela Bálint (Cica csoport), Váncsa Zsombor 
(Tulipán csoport), Szmolik Péter (Csibe cso-
port)

Óvodai beíratás
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde a 2017/2018. nevelési évre törté-

nő óvodai beíratását az alábbi időpontokban és helyszínen tartja:
A 6050 Lajosmizse, Attila utca 6. szám alatti székhelyintézmény, a Rákóczi utca 30. és a Szent 

Lajos utca 19. szám alatti tagintézmények vonatkozásában:
• 2017. április 24.–2017. április 27. 7.00-16.00 óráig
• Helye: Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
• 6050 Lajosmizse, Attila u. 6.
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Meserét Mesemondó Királylánya díjat 
kapta: Bujdosó Lara Zoé (Méhecske csoport), 
Németh Nikolett (Csibe csoport), Marticsek 
Maja (Mécses csoport)

Az ajándékokat köszönjük az „Tündérkert” 
a Lajosmizsei Óvoda Gyermekeiért Alapít-
ványnak, az okleveleket és emléklapokat Szigeti 
Olga óvodapedagógusnak! Köszönet a Művelő-
dési Háznak a helyszín biztosításáért!

A zsűrinek igen nehéz dolga volt, hiszen 
kis óvodásaink tehetségesek, élményszerűen 
mutatták be a meséket. Míg a zsűri értékelt, 
az Anyanyelvi Munkaközösség bábelőadással 
kedveskedett a gyerekeknek és a szülőknek. Az 
előadás címe: „Az öreg malac”. Mazsola és Ma-
nócska történetén keresztül a közösség számára 
elfogadható normákkal ismerkedtek meg a gye-
rekek (egymás elfogadása, minden ember egye-
di és megismételhetetlen individuum), amely 
az idei nevelési év kiemelt feladata.

Helgert Lászlóné
Anyanyelvi munkaközösség vezetője

Öltözz zöldbe a Meserét Óvodában!
A „Zöld Óvodák” országos hálózata márci-

us 20-ára „Öltözz zöldbe” akciót hirdet minden 
zöld óvoda részére. Ehhez a kezdeményezéshez 
a Meserét óvoda minden tagintézménye csatla-
kozik. Amellett, hogy ez a nap kiemelten a kör-
nyezetvédelemről fog szólni, újrahasznosítható 
anyagokból hangszereket fog készíteni minden 
nagycsoportos óvodás. Az elkészített alkotáso-
kat Muzsikus Kovács Gábor segítségével meg-
szólaltatjuk, tavaszváró dalocskákat játszunk 
rajtuk.

Borbély Ella
Környezet munkaközösség vezetője

Őshonos diófát 
ültetnek a Meserét óvodások

A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2017. ja-
nuár 20-án Lajosmizsén tartotta ülését. A köz-
gyűlésen a Barna és Fia Faiskola által adomá-
nyozott, a Bács-Kiskun Megyei Önkormány-
zat és Lajosmizse Város Önkormányzatának 
együttműködését szinbólizáló fát a Lajosmizsei 
Meserét Óvoda kapta. Az őshonos diófát 2017. 
március hónapban az óvodások nagy örömmel 

átvették és gondosan elültették a Méhecske cso-
port segítségével. Tisztelettel megköszönjük az 
őshonos diófát, melyet Zöld Óvodához illően 
gondosan ápolunk!

A Meserét Óvoda Szülői Szervezete 
udvari játékeszközökkel ajándékozta 
meg a székhely intézményt

A Meserét Óvoda Szülői Szervezete udvari 
játékeszközökkel ajándékozta meg a székhe-
lyóvoda apróságait, kétüléses hintát, 2 db lab-
dadobálót, 1 libikókát kaptak a gyermekek. A 
játékokat Horváthné Gombkötő Zita adta át a 
kisóvodásoknak, akik a játékokat nagy öröm-
mel vették birtokba. Hálás szívvel megköszön-
jük a Szülői Szervezetnek a játékeszközöket!

Kedves szülők!
Sok szeretettel hívjuk és várjuk a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvodába a leendő 
óvodások szüleit, az alábbi időpontokban 8-10 óráig. Nyílt napok időpontjai:
Székhelyintézmény 
Lajosmizse, Attila u. 6.

Dátum Óvodapedagógusok

Gomba csoport 2017. április. 4. Gáborné Vas Gizella
Kunné Sipos Ágnes

Csibe csoport 2017. április 5. Szilágyiné Drabant Anikó
Virág Gabriella

Mécses csoport 2017. április 6. Bujdosó Tihamérné
Jurászikné Gáspár Anita

Halacska csoport 2017. április 11. Mándity Istvánné
Veszelszkiné Dobos Erzsébet

Szent Lajos utcai Tagintézmény
Lajosmizse, Szent L. u. 19.

Dátum Óvodapedagógusok

Cica csoport 2017. április 12. Helgert Lászlóné
Margaréta csoport 2017. április 12. Balyi Judit

Heczendorferné Deák Ágnes
Pillangó csoport 2017. április 12. Borbély Ella
Rákóczi utcai Tagintézmény
Lajosmizse, Rákóczi u. 30.

Dátum Óvodapedagógusok

Nyuszi csoport 2017. március 31. Oláhné Szívós Katalin
Feró Lászlóné

Micimackó csoport 2017. március 31. Ecser Melinda
Nagy Ildikó

Tisztelettel: Kocsis Györgyné intézményvezető
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Guti Istvánné igazgató
Guti Istvánné február 

17-én Lajosmizse Város 
Képviselő-testülete egy-
hangú döntése alapján 
újra megbízást kapott 
Lajosmizse Város Műve-
lődési Háza és Könyvtára 
vezetői feladatainak el-
látására. 34 éve dolgozik 

közművelődési szakemberként, 2002. május 1. 
óta intézményünk igazgatójaként, így jól ismeri 
annak működését, a helyi viszonyokat, emberi 
értékeket, forrásokat. Egy integrált intézmény 
irányításában gondolkodik, a különböző 
szakterületek összehangolását szem előtt tartva. 
A kollégák kezdeményezéseit maximálisan tá-
mogatja: kreatív munkalégkört teremtett, tá-
mogató, ösztönző vezetői gyakorlatot alakított 
ki. A társintézményekkel zökkenőmentes az 
együttműködés.

Jelen van az intézmény a település széles 
körét érintő nagyrendezvények szervezésében 
éppúgy, mint a különböző korosztályoknak 
szóló kisebb létszámú rendezvények, esemé-
nyek ösztönzésében. Vezetése alatt a korábbi 
években számos kisközösség kezdte meg tevé-
kenységét Lajosmizsén.

Jó az együttműködése a szakma sokkal szé-
lesebb körével is. Rendszeresen bekapcsolódik 
azokba a rendezvényekbe, amelyekre kistérségi, 
megyei vagy országos szinten lehetőség adódik.

A vezetése alatt a kulturális életben megin-
dult fejlődést továbbra is folytatni szándékozik.

Helytörténeti konferencia 
Lajosmizse önálló településsé 
válásának 140. évfordulóján

1877. március 16-án mondták ki törvény-
ben Lajos-Mizse község önállóságát. Ennek 
idén, 2017-ben volt 140 esztendeje. Lajosmizse 
Város Művelődési Háza és Könyvtára úgy gon-
dolta, hogy ezt a kerek évfordulót egy neves 
előadókat felvonultató helytörténeti konferen-
ciával lehet méltóképpen megünnepelni.

A konferencia előadóit és résztvevőit az 
intézmény igazgatója, Guti Istvánné köszön-
tötte, megköszönve az előadóknak, hogy igent 
mondtak a felkérésre, a hallgatóságnak pedig 
hogy megtisztelték jelenlétükkel a rendezvényt. 
Bevezető szavai után Kovács Gáspár, a Lajos-
mizsei Rózsa Sándor Citerazenekar vezetője 
adott műsort, amelyben citeraszóval kísért nép-
dalok és Balog Csaba helytörténeti gyűjtéséből 
származó történetek hangzottak el.

Basky András polgármester a konferenciát 
megnyitó szavaiban elmondta, hogy az utóbbi 
években Lajosmizse több fontos lépést tett a 
múltja feltárása és az értékei megőrzése érde-
kében, gondolhatunk itt például a Települési 
Értéktár egyre bővülő állományára vagy Kürti 

László nemrég megjelent olvasókönyvére. Ebbe 
a sorba illeszkedik a helytörténeti konferencia 
is, ahol hiteles előadóktól hiteles előadásokat 
hallhatunk Lajosmizse múltjáról.

Bujdosó Ádám, a konferencia levezető elnö-
ke az előadások előtt Hérodotoszra, a történet-
írás atyjára hivatkozott, aki kérdezősködéssel 
(„hisztoria”) kutatta a görög-perzsa háborúk 
kirobbanásának okait, majd pedig az össze-
gyűjtött anyagot kritika alá vonta. Az elhang-
zó előadások a régészettől a néprajzig számos 
tudományt képviselnek és így az előadóknak 
köszönhetően bepillantást nyerhetünk a törté-
nelemtudomány műhelyébe.

Az első előadást Wilhelm Gábor, a Kecs-
keméti Katona József Múzeum régésze tartotta, 
aki az elmúlt másfél évszázad Lajosmizsét érin-
tő régészeti kutatásait mutatta be. A kutatások 
három főbb korszakra oszthatók. Az első egy 
1884-es említéssel kezdődik, de ebben a peri-
ódusban Szabó Kálmán Pusztatemplom körüli 
kutatásai (1927-30) a legjelentősebbek, amely-
nek leletei azonban 1944-ben elkallódtak és 
csak a régész publikációiból ismertek.

A kutatások következő szakasza 1978-ban, 
Biczó Piroska vezetésével kezdődött meg és az 
M5-ös autópálya építéséhez kapcsolódott. A 
feltárások ténylegesen 1986-ban indultak el és 
országosan is jelentősnek mondható eredmé-
nyeket hoztak. A legkorábbi leletek a középső 
rézkorból származnak. A késő bronzkori kincs-
lelet a kecskeméti járás területén eddig egye-
dülálló. Az 1987-88-ban előkerült szkíta tele-
pülés akkoriban az egész Kárpát-medencében 
unikális volt. Ismertek a kelta, a szarmata és a 
honfoglalás kori leletek.

A harmadik szakaszban Fülöp András ve-
zetésével megtörtént a Pusztatemplom újbóli 
feltárása (1994) és részleges konzerválása, 2000 
és 2010 között pedig az M8-as autópálya nyom-
vonalán érintették régészeti topográ� ai munká-
latok a települést.

Dr. Sárosi Edit régész, a Bács-Kiskun Me-
gyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivata-
la Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályának 
régészeti felügyelője Lajosmizse mai területé-
nek középkori és kora újkori történetéről tartott 
előadást. A település történetére vonatkozóan 
nagyon kevés írásbeli forrással rendelkezünk, 
ezért a környezet vizsgálata nagy jelentőség-
gel bír. Az általános vélekedéssel ellentétben a 
tájban ma is fellelhető számos történeti emlék, 
mint például a határjelek. 

A kevés írott forrás és a régi térképek vizs-
gálatából is fontos ismeretanyaghoz jutunk, a 
régészeti feltárások azonban sok adattal szol-
gálnak. A XII. század második felében jelentek 
meg a rendezett utcaszerkezettel rendelkező 
falvak. A XIII. századtól koncentráltabb telepü-
lések alakultak ki, ahol elkülönült egymástól a 
bel- és külterület. Külön helyi színezetet adott 
a településszerkezeti átalakulásoknak a kunok 
szervezett betelepülése. A XIV-XV. században 

megindult a kunoknak a magyar településrend-
szerhez való lassú asszimilálódása, és a közép-
kor végére ők is nagyobb falvakba tömörültek. 
A kunok is hatottak azonban a magyarokra, 
aminek jelei főleg a női viseletben � gyelhetők 
meg. A középkorban még öt falumag mutatha-
tó ki Lajosmizse területén, ebből a késő közép-
korra már csak kettő maradt: Mizseszállása és 
Lajosszállása. A két falu a XVI. századig a kör-
nyéken jelentős lakossággal bírt és virágzott. 
1541-ben került török megszállás alá a terület. 
Az adójegyzékekből tudjuk, hogy 1590-ig volt 
lakott a két falu és a tizenöt éves háború alatt 
néptelenedett el.

Dr. Kürti László kulturális antropológus, 
egyetemi tanár, a Miskolci Egyetem Bölcsészet-
tudományi Kara Politikatudományi Intézeté-
nek tanára folytatta az előadások sorát A pusz-
ták rendje: a török uralomtól a Habsburg be-
rendezkedésig címmel. A török berendezkedés 
a falvakban lassú pusztuláshoz vezetett. 1593 
után Bene, Lajos és Mizse már lakatlan volt. A 
szomszédos Nagykőrös és Kecskemét vette bér-
be a területet, annak ellenére, hogy egy 1622-es 
irat tanúsága szerint a valamikori lakók visz-
sza akartak térni falujukba, de ez nem történt 
meg, ami táptalaja annak a toposznak, hogy 
csak élettelen pusztáról beszélhetünk. A török 
kiűzését követően Habsburg tulajdonná vált a 
terület. Az 1702-es titkos adásvételi szerződés-
ben megegyeztek a Jászkunság teljes eladásáról, 
és a Német Lovagrend lett a terület birtokosa, 
később együtt a pesti Invalidus-házzal. 1745-
ben a jászkun megváltással (redemptio) Jász-
berény és Jászladány birtokába került a három 
terület, de ezzel nem dőlt el végleg a tulajdonlás 
kérdése: 1792-ből ismerjük a Koháry családdal 
folytatott pereskedést Mizse határáról. A te-
hetősebb jász települések egy új gazdálkodási 
formába, az extenzív gazdálkodásba kezdenek. 
A pusztán vendégfogadó és csárdák épültek, az 
igazi hasznot azonban a teljesen új, extenzív ál-
lattenyésztés jelentette. Hiába építették ki azon-
ban a jász települések a közbiztonság sajátos 
rendszerét (hadnagyok, csőszök, pusztabírók, 
pusztagazdák), a távoli (70-80 km) pusztákon 
folyó gazdálkodás, a terület felügyelete állandó 
nehézséget jelentett. Az 1848-49-es szabadság-
harc után visszaszorult a nagyállattartó gazdál-
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kodás, előtérbe került az istállózó (intenzív) állattartás és a gabonaterme-
lés, és ezek az állandó megtelepedők már egyre kevésbé akartak Jászbe-
rénynek adót � zetni.

A konferencia második szekciójának első előadását Bánkiné dr. Mol-
nár Erzsébet levéltáros, történész, a Magyar Tudományos Akadémia 
doktora tartotta Lajosmizse községgé alakulásának első stációja, 1854-
1861 címmel – a kutatásban eddig ismeretlen dokumentumok alapján. 
Az 1848-49-es szabadságharc leverése után megváltozott az ország köz-
igazgatása. Eltörölték a vármegyéket, a Jászkun Kerület közigazgatását is, 
beolvasztva azt a Pesti Polgári Kerületbe. Lajos puszta, Mizse puszta és 
Bene puszta 1850-től a Kunszentmiklósi Járásba tartoztak. 1851-ben a 
területen adóközség alakult. 1854-ben az egyre növekvő számú állandó 
pusztai lakosok kérelemmel fordultak a kunszentmiklósi kapitányhoz, 
hogy szeretnének önálló igazgatási községet, és a kapitány egyből mellé-
jük állt. 1854. november 1-jétől Lajos és fél-Bene puszta független lett. A 
gazdasági alárendeltség ezzel nem szűnt meg: a pusztabíró Jászberénytől 
függött. Az önállóságnak meg kellett teremteni az anyagi alapjait. 1856. 
május 20-án a lajosi vendéglőben tárgyalta a kérdést Jászberény küldöt-
teinek és a puszta lakóinak közgyűlése. A megfogalmazott javaslatokat a 
főkapitány elé terjesztették, aki úgy rendelkezett, hogy 1857. január 1-től 
a pusztabíró, egy nyolctagú külső tanács, a bizalmi fér� ak négytagú testü-
lete és egy jegyző álljanak a közigazgatás élén. Ezzel a község Jászberény-
től teljesen elszakadva, önállóan működhetett.

Az 1860-as októberi diploma rendelkezései értelmében azonban 1861 
januárjában összehívták a Jászkun Kerület közgyűlését, amely visszaállí-
totta a szabadságharc előtti alkotmányos rendet, megszüntetve a község 
önállóságát.

A konferencia utolsó előadója Hortiné dr. Bathó Edit etnográfus, a 
Jász Múzeum igazgatója volt, aki a jászok a XVIII-XIX. századi viseleté-
ről beszélt. Az 1745-ös redemptio összegének (kb. 580 ezer rajnai arany-
forint) meg� zetése nagyon nagy terhet jelentett a Jászkunság számára, 
mégis egy komoly társadalmi-gazdasági, paraszti-polgári fejlődés vette 
kezdetét, ami a viseletben is jól meg� gyelhető. Legfontosabb forrásaink 
erre vonatkozóan a Jászkunságon áthaladó, többnyire külföldi utazók 
leírásai, rajzai. Leggyakoribb a nagyünneplő (templomba járó) ábrázo-
lása. Ennél egyszerűbb volt a kisünneplő. Ismert a gyüvő-menő, ami ro-
konlátogatásba, táncba való ruha volt. Végül használták a hétköznaplót, 
amit a források „fehér öltözőnek” neveznek, ezek azonban nem maradtak 
fenn sem eredetiben, sem a forrásokban. Az előadás további, képekkel 
gazdagon illusztrált részében számos viselettel és viselési móddal ismer-
kedhetett meg a hallgatóság, köztük számos lajosmizsei családról készült 
fénykép került bemutatásra.

A jász viselet ékessége a főkötő volt, amit a lakodalomban éjfélkor he-
lyeztek az újasszony fejére. A redemptusok asszonyai kék bársony főkötőt 
használtak, aki pedig egyéni nemességgel is bírtak, bordót.

A XIX. században azonban már megkezdődött a viseletből való kivet-
kőzés lassú folyamata, amit az első világháború zárt le.

Az előadások után ebédszünet következett, majd az érdeklődők, az 
előadókkal együtt átsétáltak a Földeáki csárda épületébe megtekinteni a 
Helyismereti Gyűjteményt, melyen Skultéti Jánosné, a Lajosmizsei Hely-
tö rténeti és Kulturális Egyesület elnöke kalauzolta végig az érdeklődőket.

Köszönjük az előadóknak, hogy igent mondtak a felkérésre és előad-
tak a konferencián, a hallgatóságnak pedig, hogy megtisztelték az ese-
ményt a jelenlétükkel! Szeretnénk köszönetet mondani Lajosmizse Város 
Önkormányzatának, a Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület-
nek és a Lajosmizsei Kultúrapártoló Alapítványnak a konferencia támo-
gatásáért. Skultéti Árpád képzőművésznek a gyönyörű rekeszzománco-
kért, melyekkel az előadóknak kedveskedhettünk. Balog Csabának, hogy 
a honlapjára feltett írásaiból megjelentethettünk egy válogatást. Csire 
Vincének, aki felvette és közreadta a konferencián elhangzottakat.

A konferencián elhangzott eladásokból hamarosan tanulmánykötet 
jelenik meg.

 Király Zsuzsanna, Bujdosó Ádám

Kedves Látogatóink!
Kérjük Önöket, amennyiben rendezvényeinkre szeretnének papírala-

pú vagy elektronikus meghívót kapni, jelezzék felénk akár telefonon, akár 
személyesen a művelődési házban ill. a könyvtárban!

 Köszönjük!

Otthon-könyvtár szolgáltatás
Szeretnénk, ha könyvtári szolgáltatásainkat minél többen igénybe 

tudnák venni, ezért azok számára, akik valamilyen oknál fogva nem tud-
ják személyesen felkeresni intézményünket (pl.: mozgásukban akadályo-
zottak, nehezen mozgó idősek, otthonukban betegágyhoz kötöttek stb.), 
díjmentesen házhoz szállítjuk a könyveket.

A szolgáltatás igénybevétele és további információ: 76/555-323, 
konyvtar@lmizsekultura.hu
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SPORT

A Lajosmizsei VLC hírei
Február végén elkezdődött a megyei I. osztályú bajnokság tavaszi sze-

zonja. A Lajosmizsei VLC felnőtt és i� úsági csapata Hartán kezdte meg 
a küzdelmeket.

Felnőtt csapatunkba három új játékos érkezett. Móra Viktor és Kovács 
József, a kecskeméti Scoregoal Futsal Klub NB II-es csapatának meghatá-
rozó játékosai, valamint Hajdú Roland, aki Hetényegyházáról tért vissza. 
Az i� úsági csapatból a 17 éves Szabó Szabolcs került fel a felnőtt keretbe. 
A csapat célja a biztos bennmaradás. Az őszt újoncként a 11. helyen zárta 
a Lajosmizsei VLC a 15 egyesületet felvonultató mezőnyben.

Az első két fordulót veretlenül hozta a felnőtt együttes, a meggyengült 
U19-eseknek nem sikerült a pontszerzés.

Eredmények:
• Hartai SE – Lajosmizsei VLC 2-2, gól: Dóka D., Háry. I� úsági: 3-1, 

gól: Patai Zs.
• Lajosmizsei VLC – Kunszállás SE 2-1, gól: Háry 2. I� úsági: 1-2, gól: 

Patai A.

Csapataink eredményeit, sorsolását a www.adatbank.mlsz.hu interne-
tes oldalon lehet megtekinteni.

Az U16-os serdülőink március közepén kezdik meg a bajnokságot, 
addig edzőmérkőzésekkel készülnek.

A Bozsik Program versenyrendszerében szereplő U7, U9, U11, U13-
as i� ú labdarúgóink a téli időszakban teremtornákon vettek részt. Az 
utánpótlásban az eredmény másodlagos, mégis a legtöbb győzelmet az 
U11-es csapatunk tudta felmutatni.

Örvendetes tény, 
hogy a Lajosmizsei 
VLC utánpótlásában 
egyre több gyermek 
lép pályára hétről 
hétre. A klub 7 csa-
patának (felnőtt, U19, 
U16, U13, U11, U9, 
U7) több mint 150 
igazolt, versenyen-
gedéllyel rendelke-
ző játékosa van. Az 
„Ovifoci” is nagyon 
népszerű városunk-
ban, már 4 éves kor-
tól részt vesznek a kis 
focisták az edzéseken.

A Lajosmizsei 
VLC vezetői és játé-
kosai kellemes hús-
véti ünnepeket kíván-
nak a Hírlap minden 
kedves olvasójának! 
Az egyesületünk 
iránt érdeklődőket 
szeretettel várjuk a 
mérkőzéseken és az 
edzéseken a Sport-
centrumban!

 Faragó Gyula

A Lajosmizsei Asztalitenisz Club hírei
Szomorúan kezdődött az év csapatunk számára, óriási veszteség ért 

minket. A mindig életvidám, mosolygó, mindenkit lelkesítő és biztató 
Balogh Sándor, a „kisüsti” csapat vezetője 42 évesen, tragikus hirtelen-
séggel elhunyt. Egyesületünk a jövő évtől minden év január első hétvé-
géjén „Balogh Sándor asztalitenisz emlékversenyt” szervez sporttársunk 
emlékére, mely örökké élni fog szívünkben.
Ez évi eredményeink:
A Kecskemét Városi Bajnokságban már az utolsó fordulóknál tar-
tunk:
• Mizsei Kisüstik csapata:  5 győzelem és 3 vereség
• Lajosmizsei AC csapata:  3 győzelem és 5 vereség

A Kisüstik csapata, amennyiben dobogós helyezést ér el, akkor lehet, 
hogy felkerül az I. osztályba. A Lajosmizsei AC csapata várhatóan a 6. 
helyen fog végezni.

A Megyei Bajnokság március 17-ével, a Soltvadkert elleni idegenben 
játszott mérkőzésünkkel kezdődött.

 Szijjártó Pálné 

Iskolai Sakkbajnokság
Rekord létszámmal, 37 résztvevővel február 15-én került megrende-

zésre a 2017. évi Iskolai Sakkbajnokság.
A győzelmet Erős Máté 5.b osztályos tanuló szerezte meg. A kieséses 

rendszerű versenyen második lett Kozelka Ágoston (6.d), harmadik Suba 
Boldizsár (2.c), negyedik Czigány Csaba (7.d). Külön dicséretet érdemel 
az egyik leg� atalabb résztvevő, Suba Boldizsár teljesítménye.

 Móczó István

A Lajosmizsei VLC felnőtt csapata

Lajosmizsei VLC U11-es csapata

A Lajosmizsei VLC „Ovicsapata”

LM Hirlap 58 (2017-02) 1.indd   14 30/03/17   04:05 pm



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

14  | HÍRLAP | 2017. március–április | | HÍRLAP | 2017.  március–április |  15

SPORT Tűzoltóság

ÉGETNI lehet, de TILOS, avagy hogyan 
semmisítsük meg a kerti hulladékot?

Fontos előre tájékozódni az esetleges tűz-
gyújtási korlátozásokról és tűzgyújtási tilalom-
ról. Tisztában kell lenni azzal, hogy a meggyúj-
tott tüzet soha nem szabad felügyelet nélkül 
hagyni, mindig rendelkezni kell oltóanyaggal 
és kéziszerszámmal, amivel megakadályozható 
a lángok továbbterjedése. A tűz eloltása után 
minden esetben meg kell győződni arról, hogy 
az már biztosan nem jelent veszélyt a környe-
zetre. Amennyiben valaki tüzet észlel a szabad-
ban, azonnal jelentse azt az ismert segélyhívó 
számokon, a lehető legpontosabban meghatá-
rozva annak helyét, ezzel is segítve a kiérkező 
tűzoltók munkáját.

Ne égessünk, ne zsákoljunk, 
hanem komposztáljunk!

De miért is kell elégetni az avart, hiszen le-
hetne komposztálni?! A komposzt kevert szer-
ves trágya, mely növényi anyagok bomlásából 
keletkezik. A komposztálás két okból is aján-
lott: egyrészt a talajok termőerejének gazda-
gítása, ugyanis a jól kezelt kerti komposzt nit-
rogéntartalma megközelítőleg azonos az érett 
marhatrágyáéval. Nagyanyáink, nagyapáink 
kertjének félreeső zugában megszokott szemét-
domb, trágyadomb, esetleg trágyagödör nem 
volt más, mint egy valódi „komposztálómű”. 

Állandó tavaszi munka a kertekben kelet-
kező hulladékok elégetése. Sokunknak okoz ez 
problémát, pedig az országos szintű jogszabá-
lyok is foglalkoznak vele, ám a lakosság gyakor-
latilag � gyelmen kívül hagyja vagy nem ismeri 
őket.

Az avarégetés magyar betegség.
A másik ok a szerves hulladékok egészség-

ügyi szempontból való kezelése. Egy svájci ta-

nulmány szerint egy nagyobb kupac avar 6 órás 
égésével annyi szállópor keletkezik, mint 250 
autóbusz 24 órai folyamatos közlekedése során! 

Sajnos a kerti hulladékok elégetése során 
a mérgező, perzisztens vegyszermaradvány is 
elég, s nem ritka, hogy a meggyújtott zöldbe 
műanyag és egyéb háztartási szemét is kevere-
dik.

Ha ezek után az égetés mégis elkerülhe-
tetlen, az alábbi előírások betartása rendkívül 
fontos!
• A kerti hulladékot úgy égessék, hogy az 

égéstermékek (füst, pernye) kárt ne okoz-
zanak!

• Nagy mennyiségű füstöt termelő anyagot 
(nedves kerti hulladék) égetni tilos!

• A tüzelést végző túlzott füst- illetve korom-
képződés esetén köteles a tüzet eloltani és a 
levegőszennyezést megszüntetni.

• Lehetőleg szélcsendes időbe végezzük el az 
égetést!

• Már a tűz meggyújtása előtt gondoskod-
junk arról, hogy a tűz ne tudjon továbbter-
jedni!

• A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberende-
zést használni csak úgy szabad, hogy az a 
környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne 
jelenthessen.

• A szabadban a tüzet és az üzemeltetett 
tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem 

szabad. Veszély esetén, vagy ha arra szük-
ség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.

• Szabadban a tüzelés, a tüzelőberendezés 
használatának helyszínén olyan eszközöket, 
illetőleg felszereléseket kell készenlétben 
tartani, amelyekkel a tűz terjedése megaka-
dályozható, illetőleg a tűz eloltható.

• Az avar-, a tarló-, a nád- és a növényi 
hulladékégetés alkalomszerű tűzveszélyes 
tevékenység, melyre engedélyt kell kérni.

• A nagy terjedelmű égetés helyét, időpontját 
és terjedelmét a megkezdés előtt legalább 
24 órával a tűzoltóságnak írásban be kell 
jelenteni.

• A növényi hulladékégetés befejezése után 
a helyszínt gondosan át kell vizsgálni és a 
parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, ké-
ziszerszámokkal stb. – meg kell szüntetni.

Vigyázzunk, a tűz nem vigyáz!!
Amennyiben nem kívánt tűz keletkezett, 

haladéktalanul hívja a 105-ös vagy a 112-es se-
gélyhívó számokat!

Bővebb információ érdekében kérje a tűz-
oltóság segítségét, a 76/555-510 számon, ahol 
készségesen nyújtunk felvilágosítást!
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MÁRCIUS 15.

A Halacska csoportos gyermekek 
dalokkal, versekkel, tánccal 
ünnepeltek

A Csibe csoportosok szívhez 
szóló kedves műsorral 

emlékeztek meg az ünnepről

Az Őzike csoportosok vidám dalos műsorral 
emlékeztek meg a szabadságharc hőseiről

A városi ünnepi 
megemlékezés műsorát 

az iskolások adták

A Kecskeméti Huszárok Hagyományőrző Egyesülete 
nevében Mihócza Zsolt huszár látogatott el a Meserét Óvodába

A Kecskeméti Huszárok Hagyományőrző Egyesülete 
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