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Arculati kézikönyv és  
településképi rendelet elfogadása

A képviselő-testület decemberi ülésén lakos-
sági és hatósági egyeztetést követően elfogadta 
a város Településképi Arculati Kézikönyvét és 
a Településkép védelméről szóló rendeletet, 
amelyeket a főépítész készített elő.

Az Arculati Kézikönyv egy gazdagon illuszt-
rált, képes összeállítás a város építéstörténetéről, 
illetve jelenlegi építészeti arculatáról, egyben 
ajánlásokat fogalmaz meg az építések további 
javasolt irányát illetően. Ez a képes könyv egy 
szemléletformáló kiadvány, amely megtekint-
hető a város honlapján, a „Városunk” menüpont 
„Arculati kézikönyv” soránál; illetve hamarosan 
nyomtatott formában is elérhető lesz a városhá-
zán, illetve a könyvtárban.

A településképi rendelet az Arculati kézi-
könyv által rendszerezett ismeretek alapján ha-
tározza meg a követendő, illetve a szabálytalan 
építési megoldásokat, anyaghasználatot, stb.

Ezek legfontosabbjai:
• Helyi védett épületek felsorolása és szabá-

lyozása a Helyi Építési Szabályzatból átke-
rült ebbe a rendeletbe. A helyi védelem az 
érintett épületekre és környezetükre nézve 
építészeti követelményeket fogalmaz meg. A 
magántulajdonú épületek elsősorban a Tele-
pülési Értéktárból kerülhetnek át a rendelet 
szerinti helyi értékvédelembe.

• Az 5-ös számú főút melletti, beépítés-
re szánt területeken településkép védelmi 
okokból az engedélyhez (bejelentéshez) 
kötött építési tevékenység előtt településképi 
véleményezési eljárást; az engedélyhez nem 
kötött építési tevékenységek esetén telepü-
lésképi bejelentési eljárást kell lefolytatni, 
amely az Önkormányzatnál, a települési fő-
építész közreműködésével történik. Az érin-
tett területek: az 5-ös számú főút belterületi 
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ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
szakasza, a körforgalomtól Budapest felé a 
gazdasági területek, valamint a főút melletti 
egyéb beépítésre szánt (gazdasági) területek 
telkei is.

• A kerítések tekintetében: a város történeti, 
belső lakóövezeti (jellemzően ahol a beépí-
tés közterületi határvonalra írja elő az épü-
let elhelyezését) területein tömör kerítés 
legfeljebb 2 m magas lehet, de lábazattal, 
pillérekkel tagoltan kell kialakítani (tömör 
fémlemez, trapézlemez, igénytelen pl. hulla-
dék deszka nem megengedett kerítés anya-
gának), ezen területeken kívül (külterületen 
is!) a tömör rész legfeljebb 1,5 m magas le-
het, e felett áttörten kell kialakítani a kerítést.

• A közterületen tervezett térburkolás során 
előírt mértékű zöldfelület kell kialakítani, és 
a vízelvezetésről is megfelelően kell gondos-
kodni. A közterületet érintő tevékenységek-
hez továbbra is közútkezelői hozzájárulást 
kell kérni az Önkormányzattól.

• A városban befejezetlen vagy romos épü-
lethomlokzat esetén a Polgármester felszó-
lítását követő legkésőbb 1 éven belül meg 
kell szüntetni a településképet rontó állapo-
tot.

• A külső ipari területek kivételével trapézle-
mez táblás tetőfedés nem alkalmazható.

A fenti összefoglaló csak tájékoztató jellegű, 
konkrét kérdés esetén keressék a települési fő-
építészt, Kovács Gábort (Városháza, fsz. 8 iro-
da, 76/556-161, epitesugy@lajosmizse.hu); vagy 
tanulmányozzák a rendeletet, illetve a rendelet 
elfogadásához készült előterjesztés indokolását!

Az elfogadott rendelettel és végrehajtásával 
kapcsolatosan 2018 év folyamán várjuk az ész-
revételeket, amely vélemények minden évben 
kiértékelésre, illetve az anyagokon átvezetésre 
kerülnek.

Bízom benne, hogy az elfogadott doku-
mentumok városunk, épített környezetünk 

szebbé válását segítik elő és ebben kérem szí-
ves közreműködését minden Lajosmizseinek!

Adófizetési határidő
Lajosmizse Város Önkormányzati Adóha-

tósága 2018. február hónapban postázza ki az 
adófolyószámla-kivonatokat, annak érdekében, 
hogy az adózók pontosan és időben tudják fizet-
ni a 2018. év márciusában esedékes helyi adóikat 
és a gépjárműadót.

A folyószámla kivonatok kiküldésének célja 
kétirányú, egyrészt tájékoztatást adnak az aktu-
ális pénzügyi helyzetről, másrészt tájékoztatnak 
a 2018. március 15-ig fizetendő adórészekről, 
tekintettel arra,hogy 2018.március 15-ig kel-
lett fizetni a helyi adók és a gépjárműadó első 
félévi részét.

Szeretnénk felhívni a figyelmüket arra, hogy 
az előírt adókat a hatályos szabályozás szerint 
a jelzett határidőkig az adózó köteles megfi-
zetni. Kérjük, hogy a fenti határidőig fizetési 
kötelezettségének eleget tenni szíveskedjen, 
mivel az elmaradt adófizetés adóvégrehajtást 
vonhat maga után. A végrehajtási eljárást Dr. 
Szűcs-Galsi Emese önálló bírósági végrehajtó 
folytatja le. A végrehajtási eljárás során felme-
rült költségek (végrehajtói munkadíj, jutalék, 
általános költségátalány) minden esetben az 
adóst terhelik, és az adóstól felvett összegekből 
elsődlegesen ezek a költségek kerülnek kiegyen-
lítésre. A végrehajtási költségeket az önálló bíró-
sági végrehajtónak kell megfizetni, ezen összeg 
megfizetéséig a végrehajtási eljárás nem kerülhet 
megszüntetésre.

Kérjük továbbá adózóinkat, hogy az adó-
bevallási kötelezettség teljesítésére szolgáló

nyomtatványokat minden esetben a www.
lajosmizse.hu >Közös Önkormányzati Hivatal 
> Ügycsoportok, letölthető nyomtatványok > 
Adócsoport linkről szíveskedjenek letölteni. 

2018. ÉVI VÁSÁR ÉS BOLHAPIAC NAPTÁR
Bolhapiac időpontja Bolhapiac napja

2018. január 20. szombat

2018. február 17. szombat

2018. március 17. szombat

2018. április 21. szombat

2018. május 19. szombat

2018. június 16. szombat

2018. július 21. szombat

2018. augusztus 18. szombat

2018. szeptember 15. szombat

2018. október 20. szombat

2018. november 17. szombat

2018. december 15. szombat

Vásár időpontja Vásár napja Megjegyzés
2018. január 07. vasárnap országos állat- és kirakodóvásár
2018. február 04. vasárnap országos állat- és kirakodóvásár
2018. március 04. vasárnap országos állat- és kirakodóvásár
2018. április 01. vasárnap országos állat- és kirakodóvásár
2018. május 06. vasárnap országos állat- és kirakodóvásár
2018. június 03. vasárnap országos állat- és kirakodóvásár
2018. július 01. vasárnap országos állat- és kirakodóvásár
2018. augusztus 05. vasárnap országos állat- és kirakodóvásár
2018. augusztus 26. vasárnap országos kirakodóvásár/BÚCSÚ

2018. szeptember 02. vasárnap országos állat- és kirakodóvásár
2018. október 07. vasárnap országos állat- és kirakodóvásár
2018. november 04. vasárnap országos állat- és kirakodóvásár
2018. december 02. vasárnap országos állat- és kirakodóvásár
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Felújításra került a művelődési ház földszinti mosdója

2017 őszén önkormányzati saját forrásból 
17 millió forint értékű fejlesztés valósult meg a 
művelődési házban. Az épület megjelenéséhez 
méltó módon kerültek felújításra a vizesblokkok. 
A női és férfi mosdókban kiépítésre került szag-
elszívó, szellőztető rendszer, érzékelős világítási 
rendszer és a mai kornak megfelelő mosdópul-
tok szenzoros csapokkal, valamint a női mosdó-
ban modern eszközökkel egy pelenkázó is, mely 
higiénikus, könnyen kezelhető és kényelmes 

megoldást nyújt a kisgyermekes szülőknek. Ki-
alakításra került egy akadálymentesített mosdó 
is, mely eddig nem volt az épületben. Közel 300 
m2-en újult meg a fal és a padló hidegburkolata. 
Az aula felölt a mosdók előtt egy fotocellás ajtó 
került beépítésre, mely esztétikusan zárja le az 
előcsarnok és a vizesblokkok határát.

 
dr. Balogh László

jegyző
Basky András 
polgármester

FELHÍVÁS
„LAJOSMIZSE – 2018” KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR
Lajosmizse Város Önkormányzata felhívás-

sal fordul valamennyi Érdeklődőhöz:
Lajosmizse 1993. szeptember 1-én nyerte el 

városi jogállását, s ily módon 2018-ban ünnepel-
hetjük a várossá válás 25. éves jubileumát. E jeles 
évforduló méltó megünneplésére készülünk. A 
főbb programokat tartalmazó rendezvénynaptár 
a www.lajosmizse.hu honlapon is elérhető lesz. 

A rendezvényeink között központi helyet 
szánunk a XXV. Lajosmizsei Napoknak. E 
rendezvénysorozat keretében tervezünk olyan 
tematikus kiállítás megszervezését, amely 
méltán reprezentálja a városunkban működő 
üzleti-gazdasági szektor szereplőit, a helyi la-
kosság ellátásában szolgáltatásaikkal résztve-
vő közintézményi és közüzemi, nonprofit és 
profit érdekeltségű szervezeteket, a sportot, a 
művészeti világot, a civil szférát.

A kiállítás célja, hogy közismertté váljanak 
azok az egyéni vagy csoportos, szakmai-, gaz-
dasági-, művészeti vagy sportsikerek, amelyek 
értékteremtő módon, méltán hozzájárulnak 
Lajosmizse hírnevének növeléséhez és elért 
eredményeikkel pozitív példát mutatnak a fel-
növekvő nemzedéknek. Célunk az is, hogy az 
üzleti-szakmai kapcsolatok sokoldalú bővítése 
révén, az Önkormányzat segítse a kezdő vállal-
kozásokat, hozzájáruljon a gazdasági megúju-
láshoz, a szakmai együttműködések és innová-
ció kialakulásához. Mindezt oly módon kívánja 
tenni az Önkormányzat, hogy nem feledkezik 
el városunk történelmi gyökereiről sem, ápolja 
a hagyományokat és lehetőséget teremt új, ér-
tékteremtő események, rendezvények létrejöt-
téhez, identitásunk erősödéséhez.
• A rendezvény megnevezése: „LAJOS-

MIZSE – 2018” KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR
• A rendező megnevezése: LAJOSMIZSE 

VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
• A kiállítás tervezett ideje:  

2018. augusztus 18–19–20.
• A jelentkezés módja: a kiállítást szervező-

nél történő írásos regisztráció.
• A jelentkezés határideje: 2018. május 1.
• Helyszín:  

Lajosmizsei Polyák Imre Sportcsarnok. 
• A részvétel feltétele: A kiállító gondosko-

dik saját installációja megvalósításáról, a 
paraván bérlési és egyéb felmerülő költsé-
gei viseléséről. 

A kiállítást díjazzuk a Rendező és a látogató 
Közönség szavazatai alapján. A szavazatokat 
összeszámlálja és az eredményt ismerteti a 
Rendező Önkormányzati Bizottsága.

A kiállítást szervező kontakt személy: 
Józsáné Dr. Kiss Irén, elérhetősége: Tel.: 06-
30/395-2575, jozsanekissiren@gmail.com.

 Basky András
 Lajosmizse város polgármestere

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos tájékoztatás
Lajosmizse településen a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 2017. október 01.-től - köz-

szolgáltatóként – a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. látja el.
2018. februártól kedvezően változnak a Házhoz menő csomagolási hulladékok és a házhoz 

menő zöld hulladék begyűjtésének időpontjai. A hulladékgyűjtő járatokon dolgozó munkatársak 
ünnepnapon változatlan munkarend szerint dolgoznak.

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI HULLADÉKOK GYŰJTÉSE
egész évben KÉTHETENTE, a kommunális gyűjtési napnak megfelelőn,  
az alábbi napokon történik: 

HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS
egész évben NÉGYHETENTE, a kommunális gyűjtési napnak megfelelőn,  
az alábbi napokon történik: 

2 db cserezsákot biztosítanak. Szükség esetén további zsákokat az Ügyfélszolgálaton (Műve-
lődési házban, csütörtökönként 9-11 óra) lehet beszerezni 375 Ft/db áron, mely utólag a Nemzeti 
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. által kerül kiszámlázásra.

Lajosmizse febr. már. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec.

Hétfő 5,19 5,19 2,16,30 14,28 11,25 9,23 6,20 3,17 1,15,29 12,26 10,24
Kedd 6,20 6,20 3,17 1,15,29 12,26 10,24 7,21 4,18 2,16,30 13,27 11,25
Szerda 7,21 7,21 4,18 2,16,30 13,27 11,25 8,22 5,19 3,17,31 14,28 12,26
Csütörtök 8,22 8,22 5,19 3,17,31 14,28 12,26 9,23 6,20 4,18 1,15,29 13,27
Péntek 9,23 9,23 6,20 4,18 1,15,29 13,27 10,24 7,21 5,19 2,16,30 14,28

Lajosmizse febr. már. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec.

Hétfő 5. 5. 2.; 30. 28. 25. 23. 20. 17. 15. 12. 10.
Kedd 6. 6. 3. 1.; 29. 26. 24. 21. 18. 16. 13. 11.
Szerda 7. 7. 4. 2.; 30. 27. 25. 22. 19. 17. 14. 12.
Csütörtök 8. 8. 5. 3.; 31. 28. 26. 23. 20. 18. 15. 13.
Péntek 9. 9. 6. 4. 1.; 29. 27. 24. 21. 19. 16. 14.
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„LAJOSMIZSE – 2018” CÍMŰ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Lajosmizse Város Önkormányzata felhívással fordul valamennyi 

Érdeklődőhöz:
Lajosmizse várossá válásának 25. éves évfordulóját ünnepeljük 

2018. évben. A jeles évforduló alkalmából Lajosmizse Város Ön-
kormányzata „Lajosmizse 2018” címmel pályázatot ír ki, amelyre 
benyújtandó pályamű témája lehet gazdasági, környezetvédelmi, 
közigazgatási, kulturális, művészeti, oktatási, sport vagy bármely más, 
választott szakterület. Formáját tekintve lehet valóságos, vagy virtuális 
mű, hanganyag, film, CD vagy másfajta bemutatási mód.

A pályázat célja, hogy közismertté váljanak azok az egyéni vagy 
csoportos, szakmai-, gazdasági-, művészeti, sport vagy más sikerek, 
amelyek értékteremtő módon, méltán hozzájárulnak Lajosmizse hír-
nevének növeléséhez és elért eredményeikkel pozitív példát mutatnak 
a felnövekvő nemzedéknek, vagy jövőbe mutató terv, elképzelés. A 
pályamű bemutatja városunk történelmi gyökereit, jelenét, hagyomá-
nyait, erősíti identitásunkat.

1.) Pályázhat lajosmizsei kötődésű természetes személy, vagy szer-
vezet, vagy szervezeti forma/bejegyzés nélküli közösség, klub, kör, 
együttműködés.

2.) A pályamű olyan új alkotás, kutatás, könyv, művészeti alkotás, 
produkció, kiemelkedő eredmény, projekt, fejlesztés, amely e felhívás 
során kerül a lajosmizsei közösség nyilvánossága elé és az alábbi jel-
lemzők egyikével rendelkezik:
• méltán reprezentálja Lajosmizse múltját, jelenét, értékeit, jelleg-

zetességeit.
• az egyéni vagy csoportos munka, eredmény létrehozatalában 

lajosmizsei személy közreműködött.
• a pályamű eredményét/projektjét Lajosmizsén valósították meg.
• értékteremtő módon hozzájárul Lajosmizse megismeréséhez, 

hírnevének növeléséhez.

3.) A pályázati beadási határidő: 2018. május 1. Amennyiben a pá-
lyamű alkalmas az on-line megjelenítésre is, e határidőig át kell adni 
annak valamely számítástechnikai adathordózón szereplő verzióját 
is. A pályaműveket Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 
által kijelölt személy veszi át (a továbbiakban: Szervező).

4.) Értékelés: A felhívás nyomán, a határidőben beérkezett, a felhívás-
ban előírt követelményeknek megfelelő pályaműveket zsűri értékeli. A 
pályaműveket értékelő zsűri az Önkormányzati Bizottság kiegészülve 
a művelődési ház igazgatójával, amelynek tagjai javaslatot tesznek 
a díjak odaítélésére. Javaslatuk megtételekor felhívhatják az általuk 
kijelölt pályázót arra, hogy pályaművét mutassa be. Amennyiben a 
pályamű alkalmas és méltó az  on-line bemutatásra, a zsűri javaslatot 
tesz annak nyilvános megjelentetésére a szervező Facebook oldalán. 
A megjelentetett pályaművekre személyenként egyszer szavazni lehet, 
amelynek eredményét a zsűri, javaslatának megtételekor figyelembe 
vehet. A legsikeresebbek a 2018-as Lajosmizsei Expón bemutatkozási/
kiállítási lehetőséget és/vagy díjat kapnak. 

Lajosmizse Város Önkormányzata a  
pályaműveket az alábbi kategóriákban díjazza:
A.) Innováció kategória 
B.) Kulturális kategória
C.) Művészeti kategória

A díjak: 
1 db fődíj, amelynek nyertese 100 000 Ft pénzjutalomban része-
sül. 

További díjak: 
3 db, kategóriánként 1-1 Kategória díj, amelynek nyertesei egyen-
ként 50-50 000 Ft pénzjutalomban részesülnek.

Az Önkormányzat fenntartja magának azt a jogot, hogy az arra ér-
demesnek további díjakat adományozzon. Az elnyert összegek nettó 
összegek, a nyertes/ek által szabadon felhasználhatók.

5.) Eredményhirdetés ideje: 2018. augusztus 18.  
„LAJOSMIZSE – 2018” KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR nyitó napja.

6.) A pályázatról tájékoztatást ad Lajosmizse Város Művelődé-
si Háza és Könyvtára, elérhetőségei: muvhaz@lmizsekultura.hu, 
76/555-053.
 Basky András Lajosmizse város polgármestere

Lajosmizséért Közalapítvány Felhívása
Tisztelt Adományozók!

Köszönjük mindazoknak, akik támogatták Közalapítványunkat.
Kérjük támogassa adója 1%-val a Közalapítványt!

Amennyiben közvetlen befizetéssel támogat, adományaikat az alábbi számlaszámra fizetheti be.  
Kérjük, hogy befizetéskor jelöljék meg az adományuk célját!

Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11732167-20078735
A közalapítvány adószáma: 18347250-1-03
Lajosmizséért Közalapítvány Kuratóriuma
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Hírek a felsőlajosi  
óvoda életéből

A hagyományokhoz hűen nagycsoportosa-
ink november 24-én őszi dalos játékok, versek 
csokrával és mesedramatizálással köszöntötték 
a helyi időseket a Faluházán Idősek Napja al-
kalmából. 

December 6-án nagy izgalommal és öröm-
mel vártuk a Nagyszakállút, akit versekkel és 
dalokkal köszöntöttük. Mikulás Bácsi pedig 
jutalmul csomagot osztott a gyerekeknek, akik 
bátran ki is léptek elé. 

Az adventi hetek barkácsolással, mézeska-
lácssütéssel, adventi zsákhúzással, ünnepi rá-
hangolódással teltek, melyben segítségünkre 
volt Dóbiás Péter és Társulata. Az előadás során 
a zenei darabok felelevenítették Jézus születését, 
a betlehemi történetet, és közelebb hozták azt a 
gyermekekhez is.

Idén is megrendezésre került az Iskoláért, 
Gyermekekért Alapítvány szervezésében a Jó-
tékonysági Ruhabörze és Adventi vásár. Hálá-
san köszönjük minden szülőnek a felajánlást, 
a vásárlást és a szervezésben való részvételt. A 
befolyt összegből az óvodás és iskolás gyerme-
keket támogatjuk, programok és eszközök finan-
szírozásával.

December 20-án a szülőkkel közösen kará-
csonyoztunk.

A gyerekek nagy örömmel vették birtokba az 
új játékokat, melyeket az Önkormányzat és az 
Alapítvány támogatásával tudtunk beszerezni. A 
délelőtt szülőkkel való közös együtt játszással telt, 
majd a Faluházára átsétálva vettünk részt az isko-
lásokkal közösen a karácsonyi ünnepségen, ahol 
a nagycsoportosok kis műsorral szerepeltek is.

Ezt követően minden kisgyermek átvette a 
saját kis ajándékát az Önkormányzattól.

A téli szünet után január 3-án sok színes él-
ménnyel tértek vissza a gyerekek, nagy élvezet-

Arculati kézikönyv és  
településképi rendelet elfogadása

A képviselő-testület decemberi ülésén lakos-
sági és hatósági egyeztetést követően elfogadta a 
község Településképi Arculati Kézikönyvét és 
a Településkép védelméről szóló rendeletet, 
amelyeket a főépítész készített elő.

Az Arculati Kézikönyv egy gazdagon illuszt-
rált, képes összeállítás a település építéstörté-
netéről, illetve jelenlegi építészeti arculatáról, 
egyben ajánlásokat fogalmaz meg az építések 
további javasolt irányát illetően. Ez a képeskönyv 
egy szemléletformáló kiadvány, amely megte-
kinthető a község honlapján, a „településünkről” 
menüpontban; illetve hamarosan nyomtatott 
formában is elérhető lesz a faluházban, illetve 
az iskolában.

A településképi rendelet az Arculati kézi-
könyv által rendszerezett ismeretek alapján ha-

tározza meg a követendő, illetve a szabálytalan 
építési megoldásokat, anyaghasználatot, stb.

Ezek legfontosabbjai:

• Helyi védett épületek felsorolása és szabá-
lyozása a Helyi Építési Szabályzatból átke-
rült ebbe a rendeletbe. 

• A kerítések tekintetében: tömör kerítés 
legfeljebb 1,5 m magas lehet (külterületen 
is!), de lábazattal, pillérekkel tagoltan kell 
kialakítani (tömör fémlemez, trapézlemez, 
igénytelen pl. hulladék deszka nem megen-
gedett kerítés anyagának). Ezzel meg kíván-
juk őrizni a falusias, áttekinthető utcaképet 
szemben a tömör falazott kerítések bezárt, 
bezárkózó hatásával.

• A településen befejezetlen vagy romos 
épülethomlokzat esetén a Polgármester 
felszólítását követő legkésőbb 1 éven belül 

meg kell szüntetni a településképet rontó 
állapotot.

• A külső ipari területek kivételével trapézle-
mez táblás tetőfedés nem alkalmazható.

A fenti összefoglaló csak tájékoztató jellegű, 
konkrét kérdés esetén keressék a települési fő-
építészt, Kovács Gábort (Városháza, fsz. 8 iro-
da, 76/556-161, epitesugy@lajosmizse.hu); vagy 
tanulmányozzák a rendeletet, illetve a rendelet 
elfogadásához készült előterjesztés indokolását!

Az elfogadott rendelettel és végrehajtásával 
kapcsolatosan 2018 év folyamán várjuk az ész-
revételeket, amely vélemények minden évben 
kiértékelésre, illetve az anyagokon átvezetésre 
kerülnek.

Bízom benne, hogy az elfogadott doku-
mentumok községünk, épített környezetünk 
szebbé válását segítik elő és ebben kérem szí-
ves közreműködését minden Felsőlajosinak!



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

6  | HÍRLAP | 2018. január–február | | HÍRLAP | 2018. január–február |  7

Hírek a felsőlajosi iskolából
Visszatekintve a tavalyi év novemberére, az Idősek napi mű-

sor volt az egyik legjelentősebb esemény, melyen a harmadik és 
negyedik osztályos diákjaink loptak melegséget előadásukkal 
a község idősebb polgárai szívébe. Műsorukat a karácsonyi 
ünnepségünkön a szülőkkel együtt mi is megtekinthettük.

Nagyszerű zenei élményt adott még ebben a hónapban 
Dóbiás Péter koncertje, melyet a szülői szervezet szponzorált.

Idén is ellátogatott a gyerekekhez a Mikulás, sok finomsá-
got hozott a zsákjában, talán virgácsból nem kapott mindenki 
annyit, amennyit megérdemelt volna.

Az SZMK, az alapítvány, a kollégium és a gyerekek köz-
reműködésével hagyományosan sikeres volt a Jótékonysági 
gyűjtés és az Adventi vásár.

Szokásosan az év végéhez közeledve adtak számot tudásuk-
ról nagyszerű ünnepi hangverseny keretében a szintetizátor 
tanszakos diákjaink.

Az utolsó tanítási napon az óvodával közösen ünnepeltük 
a Karácsonyt az ovisok és tanulóink nagyszerű műsorával. Az 
ünnepség keretén belül Juhász Gyula polgármester úr átadta a 
gyerekeknek az alapítvány és az SZMK ajándékát. A téli szünet 
a gyerekek nagy bánatára jelentősebb hó nélkül telt, így nem 
tudtak beszámolni nagy szánkózásokról, hóemberépítésről. 
(A cikk írásakor azért január kedveskedik egy kis hóval a gye-
rekeknek.)

A szülők áldozatos munkával, Berkiné Zsuzsi összefogá-
sával, ismét megrendezték a Jótékonysági bált és a Szilveszteri 
mulatságot, továbbra is biztosítva az anyagi forrást nevelő-ok-
tatómunkánk segítéséhez. 

Január első hetei a felmérőkkel, javításokkal, a félév előtti ta-
nulmányi hajrával telnek. Tanulóink és kollégáim is igyekeznek 
minél többet kihozni magukból a jobb bizonyítvány érdekében. 

Előre nézve az első jelentősebb esemény diákjaink életében 
a félévi bizonyítvány kiadása lesz (február 2-án). Ezután Szülői 
értekezletekre kerül sor. Februárban (február 15.) rendezzük 
Farsangi mulatságunkat a Faluházban.

Március 6-án nyílt napot tartunk a leendő elsős szülők 
részére, másnap pedig a magasabb évfolyamaink munkájába 
tekinthetnek be az érdeklődők. 

 Osbáth Barna, tagintézmény-vezető

dr. Balogh László
jegyző

Juhász Gyula 
polgármester

FELSŐLAJOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
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tel meséltek az otthoni karácsonyozásról, hogy 
kinek mit hozott a Jézuska.

Januárban mindkét csoportban megtartottuk 
a féléves szülői értekezletünket, ahol az elmúlt 
időszak értékelésén túl beszéltünk az elkövet-
kezendő eseményekről, a csoportbeli felmerülő 
problémákról, valamint nagycsoportban az is-
kolaérettségről.

Februárban farsangolni fogunk a gyerekek-
kel, szülőkkel közösen a csoportokban, majd 
február 10-én farsangi Retro Bulit szervezünk 
az SZMK segítségével, ugyancsak az óvodás 
gyerekek javára, valamint Tengeri Attilát vár-
juk óvodánkba, aki interaktív zenei műsorával 
felpezsdíti az amúgy se unalmas hétköznapja-
inkat.

 Szabó Márta

Amatőrök vagy leendő profik?

Vártuk furulyaszóval. Meg is érkezett
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Hirdetmény
Az országgyűlési képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe 
tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási ered-
mény országosan összesített adatai körének megállapításáról, valamint a 
választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint egyes vá-
lasztási tárgyú rendeletek módosításáról szóló 1/2018. (I. 3.) IM rendelet 
9. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, mely szerint a 
HVI közleményt ad ki a szavazás helyéről, idejéről és a szavazás mód-
járól, az alábbiakban tájékoztatom Lajosmizse és Felsőlajos települések 
választópolgárait:

Magyarország Köztársasági Elnöke 2018. április 08. napjára tűzte ki 
az országgyűlési képviselők választását, ahol az szavazhat, aki

1. magyar állampolgár,
2. nagykorú, 
3. a bíróság nem zárta ki a választójogból,
4. nincs a közügyektől eltiltás hatálya alatt.

Szavazni a szavazás napján  
2018. április 8-án (vasárnap)  

6 órától 19 óráig lehet.

• A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár az értesítőn 
feltüntetett szavazóhelyiségben személyesen szavazhat. 

• A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok a névjegy-
zékbe automatikusan felkerülnek.

• Szavazni egy egyéni választókerületi jelöltre és egy országos listára 
lehet.

• Az országgyűlési választáson nemzetiségiként regisztrált választópol-
gár pártlista helyett nemzetiségi listára szavazhat. 

A szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó, de magyarorszá-
gi lakcímmel rendelkező választópolgár belföldön az általa megjelölt 
településen átjelentkezéssel, külföldön Magyarország külképviseletein 
adhatja le szavazatát.

Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2018. április 
6-án 16.00 óráig, a külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irá-
nyuló kérelemnek legkésőbb 2018. március 31-én 16.00 óráig kell 
megérkeznie a lakóhely szerint illetékes helyi választási irodához.

A kérelmeket személyesen vagy levélben, illetve online a választások 
hivatalos honlapján a www.valasztas.hu oldalon keresztül is be lehet 
nyújtani. 

A magyarországi lakcímmel  
nem rendelkezők  

(külhoni magyarok) szavazása

• Az Alaptörvény XXIII. cikke politikai alapjogként határozza meg a 
választójogot: minden nagykorú magyar állampolgárnak joga van 
ahhoz, hogy az országgyűlési képviselők választásán választó (ak-
tív választó jog) és választható legyen (passzív választójog). 

• Az országgyűlési képviselők választásán pártlistákra szavazhatnak, és 
jelöltként is indulhatnak.

• Ahhoz azonban, hogy választójogukkal élni tudjanak, a Nemzeti 
Választási Iroda általi névjegyzékbe vétel, regisztráció szükséges.

• A regisztrált külhoni választópolgár 10 évig szerepel a névjegyzék-
ben. A 10 évet attól az időponttól kell számítani, amikor a külhoni 

választópolgárt névjegyzékbe vették, azonban újraindul a 10 év, ha a 
választópolgár szavazott, vagy kérte értesítési címe vagy a szavazó-
lap-átvétel helyének módosítását, illetve a névjegyzékbe vételének 
meghosszabbítását. Tehát az a magyarországi lakcímmel nem ren-
delkező magyar állampolgár, aki a 2014-es országgyűlési választások 
előtt, vagy azóta regisztrált, továbbra is szerepel a levélben szavazók 
névjegyzékében, vagyis nem kell újra kérnie a regisztrációt.

• Az, aki még nem regisztrált, azok számára a választási regisztráció 
folyamatosan zajlik. Ugyanakkor a 2018. évi országgyűlési választá-
son csak az a külhoni magyar állampolgár vehet részt, akinek a vá-
lasztási regisztrációs kérelme 2018. március 24-én 16.00 óráig eljut a 
Nemzeti Választási Irodába.

Hirdetmény a 
szavazóhelyiségekről

Lajosmizse településen 3. számú és a 4. számú szavazókörökben a 
szavazóhelyiségek helyszínei megváltoztak. A 3. számú szavazókörben 
a Súri Iskola helyett a Tűzoltóság (6050 Lajosmizse, Mizsei utca 15.) 
épülete biztosítja a szavazóhelyiséget, míg a 4. számú szavazókörben 
a „Régi Szülőotthon” helyett a Művelődési Ház (6050 Lajosmizse, 
Szabadság tér 12.) épületében kerül kialakításra a szavazóhelyiség.

Az alábbi táblázat tartalmazza Lajosmizse település szavazóköreihez 
tartozó szavazóhelyiségek címét.

Sorszám Szavazóhelyiség címe

1 6050 Lm, Dózsa György út 18. (Református Iskola) 

2 6050 Lm, Szabadság tér 13. (Központi Iskola) 

3 6050 Lm, Mizsei utca 15. (Tűzoltóság) 

4 6050 Lm, Szabadság tér 12. (Művelődési Ház) 

5 6050 Lm, Bajcsy-Zsilinszky utca 49. (Cédulaház) 

6 6050 Lm, Szent Lajos utca 19. (Óvoda) 

7 6050 Lm, Bene tanya 73/a. (Gombkötő tanya)

8 6050 Lm, Mizse tanya 91/C. (Kónya major)

9 6050 Lm, Alsólajos tanya 285. (Vadászház)

A Nemzeti Választási Iroda a szavazást megelőző negyvennyol-
cadik napig valamennyi választópolgár számára tájékoztatót küld 
a szavazóköri névjegyzékbe vételről, amely szintén tartalmazza a 
szavazóhelyiség címére vonatkozó adatokat is. Fentieken túl a Helyi 
Választási Iroda Vezetője folyamatosan tájékoztatást nyújt a választással 
kapcsolatos információkról a Lajosmizse Város Honlapján (www.lajos-
mizse.hu), a Helyi Választási Iroda hirdetőtábláján, illetve csütörtöki 
napokon  a Piacon működő hangosbemondón keresztül.   

 dr. Balogh László
� Helyi�Választási�Iroda�Vezetője

TÁJÉKOZTATÓ HIRDETMÉNYEK LAJOSMIZSE ÉS FELSŐLAJOS  
TELEPÜLÉSEK VÁLASZTÓPOLGÁRAI RÉSZÉRE A 2018. ÁPRILIS 8. NAPJÁRA KITŰZÖTT
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Hirdetmény
Az országgyűlési képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe 
tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási ered-
mény országosan összesített adatai körének megállapításáról, valamint a 
választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint egyes vá-
lasztási tárgyú rendeletek módosításáról szóló 1/2018. (I. 3.) IM rendelet 
9. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott kötelezettségemnek eleget 
téve, mely szerint a HVI a helyben szokásos módon nyilvánosságra 
hozza az SZSZB tagjainak, egy szavazókörrel rendelkező településen a 
helyi választási bizottság (a továbbiakban: HVB) tagjainak, valamint a HVI 
vezetőjének nevét, a HVI hivatali helyiségének címét, telefonszámát, 
elektronikus levélcímét és telefaxszámát, az alábbiakról tájékoztatom 
Lajosmizse és Felsőlajos települések választópolgárait a 2018. április 8. 
napjára kitűzött országgyűlési képviselők választásához kapcsolódóan:

A HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE:
dr. Balogh László 

jegyző

A HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJÉNEK HELYETTESE
Muhariné Mayer Piroska  

aljegyző

A HELYI VÁLASZTÁSI IRODA  CÍME:
6050 Lajosmizse, Városház tér 1.

Telefonszám 76/457-575
Telefaxszám: 76/556-140

E-mail cím: lajosmizse@lajosmizse.hu

Hirdetmény
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. 75. § b) pontjában 

biztosított jogkörömben eljárva, mely szerint a választási irodák „gondos-
kodnak a választópolgárok, jelöltek és jelölő szervezetek tájékoztatásáról, 
választási információs szolgálatot működtetnek”  az alábbiakról tájékozta-
tom Lajosmizse és Felsőlajos települések választópolgárait a 2018. április 
8. napjára kitűzött országgyűlési képviselők választásához kapcsolódóan: 

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban megszervezésre 
került a Választási Információs Szolgálat, melynek elérhetőségét itt 
közöljük. 

Vezetője: 
dr. Balogh László  

a Helyi Választási Iroda Vezetője
Telefonszám 76/457-575
Telefaxszám: 76/556-140

Tagjai:
A HVI vezetője által a HVI tagok közül kijelölt személyek.

A Választási Információs Szolgálat helye:
Lajosmizse és Felsőlajos települések vonatkozásában egyaránt a 

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal épülete (6050 Lajosmizse, 
Városház tér 1.)

A Választási Információs Szolgálat ügyfélfogadási ideje a Lajosmizsei 
Közös Önkormányzati Hivatal teljes munkaideje alatt az alábbiak szerint:

• Hétfő, kedd, csütörtök:  
7.30–16.00 óráig   (12.00–12.30 óráig ebédszünet)

• Szerda: 
7.30–17.00 óráig (12.00–12.30 óráig ebédszünet)

• Pénteken: 
7.30–16.00 óráig

A HVI vezető által közzétett hirdetmények megtekinthetők Lajos-
mizsén a Városháza épületében, Felsőlajoson a Faluházban található hir-
detőtáblán vagy a bejárat melletti üvegfelületeken, továbbá a települések 
hivatalos honlapjain. (www.lajosmizse.hu, www.felsolajos.hu weboldalon 
a „Választás” menü alatt)

Névjegyzékkel  
kapcsolatos

kérelmek benyújtása
Az alábbiakban teszem közzé Lajosmizse és Felsőlajos települések 
választópolgárai részére a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos 
részletes tudnivalókat és határidőket. 

A szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos, a 16.00 óráig beérkező 
kérelmet (külképviseleti névjegyzékbe vétel, átjelentkezés, mozgóurna 
igénylése,) minden esetben a beérkezése napján kell elbírálni.  A 16.00 
órát követően, illetőleg a nem munkanapon beérkező kérelmet a követ-
kező munkanapon kell elbírálni. 

• A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelem-
nek legkésőbb 2018. március 31-én 16.00 óráig kell megérkeznie. 

• A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár legkésőbb 
2018. március 31-én 16.00 óráig módosíthatja a Ve. 259. § (3) 
bekezdés b) pontja szerinti adatot. 

• A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár legkésőbb 
2018. március 31-én 16.00 óráig kérheti törlését a külképviseleti 
névjegyzékből. 

• Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2018. április 6-án 
16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához. 

• Az átjelentkező választópolgár 2018. április 6-án 16.00 óráig módo-
síthatja vagy visszavonhatja átjelentkezési kérelmét.

• A választópolgár mozgóurna iránti kérelmének
a. legkésőbb 2018. április 6-án 16.00 óráig kell megérkeznie ahhoz a 

helyi választási irodához, amelynek szavazóköri névjegyzékében 
szerepel vagy

b. 2018. április 8-án, legkésőbb 15.00 óráig kell megérkeznie a sza-
vazatszámláló bizottsághoz. 

Lajosmizse, 2018. január 17.
dr. Balogh László 

HVI�vezető
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Az öngyilkosság megelőzhető!
Az öngyilkosság az egyik legtragikusabb 

életesemény és óriási terhet jelent mind a hát-
ramaradottaknak mind a közösség számára. Jó 
hír viszont, hogy egy 2013-as felmérés alapján, 
Magyarországon csökkent a befejezett öngyil-
kosságok száma és lekerültünk a dobogó leg-
felső fokáról (21,2 fő/százezer), de még így is 
majdnem kétszerese az európai átlaghoz képest 
(11,2). 

Számos erőfeszítés történt a helyzet javítása 
érdekében és ma már jobban ismerjük azokat 
a stratégiákat, amelyek bizonyítottan hatéko-
nyak ezen a téren. Felmérések szerint az öngyil-
kosságra készülők háromnegyede előre jelzi a 
szándékát. A segélykiáltás gyakran csak utólag 
derül ki a környezet számára, ezért szükséges a 
felvilágosítás a figyelmeztető jelek, veszélyez-
tetett csoportok megismerése minél szélesebb 
körben.

A mentális zavarok felismerése és kezelése az 
egyik legfontosabb és leghatékonyabb módszer. 
Ezek közül a legnagyobb szerepet a depressziós 
beteg felismerése és a megfelelő ellátáshoz jutta-
tása jelenti. A krízisben lévők és hozzátartozók 
számára ma már a legtöbb helyen elérhetők a 
pszichológiai elsősegélyhelyek (RÉV, telefonos 
lelki segítő szolgálat). Az alapvető tünetek isme-
rete ugyanolyan elvárható tudás, mint az újra-
élesztés, mert életeket menthet. A nagy kocká-
zatú csoportok szűrésével számos öngyilkosság 
megelőzhető. (Pl. munkanélküliek, krónikus 
progresszív   betegek, alkoholisták, drogosok, 
magányosok. stb.)  

A depressziós betegekre jellemző tünetek 
az alábbiak: 1. A hangulat a nap nagy részében 
szomorú, reménytelen vagy üres 2. Az érdek-
lődés és öröm jelentős csökkenése vagy elvesz-
tése 3. Jelentős testsúlyváltozás 4. Alvászavar 
folyamatos megléte 5. Agitáció, ingerlékenység 
vagy gátoltság napi szinten 6. Értéktelenség ér-
zés, önértékelési zavarok vagy túlzott bűntudat. 
7. Csökkent gondolkodási vagy koncentrációs 
készség, döntésképtelenség. 8. A halállal kapcso-
latos visszatérő gondolatok konkrét tervel vagy 
nélküle. 9. A tünetek szenvedést okoznak és az 
egyén elszigetelődését, társas-szociális kapcso-
latainak károsodását okozzák.

Szeretném kiemelni az alkohol és drog veszé-
lyeztető szerepét, mert az elvégzett tanulmányok 
egyértelmű összefüggést mutatnak. Az alkoho-
los intoxikáció növeli a suicid kísérletek számát 
a háttértényezőktől függetlenül.

Fontos, hogy ha a veszélyeztetetteknek a ha-
lálos eszközökhöz való hozzájutását korlátozzák 
(pl. fegyver gyógyszer, mérgek) ezáltal hatéko-
nyabban tudják csökkenteni a kísérletek számát.

A fentiekből is látható, hogy egy kis odafigye-
léssel a hétköznapi emberek is számos lehetőség-
gel rendelkeznek az öngyilkosságok számának 
csökkentésére.

Dr. Fekete Attila
pszichiáter főorvos

Fogsorhasználati tanácsadás
A fogsor, egy olyan eszköz, amellyel a hi-

ányzó fogakat pótoljuk. A fog hiányát okozhatja 
foghúzás, ínysorvadás miatt kimozgósodott fog, 
baleset vagy egyéb ok.

Ha a hiányzó fogak nincsenek pótolva ko-
rona, híd vagy fogsor által, az állcsont nagyon 
hamar elsorvad.  A megmaradt fogak bedőlnek, 
elmozdulnak, kinőnek a csontból és a sok moz-
gatás miatt begyulladnak. 

A fogsor olyan helyre készül, ahol már nin-
csen hátsó rágófog, vagy túl nagy a távolság 2 
fog között. A fogsort a 62 év felett térítésmentes.

Egy segédeszközzel nagyon nehéz enni meg-
tanulni, de aki elszánt és szorgalmas, annak sike-
rül. Más módon kell étkezni mind a saját fogak-
kal, koronával vagy híddal. A falatot ketté kell 
osztani és mind két oldalon egyszerre kell rágni, 
ekkor nem fog a fogsor lebillenni, elmozdulni.

A fogsorokat rendszeresen tisztítani kell, 
majd ezt követően a fogsort tisztító tablettás 
vízbe kell tenni, amely fertőtleníti is egyúttal. A 
pótlás porózus anyagból készül és a gomba gyor-
san megtelepszik rajta. Ekkor a száj pirossá válik, 
fájdalmat, égető érzés tapasztalható. A fogsort 
kizárólag tiszta kézzel szabad megfogni, minden 
étkezés között el kell mosni és éjszakára vissza 
kell helyezni a szájba. Amennyiben éjszaka is 
bent van a szájban, kevésbé okoz gondot a regge-
li behelyezés és a napközbeni viselés. Nem utolsó 
sorban nem sorvad olyan mértékben az állcsont, 
mintha nem lenne hordva. Fogsor ragasztó hasz-
nálatára is lehetőség van. A fogsort szárazra kell 
törölni, pár csepp ragasztót kell rátenni és egy 
percig az ínyre erősen rá kell nyomni.

A fogsor viselőknek is évente fogászati szű-
résre kell járni, ekkor az íny, a száj, a garat, az 
állcsont és a fogsor vizsgálata is megtörténik. 
Amikor már a viselője úgy érzi, hogy fogsor 
nagy, használat során lebillen, leesik, akkor fel 
kell keresni a fogorvost, mert a csont és az íny 
sorvadása miatt már nem passzol, és sajnos ha-
mar eltörik. Ekkor vagy alábélelést vagy egy új 
fogsor készítését javasoljuk.

Minden Kedves Páciensünket sok szeretettel 
várunk!  Dr. Dénes Zsolt fogszakorvos

Dénes Viola szakasszisztens

VÉRADÁSOK IDŐPONTJAI  
AZ EGÉSZSÉGHÁZBAN
Ebben az évben is számítunk  
a véradók segítségére!
2018. március 08. 8.30–13.00
2018. június 14. 8.30–13.00
2018. október 04. 8.30–13.00
2018. december 06. 8.30–13.00

Helyszín: Egészségház, I. emelet,  
Lajosmizse, Dózsa György út 104–106.

LEGYETEK JÓK, HA TUDTOK ALAPÍTVÁNY FELHÍVÁSA
Tisztelt Adományozók!

Köszönjük mindazoknak, akik 2017. évben támogatták adójuk 1%-ával az Alapítványunkat. A támo-
gatásokat az Alapítvány a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett Nyári táborban részt vett 
gyermekek étkeztetésére, az Idősek Hete, Idősek Világnapja rendezvényeire és a Luca Napi Gyermek-
karácsonyi Ünnepség támogatására fordította.
Az Alapítvány célja 2018-ban ismételten a tábor, Egészségügyi Hét, Idősek Hete – Idősek Világ-
napja és a Gyermekkarácsonyi Ünnepség támogatása.
Kérjük Önt, hogy lehetőségéhez mérten támogassa adója 1%- ával az Alapítványunk céljait!  
Amennyiben közvetlen befizetéssel támogat, adományát az alábbi számlaszámra fizetheti be.

Az alapítvány adószáma: 18361850-1-03
Számlaszáma: K&H Bank Lajosmizse 10402599-50515448-48531007
 Józsáné dr. Kiss Irén, Kuratórium elnöke

Lajosmizsei Központi  
Háziorvosi Ügyelet beosztása

2017. február hónap
Hétköznap: 16.00–8.00 

Hétvégén, pihenő- és ünnepnapokon: 8.00–8.00

1. Dr. Szabó Béla
2. Dr. Rónay Zsolt
3. Dr. Márton Rozália
4. Dr. Rónay Zsolt
5. Dr. Márton Rozália
6. Dr. Gócz Irén
7. Dr. Ágó Zsuzsanna
8. Dr. Márton Rozália
9. Dr. Lódi Brigitta
10. Dr. Rónay Zsolt
11. Dr. Gócz Irén
12. Dr. Takács Vilmos
13. Dr. Márton Rozália
14. Dr. Jankahidy Andrea
15. Dr. Márton Rozália
16. Dr. Lódi Brigitta
17. Dr. Rónay Zsolt
18. Dr. Márton Rozália
19. Dr. Takács Vilmos
20. Dr. Gócz Irén
21. Dr. Takács Vilmos
22. Dr. Márton Rozália
23. Dr. Lódi Brigitta
24. Dr. Lódi Brigitta
25. Dr. Márton Rozália
26. Dr. Takács Vilmos
27. Dr. Gócz Irén
28. Dr. Takács Vilmos
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Köszönet illeti Támogatóinkat: HilfsWerk Liechtensteini Szervezet, Basky András, Sárközi Zsu-
zsanna, Juhász Gyula, Lajosmizsei Önkormányzat, Felsőlajosi Önkormányzat, Dr. Balogh László, 
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal, Baranyi-Rostás Rodrigó, Belusz László, Borbély Ella, 
Kollár László és családja, Tengölics Judit, IGSZ munkatársai, Feró László és munkatársai, Kocsis 
Györgyné, Meserét Lajosmizsei Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde munkatársai, helyi és fel-
sőlajosi tagintézményei,  Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola, Plichta Ildikó, 
munkatársai, felkészítő tanárok, diákok, helyi és felsőlajosi tagintézmények, művelődési ház, Guti 
Istvánné, Sinka Tibor, Kovács István, Lajosmizsei Rendőrőrs munkatársai, Marsi Katalin és mun-
katársai, Faragó Gyula, Bekker János, Móczó Ákos és Móczóné Oláh Edit, Oláh Enikő, Jászberényi 
Színjátékos Társulat, Kispálné Hasúr Zita, Marsi Katalin, Legyetek Jók, Ha Tudtok Alapítvány! 

Ez úton is köszönöm Munkatársaimnak a rendezvény sikere érdekében kifejtett áldozatos 
munkájukat!  Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI intézményvezető

Program első részében egy mesejátékot nézhettek meg a meghívottak. 
A Jászberény testvérvárosunkból érkező Jászberényi Színjátékos Tár-
sulat tagjai „Az ördög három arany hajszála” című mesejátékot adták 
elő nagy sikerrel

Intézményünk 2017-ben is megrendezte a Luca Napi Gyermekkarácsonyi Ünnepséget, 
amelyen 315 gyermek, 120 szereplő kaphatott ajándékot, Támogatóink jóvoltából. A 
helyszínt a lajosmizsei művelődési ház terme biztosította. Az ünneplőket Basky András 
polgármester úr és Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI intézményvezető köszöntötte

Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola 71 diákja ünnepi műsorral ked-
veskedett a gyermekeknek. A műsorban a diákok a Karácsonyvárás csodálatos idősza-
kát idézték fel. Az alsó tagozatosok énekkar előadása, Veszelszki Sára, Kacskó Dorka 
és Móczó Panna versmondása, majd Valkai Lilla, Jáger Alexa, Surman Mária, Rónay 
Csanád,  Czigány Dániel,  Kislőrinc Lili,  Gémesi Gabriella furulya előadása hatalmas 
sikert aratott a vendégek körében

A műsor befejező részében a Főnix Dance tanítványainak fergeteges 
táncprodukciójában gyönyörködhettek a részt vevők. A táncos produk-
ciók felkészítő tanára Dóka Zsolt- Dóka-Mezei Anett és táncpedagógus 
munkatársai voltak

Az öröm pillanatai ajándékozónak és 
megajándékozottnak egyaránt.

Ez úton szeretnénk köszönetet 
mondani a kecskeméti Medina 

adományboltnak, hogy ruha adomá-
nyukkal segítették a Lajosmizsén 

élő rászoruló lakosságot. 
Köszönjük támogatását! 

Ez úton szeretnénk köszönetet mondani a Lions Klub-
nak az adományokért, mellyel intézményünk a Lajos-
mizsei rászoruló gyermekek számára szebb és tartal-
masabb csomagok összeállítását tudta megvalósítani 

a Luca Napi Gyermekkarácsonyi Ünnepségen. 
Köszönjük támogatását!
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Karácsonyi ünnepély
A téli szünet előtt, december 20-án a műve-

lődési ház színháztermében tekinthették meg 
diákjaink és meghívott vendégeink karácsonyi 
műsorunkat. Az ünnepet szép árnyjáték, gyer-
tyatánc, versek, a felsős énekkar és az első- má-
sodik osztályosok kórusának fellépése s a már 
hagyományos betlehemes varázsolta a színpad-
ra. A kedves keretjátékot László Ildikó írta, s 
az 5. b osztály tanulói adták elő. A műsorban 
felléptek a 7. b, a 6. a osztály tanulói, a Dön-
gicse Gyermekkórus Berta István vezetésével, 
az első osztályosok kórusa Kósáné Háry Petra 
vezényletével, a Mizsei Vadrózsák Néptánccso-
port Veszelszkiné Bitai Judit irányításával. Az 
ünnepi műsort László Ildikó és Kovács Edit ál-
lította össze.

Kazinczy-verseny 
Ebben a tanévben 2017. december 14-én 

rendeztük meg a Kazinczy-versenyt, a szép ma-
gyar beszéd versenyét. A kifejező olvasás ezen 
megmérettetésén 22 tanuló indult. 

A verseny megnyitója a magyar nyelv iránti 
tiszteletet hangsúlyozva Kazinczy emlékét idéz-
te, majd játékos nyelvtörőkkel folytatódott. Ezt 
követően indult a verseny; külön csoportban 
szerepelt az 5–6. évfolyam és külön a 7–8. év-
folyam. A felkészült előadások meghallgatása 
után a zsűri 2. fordulóra hívta vissza a tanulókat, 
ahol már idegen szöveg hangsúlyozásával kellett 
megbirkózniuk. Az eredményes szerepléseket a 
következő helyezésekkel jutalmazták:
5–6. évfolyam:

1. Rónay Csanád 5.b
2. Muhari Bernadett 5.e
3. Garami Krisztina 6.b

7–8. évfolyam:
1. Szarvas Fanni 8.b
2. Vámos Norbert 7.b
3. Gémesi Andrea Fanni 8.d

Gratulálunk a helyezetteknek, további sikeres 
versenyzést kívánunk a továbbjutóknak!

 Kelemenné Barta Ágnes

Kodály nyomában
A Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ 

országos zenei játékot hirdetett Kodály Zoltán 
születésének 135. és halálának 50. évfordulója 
alkalmából KODÁLY NYOMÁBAN címmel.

A háromfordulós vetélkedő októberben in-
dult és több, mint ezer versenyző vett részt ben-
ne. Iskolánkat az öt főből álló Katalinka csapat 
képviselte.

Az első forduló feladatai Kodály életművéhez 
kapcsolódtak.  A zsűri döntése alapján a Jáger 
Alexa, Czigány Dániel, Rónay Csanád, Czigány-
né Turi Krisztina és Adonyi Gabriella alkotta 
csapat nyerte meg a fordulót . 

A második fordulóban iskolánk közel 350 
diákja és tanára énekelte az egyik  Kodály Zoltán 
által gyűjtött népdalt és annak átiratát.

Az utolsó fordulóra egy 2 perces koreográfia 

készült Kodály Zoltán Marosszéki táncok egy 
szabadon választott részletére, melyet Jáger 
Alexa, Rubos Panna, Csontos Letícia, Szórád 
Linett, Surman Mária, Gémesi Gabriella, Ró-
nay Csanád, Czigány Dániel, Faragó Ádám és  
Ország Kristóf 5.b osztályos tanulók adtak elő. 
A produkciót Adonyi Gabriella állította össze. A 
felvételt Berta István készítette.

A zsűri a hat legjobb előadás közé válogatta 
be a lajosmizseiek táncát. A közönség pedig ezt 
a koreográfiát ítélte a legjobbnak.

A zsűri tagjai: Mikulás Ferenc a Kecske-
métfilm Kft. animációs stúdió ügyvezető igazga-
tója, Nemes László a Kodály Intézet igazgatója, 
Füzi László a Forrás folyóirat főszerkesztője és 
Ramháb Mária a Bács-Kiskun Megyei Katona 
József Könyvár igazgatója voltak. 

Az országos online zenei játék díjátadó gálá-
ját Kecskeméten a Messzi István Sportcsarnok-
ban rendezték meg 2017. december 15-én.

Az elismerő okleveleket és a díjakat Balog 
Zoltán az emberi erőforrások minisztere, az on-
line vetélkedő fővédnöke és Bak Lajos a Hírös 
Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ igazgatója 
adta át iskolánk diákjainak és felkészítőiknek.

 Adonyi Gabriella 

Tél projekt a negyedik évfolyamon
December 11 és 15 között került megren-

dezésre. Három versenyt szerveztünk, melyek 
témája a tél és a karácsony. Gyönyörű elbeszé-
léseket vagy leírásokat, verseket és dalokat hall-
hattunk. Osztályonként a gyerekek egy plakátot 
is csináltak a decemberi jeles napokból. Rajz és 
technika órákon készült alkotásokból kiállítást 
szerveztünk az aulában. Egy vidám, mozgalmas 
sportdélutánnal is megajándékoztuk a tanulókat. 
A projekthetet ünnepélyes keretek között zártuk, 
ahol kihirdettük a versenyek helyezettjeit, akik 
könyvvel és oklevéllel lettek gazdagabbak. 
A téli projekt versenyeinek eredményei:

 Szilaj Kata

Hangos olvasás: 1. Bach Gergő 4. c,  
2. Máté Gerda 4. a, 3. Takaró Petra 4. c

Versmondás: 1. Nyitrai Milla 4. b,  
2. Sikár Mária 4. b, 3. Csire Hedvig 4. c

Ének: 1. Varga Lili 4. b,  
2. Surman Csepke 4. a, 3. Szívós Szitara 4. c
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Télapó Expressz
A Mikulásnál jártunk az M2 Télapó Expresszel. Ünnepi díszbe öltözött 

gőzmozdonnyal utaztunk a Nyugati pályaudvarról a Vasúttörténeti Park-
ba, hogy ott egy felejthetetlen mikulás és adventi ünnepségen vegyünk 
részt.

On-lion országos angol nyelvi verseny
Az MM Publications 4. alkalommal rendezte meg a három fordulóból 

álló országos versenyét. A résztvevő diákoknak különböző feladatokat 
kellett on-line megoldaniuk, illetve nyelvtannal, szókinccsel, mindennapi 
kifejezésekkel, kommunikációval és kultúrával kapcsolatos kérdésekre 
válaszolniuk.

A1 kategóriában több, mint 
1400 tanuló indult a megméret-
tetésen. Iskolánk tanulói közül:

Szél Tamara 6. d osztályos 
tanuló (Lenkóné Nagy Andrea 
tanítványa), Vilcsák Lili 6. a, Czi-
gány Dániel 5. b, Bujdosó Bence és 
Lakatos Liána 5.d osztályos tanu-
lók (Adonyi Gabriella tanítványai) 
országos 4. helyezést értek el.  Adonyi Gabriella, munkaközösség vezető

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny
Idén is megrendezésre került a 

Simonyi Zsigmond helyesírási ver-
seny iskolai fordulója. A megméret-
tetésen 60 tanuló vett részt, mely a 
következő eredményt hozta: 

5. évfolyam:
I. Rónay Csanád 5. b  

(László Ildikó)
II. Muhari Bernadett 5. e  

(Gazdagné Szabó Veronika)
III. Lakatos Liána Ramóna 5. d  

(Parázsóné Adamecz Andrea)

6. évfolyam:
I. Garami Krisztina Szonja 6. b 

(Drabantné Gyurgyik Györgyi-
ke)

II. Teréki Hella 6. e (Sápi Tiborné)

III. Nagy Gergely 6. c (Sápiné Aczél 
Ágnes)

7. évfolyam:
I. Bóta Dóra 7. b (László Ildikó)
II. Vámos Norbert 7. b (László 

Ildikó)
III. Csorba Csaba 7. c (László Ildi-

kó)
8. évfolyam:
I. Rónay Adél 8. a  

(Gazdagné Szabó Veronika)
II. Szarvas Fanni 8. b  

(Sápiné Aczél Ágnes)
III. Deák Luca 8. b  

(Sápiné Aczél Ágnes)
Gratulálunk minden helyezett-

nek és felkészítőjének!
 Parázsóné Adamecz Andrea

HÍREK
A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola sikeres Családi 

nap rendezvénye (2017. szeptember 29-én) 370 000 Ft bevétellel zárult. A 
Gyermekekért Plusz Alapítvány a befolyt összegből az alapító okiratban meg-
határozott célok figyelembe vételével az alábbi tevékenységeket támogatja:
• Az iskolai karácsonyi rendezvények;
• Iskolai versenyek, tanórán kívüli programok;
• Az iskolai könyvtár könyvállományának bővítése;
• Az iskola területén felállított Aradi vértanúk emlékmű

Köszönjük továbbá, hogy adójuk 1%-nak felajánlásával idén is hozzájárul 
programjaink megvalósításához.

Alapítvány adószáma: 18345038-1-03
Bankszámla szám: 11732167-20077813 

A Gyermekekért Plusz Alapítvány kuratóriuma ezúton tisztelettel megkö-
szöni a program segítőinek és támogatóinak munkáját.

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
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Decemberben, az Advent a külső-belső ké-
szülődés és az örömteli várakozás jegyében telt, 
hogy fizikailag és szellemileg egyaránt rákészül-
jünk az ünnepre. A karácsony tele van érzelem-
mel, amit felszínre kell hozni, és a legkisebbeket 
úgy segíthetjük ebben, ha nosztalgiázunk velük, 
mesélünk a karácsonyinkról, együtt díszítünk, 
mézeskalácsot sütünk, meglátogatunk külön-
böző karácsonyi vásárokat, programokat, és 
gyertyagyújtással. 

A bölcsődében a ráhangolódás a csoportok 
díszítésével, az ünnephez kapcsolódó mondókák 
és énekek tanulásával kezdődött, de nem maradt 
el a gyertyagyújtás sem.  A szülőkkel és a gye-
rekekkel közösen, énekekkel vártuk a Mikulás 
érkezését, akinek a zsákjában sok ajándék lapult. 

A karácsonyi ünnepségen a gyerekek csil-
logó szemekkel, rácsodálkozó tekintettel néz-
ték a hatalmas, ünneplőbe öltöztetett fenyőfát. 
Örömmel bontogatták az ajándékokat, kóstolták 

a narancsot és szaloncukrokat, és még nagyobb 
örömmel próbálták ki az új játékokat. 

Szeretnénk köszönetet mondani a fenntartó 
Önkormányzatnak, valamint minden kedves 
szülőnek, támogatónak, hogy hozzájárulásával 

segítették az ünnepet még szebbé tenni, felejthe-
tetlen perceket szerezve ezzel a bölcsődéseknek. 
Köszönjük szépen!

 Hajdú Zoltánné  
 Intézményegység-vezető

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

Gyermekek a gyermekekért
Az Esztergom–Budapesti Főegyházmegye 

Szent Erzsébet Karitász Központja szervezésé-
ben 2017. december 22-én, pénteken délután a 
Magyar Szentek templomában 250 nehéz hely-
zetben élő gyermek kapott karácsonyi ajándé-
kot. A Meserét Óvoda Szent Lajos úti Tagintéz-
ményét érte az a megtiszteltetés, hogy ezen az 
eseményen előadhatott egy betlehemes játékot a 
Jászok együttes közreműködésével. Mind a gyer-
mekek, mind a felnőttek érezhették azt a léle-
kemelő érzést, hogy Erdő Péter bíboros, prímás, 
Mádl Dalma asszony – az esemény fővédnöke, a 
Karitász vezetősége, munkatársai, Soltész Miklós 
államtitkár, Dr. Salacz László országgyűlési kép-
viselő előtt játszhattuk el betlehemes játékunkat.

Az eseményről beszámolt az M1, Duna Tv, és 
több internetes felület. A magyarkurir.hu katoli-
kus hírportál így írt a szereplésünkről:

„Kezdetben némi riadtsággal, megilletődött-
séggel álltak szemben a templomot zsúfolásig 
megtöltő szülőkkel, gyerekekkel, de hamar fel-

oldódtak, s tisztán, érthetően, ösztönös beleé-
léssel adták elő betlehemes játékukat, tökéletes 
összhangban a felnőttek zenei kíséretével. Min-
den mozdulat, hang a helyén volt, látszott, hogy 
rengeteg gyakorlás van e mögött. Az élményt 
fokozta, hogy ezek a csöppségek tisztán, érthe-
tően beszéltek, ami napjainkban még a felnőtt 
színészeknél sem természetes. Előadásuk léle-
kemelő volt, egyaránt megszólította a szülőket, 
nagyszülőket és gyermektársaikat is.”

 Erdő Péter bíboros, prímás köszöntőjében 
kiemelte: 

„Megelevenedett bennünk a pásztorjátékban 
az angyalok sora, aztán jöttek a pásztorok, a ki-
rályok, középen pedig ott volt Szent József és 
Szűz Mária, a Kisjézussal a szegényes jászolban. 
A betlehemi kép életre kelt, köszönet illeti a gye-
rekeket ezért a gyönyörű játékért, és azokat, akik 
megtanították őket erre.”

Mi is köszönjük a lehetőséget. Egy életre 
szóló élményben volt részünk. Köszönjük az 
óvodának és fenntartójának, hogy biztosította 

az anyagi forrást az utazáshoz. Nagyon jóleső 
érzés továbbá az, hogy öregbíthettük óvodánk, 
városunk hírnevét.

 Borbély Ella  
 óvodapedagógus

A Szent Lajos utcai óvodások szereplése  
a Magyar Szentek templomában
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Színházlátogatás  
jótékonysági akció keretében

Kecskeméten a Katona József Színház „Hess-
mese” előadásán 35 fő kisgyermek és 5 fő óvoda-
pedagógus vehetett részt, 2017. december 16-án 
délelőtt. Az előadás és a színházlátogatás is cso-
dálatos élményt jelentett a hátrányos helyzetű 
óvodások számára. A kisgyermekek többségé-
nek ez volt az első „nagy színházi” élménye. A 
színházterem gyönyörűsége lélegzetelállító volt 
számukra. Az egyik kisfiú azt mondta: „Óvó 
néni! Ez a színház olyan, mint egy királyi pa-
lota.” Az élményt még inkább fokozta, hogy az 
első sorokban foglalhattunk helyet, s közelről 
láthattuk az előadást. A gyermekek szájtátva fi-
gyelték, hogy mi történik a színpadon. Érdekes 
volt számukra a színészek nagyszerű játéka, va-
lamint a különböző látványelemek alkalmazása. 
Az előadás végén így vélekedtek: „Óvó néni! Ez 
nagyon jó mese volt.” Az előadás után további 
meglepetéssel kedveskedtek a színészek, édes-
séggel kínálták a kisgyermekeket. 

Köszönjük a Katona József Színház igazgató-
jának, Cseke Péternek és városunk polgármes-
terének, Basky Andrásnak, hogy biztosították a 
hátrányos helyzetű óvodás gyermekek számára 
a színházlátogatás lehetőségét. A résztvevők szá-
mára ez a kirándulás maradandó élmény volt.

 Kocsis Györgyné intézményvezető 
 Virágné Mujkos Erika óvodapedagógus

Lassan vége felé közeledik a  
Rákóczi utcai Tagintézmény felújítása

Az 1926-ban csendőrlaktanya céljára épí-
tett, majd 1945 után traktoros iskolaként, 1964 
novemberéig pedig orvosi rendelőként is mű-
ködő épület 1964. december 1-től adott helyt 
óvodai csoportnak. A tagintézmény 1972-ben 
és 1996-ban kapott teljes felújítást, ekkor nyerte 
el jelenlegi formáját. Az intézményre már igen 
csak ráfért kívül-belül a felújítás, amire több 
részletben került sor.
• 2015-ben a mosdó rész került felújításra, 

valamint a KEOP-5.7.0/15-2015-0034 pá-
lyázat keretében az óvoda új ablakokat és 
szigetelést is kapott.  

• A TOP-1.4.1-15 Intézményfejlesztési 
pályázat keretében 2017. június–július 
hónapban villanyvezetékek, lámpatestek, 
konnektorok, radiátorok, öltözőszekrények, 
bútorok cseréjét, parketta csiszolását – lak-
kozását, valamint a csoportszobák festését,  
mázolását valósították meg.

• 2017 októberében az épület akadálymen-
tesítése került sor ismételten a Lajosmizse 
Város Önkormányzatának költségvetéséből, 
egyúttal a terasz és a járda is új burkolatot 
kapott és a kapu is megszépült. Az önkor-
mányzat jóvoltából az utcai fronton parkoló 
helyek lettek kialakítva, amihez kisebb virá-

gágyásokat is terveztek és a vízelvezető árok 
formája is megújult.

Utolsó mozzanatként az udvar füvesítésére 
2018 áprilisában kerül majd sor, de előtte, ha 
lehetőség lesz az öntözőberendezés lefekteté-
sét is szeretnénk megvalósítani. Reményeink 
szerint a megszépült óvoda udvarral, 2019-ben 
harmadik alkalommal is elnyerhetjük a „Zöld 
Óvoda” címet.

A fejlesztésekért köszönetet mondunk a 
fenntartónak és a kivitelezőknek. 

 Oláhné Szívós Katalin 
 tagintézmény vezető

Nyílt napok a Meserét Óvodában
Szeretettel hívjuk és várjuk az újonnan érke-

ző óvodások szüleit nyílt napjainkra az óvodába.
Időpontok és helyszínek:
• Meserét Óvoda Lajosmizse, Attila utca 6.  

Napraforgó csoport; 2018. 03. 20., 
8:00–9:30

• Meserét Óvoda Lajosmizse, Attila utca 6. 
Őzike csoport; 2018. 03. 21., 8:00–9:30

• Meserét Óvoda Lajosmizse, Attila utca 6. 
Méhecske csoport; 2018. 03. 22.,  8:00–9:30

• Meserét Óvoda Lajosmizse, Attila utca 6. 
Mécses csoport, 2018. 03. 23., 8:00–9:30

• Meserét Óvoda Lajosmizse, Szent Lajos 
utcai tagintézmény, Margaréta és Pillangó 
csoport; 2018. 03. 27., 8:00–10:30

• Meserét Óvoda Lajosmizse, Rákóczi utcai 
tagintézmény, Micimackó csoport;  
2018. 04. 06., 8:00–10:00

Pályázati felhívás
A Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvo-

da Szülői Szervezete és az óvoda vezetősége a 
2018–19-es, és a 2020–21-es nevelési évre óvo-
dai csoportok fényképezésére pályázatot hirdet.

Pályázati feltétel:
• A fényképész gyermekfotózásban megfelelő 

jártassággal rendelkezzen.
• A pályázat tartalmazza a képek árát.
• A gyermekekről készült képekből, melyek 

nem index képek a szülő igény szerint 
választhasson.

• Mintakollekció beadása és referenciamun-
kák megjelölése.

Pályázatban kötelező vállalás:
A fényképész a fotók ellenértékét maga köte-

les szedni, az általa megadott időpontban.
Évente egy fényképezés (tavasz) és igény ese-

tén további 1 alkalom
Rendezvényeken fotók készítése (jótékony-

sági bál, ballagás, stb.) 

Pályázat beadási határideje: 2018. február 12.
Pályázat elbírálási határideje: 2018. február 26.
Pályázatot a következő címre kérnénk beadni:

Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda
6050 Lajosmizse, Attila u. 6.
Gállosné Borbély Gizella
Szülői Szervezető Elnök Asszonya részére

A borítékon kérjük  
feltüntetni az iktatószámot: 1/2018 

 Lajosmizse, 2018. január 11.

Védjük a természetet, óvjuk a földet! – 
szemléletformálás a Süni csoportban

Zöld óvodaként pedagógiai programunkban 
is nagy hangsúlyt fektetünk a környezettudatos 
nevelésre, a tevékenységközpontú feladatadás-
ra. Ezt szem előtt tartva három hetes projektet 
dolgoztunk ki a tudatos vásárlói magatartás 
megalapozására. Figyelembe vettük a gyerme-
kek életkorát, érdeklődését a tervezéskor és a 
játékos tevékenységek megvalósításakor.

Az első héten egy helyi boltba látogattunk el. 
Ehhez először minden gyermek saját bevásárló 
táskát készített (textilfestéssel, sodrással), mert 
fontos, hogy ne vegyünk mindig nejlon táskát, 
ezzel is óvjuk környezetünket. Elhatároztuk, 
hogy a közelgő nyílt napunkra kókuszgolyóval 
lepjük meg a szülőket. Számba vettük a hozzáva-
lókat, és ez alapján bevásárló listát készítettünk 

A gyermekeknek nagy élmény volt a bevá-
sárlás, és csak néhányan csábultak el, amikor 
felajánlottuk, hogy térjünk el a listától. A közös 
vásárlás élménye adta az ötletet, hogy a csoport-
szobában is elkészítsük a saját boltunkat, ahol a 
megfigyelt, és megbeszélt szabályok szerint folyt 
a vásárlás. A közös játék lehetőséget adott a soral-
kotások, tömegmérés gyakoroltatására is. 

A Rákóczi utcai óvoda megszépült terasza

A Rákóczi utcai óvoda felújított parkolója
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A második héten a fő gondolat az volt, hogy 
ha tényleg tudatosak akarunk lenni, akkor nem 
kell mindenből újat venni. Ezért átnéztük a 
könyveket, játékokat, és megnéztük, hogy melyi-
ket lehet megjavítani, megragasztani. A gyerme-
kek örömmel segítettek ebben, és reméljük ezzel 
azt is megtanulták, hogy mennyire fontos, hogy 
vigyázzanak a játékokra, könyvekre. Becsüljék, 
meg, ami rendelkezésre áll, és amit tudnak, hasz-
nosítsák újra. Ezen a héten is lehetőségük volt a 
gyermekeknek elkészíteni a saját kis manójukat 
az összegyűjtött hulladékból.

Ehhez kapcsolódott a harmadik hét témája, 
a takarékoskodás is. Sok gyermek nem tudta, hogy a könyvtárból nyu-
godtan kölcsönözhet könyveket, nem kell azt mindig megvenni, ezzel is 
védjük a fáinkat, környezetünket. A könyvtárlátogatás főbb tudnivalóiba 
Szabóné Kispál Erika néni vezette be a gyermekeket, majd Kovács Gáspár 
bácsi egy vidám zenés játékkal tette még vonzóbbá a könyvtár egyébként 
is varázslatos világát. Természetesen lehetőségük volt a könyvek néze-
getésére is, majd közösen kölcsönöztünk két mesekönyvet, melyeket ki 
is olvastunk.

Takarékosság jegyében folyamatosan arra szoktatjuk a gyermekeket, 
hogy ne folyassák feleslegesen a vizet, mert az nagy érték. Fontos az is, 
hogy kapcsoljuk le a villanyt, ha nincs rá szükség. Rajzoljanak, a lap mind-
két oldalára, és ha nem sikerült szerintük egy rajz, gondolják végig, hogyan 
javíthatnák ki, vagy használják fel vágáshoz, ragasztáshoz. 

Természetesen a felsorolt tevékenységeket 
igyekeztünk nagyon színessé, érdekessé tenni 
a gyermekek számára. A vízzel való foglalkozás 
alkalmával lehetőség volt űrtartalommérésre, 
majd a tevékenységhez használt vizet locsolásra, 
és takarításra használtuk fel. 

Projektünket az adventi időszakban valósí-
tottuk meg, így lezárásként játék- és ruhabörzét 
rendeztünk. Több szülő hozott be jó állapotú 
kinőtt ruhát, cipőt, a gyermekek által megunt 
játékot. Felhívtuk a szülők figyelmét, hogy ezek-
ből lehet választani, vinni, ha szükségük van rá. 
Mivel a szülők nem igazán éltek a lehetőséggel, 

mi állítottunk össze ajándékcsomagot a rászoruló családok számára, amit 
már szívesen fogadtak. A játékokból minden gyermek választhatott, és 
legtöbben hoztak helyette mást, aminek a kis társuk örült. A megmaradt 
ruhaneműket, játékokat felajánlottuk az Egészségházban megszervezett 
„cipősdobozos” gyűjtésre. 

Onnan tudjuk, hogy eljutott az üzenet a gyermekekhez, hogy meg-
lobogtatják a bevásárló listát, ha a boltban találkozunk velük, vagy dél-
után mielőtt haza mennek, oda szólnak az anyukájuknak, hogy „mindjárt 
megyek, csak előbb kidobom ezt a szelektívbe, ezt a papírt meg majd 
újrahasznosítom!” Ha a szülők is segítenek abban, hogy a gyermekek 
tudatosabbak legyenek a környezetük megóvásában, akkor sikerül igazán 
olyan nemzedéket nevelni, akiknek fontos lesz a föld védelme, tisztasága. 

 Papp Zsófia óvodapedagógus

KÉPES BESZÁMOLÓ

A kis hó nagy örömet szerzett a Napocska csoportosoknak Hangolódás a Karácsonyi ünnepekre a Lóca együttessel

Méhecske csoport fellépése a Karácsonyi gálán Mécses csoport Pásztorjátéka a Római Katolikus Templomban december 24-én 
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Új lendület a helyi intézmények együttműködésében
Intézményünk 2016 októberében indult az Emberi Erőforrások Mi-

nisztériuma által meghirdetett EFOP-3.3.2-16 jelű pályázaton „Lajosmizse 
Város Művelődési Háza és Könyvtára a helyi köznevelés eredményességéért” 
címmel. Támogatásra méltónak találták terveinket, s 19 566 439 Ft vissza 
nem térítendő támogatást nyert a művelődési ház és a könyvtár.

A projektben az iskola telephelyeivel, a Felsőlajoson működő tagin-
tézményével és a lajosmizsei óvodával kötöttünk együttműködési megál-
lapodást, 24 különböző programra, félévente átlagosan 120 alkalommal, 
a projekt 30 hónapjára.

Ízelítő a pályázat programjaiból: új csoportokkal bővül a tűzzománc, a 
fazekas, a néptánc, a citera és a sakk oktatása intézményünkben. Túrakör, 
bábműhely indul. Rendszeres táncházi foglalkozásokra lesz lehetőség a Lóca 
együttes vezetésével. Hagyományosnak mondható rendezvényeink, verse-
nyeink, táboraink kapnak támogatást: Népmese hete, versmondó 
verseny, Könyvtári derbi, Fürkész tábor. Számtalan könyvtá-
ri foglalkozás során fordulnak meg teljes csoportok, osz-
tályok nagy számban megújított és új keretek között, új 
tematikával működő foglalkozások keretében intézmé-
nyünkben. Eszközbeszerzésre is lesz mód. Kiemelendő 
az új többfunkciós égető kemence, az elektromos korong, 
valamint a néptáncosok ruhatára is bővülni fog.

 Varga Mária

Mizsei Amatőr Színjátszó Kör
A Mizsei Amatőr Színjátszók, azaz a MASZK első hivatalos fellépése meg-

történt, advent harmadik vasárnapján, a parkban. A műsorban ritkán hallott, 
vagy teljesen ismeretlen karácsonyi versekkel találkozhatott a nézősereg.

Városunkban már oly sok színjátszó kezdeményezés volt, és igen je-
lentős, nívós előadásokat láthattunk már helyiektől. A MASZK egy nyitott 
színkör, tehát folyton várja az új tagokat és próbáira is betekintést ad. 
Alapvetően nem csak színészkedni és szerepelni vágyókat várnak, hanem 
kommunikációs zavarokkal küszködőket is. A közösségben dráma fog-
lalkozások, játékok segítségével oldódhat, és fejlődhet a megjelenésünk, 
kiállásunk. A próbákon van beszédtechnika, és különböző színpadi gya-
korlatok. Persze a fő cél a színjátszás. A közel jövőben láthatunk egy igen 
humoros darabot az alkotó, amatőr művészeinktől, méghozzá Karinthy 
Frigyes tollából.

Minden kedves érdeklődőt várunk minden pénteken 18:00-tól, a mű-
velődési házban. Kovács Gáspár

Tisztelt Látogatóink!
Amennyiben szeretne rendezvényeinkről értesítést, 

meghívót kapni (e-mailen vagy postai úton) akkor, kér-
jük jelezze felénk valamelyik elérhetőségünkön, vagy 
személyesen.
e-mail: webadmin@lmizsekultura.hu • telefon: 76/555-323
Cím: Lajosmizse Város művelődési Háza és Könyvtára,  
6050 Lajosmizse Szabadság tér 12. 
Kedvelje facebook oldalunkat is, hogy értesüljön a friss híreinkről! 

www.facebook.com/lmizsekultura

PROGRAMAJÁNLÓ
Március 6., 17:00 Jancsovicsné Bakosi Mária „Szép magyar 

hazám” festménykiállítás megnyitó. A kiállítás 
megtekinthető március 23-ig.

Március 8., 17:00 „Az elűzött álom” Lukács Sándor önálló estje 
ás közönség találkozó

Március 23., 19:00 Dumaszínház – Dombóvári István önálló estje
Március 24., 17:00 Alma Együttes gyermekműsora

TISZTELT TÁMOGATÓK!
Ezúton szeretnénk megköszönni az eddigi támogatásokat s kérjük Önö-

ket, hogy adójuk 1%-val továbbiakban is támogassák alapítványunkat. 

A Kultúrapártoló Alapítvány sok olyan rendezvényt támogat, például a 

Tavaszköszöntő húsvéti kavalkád, Könyvtári Derbi, Nyáresti koncertek, 

Népmese napja, Boszorkányszombat, író-olvasó találkozók, melyet a 

művelődési ház és könyvtár szervez, illetve van olyan rendezvény is 

melyet teljes egészében finanszíroz. 

Ezúton kérjük a segítségét, hogy még több, még gazdagabb programo-

kat szervezhessünk Önöknek és Gyermekeiknek! Most úgy segíthet, 

hogy Önnek nem keletkezik többlet kiadása!

Adószámunk: 

18369401-1-03
Számlaszámunk:

51700162-11074881 
(Fókusz Takarékszövetkezet)

A rendelkező nyilatkozatokat 2018. május 20-ig kell eljuttatni az 

adóhivatalnak. Segítségét, támogatását előre is köszönjük!

Király Zsuzsanna, kuratóriumi elnök

2020
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Adventi emlékek
Ha Advent, akkor gyertyagyújtás és betle-

hem: a lajosmizsei Nőegylet évek óta szervez 
ünnepi programokat az adventi időszakban. 
Célunk, hogy a karácsonyi ünnepekre való fel-
készülés ne csak a vásárlásról, a rohanásról szól-
jon, hanem legyen idő  arra is, hogy egy kicsit 
lélekben is készülhessünk az ünnepre. Ez évben 
különös advent volt amiatt, hogy a negyedik 
vasárnap már egyben Karácsony estéje is volt, 
így csupán három hét vasárnapján találkoztunk 
esténként gyertyagyújtásra. A programok – mint 
minden évben – most is lélekemelőek voltak: 
az első héten a havas főtéren az általános iskola 
két osztálya adta a műsort: a 7. b osztály  tanulói 
László Ildikó vezetésével és az 5. b osztály furu-
lyásai Adonyi Gabriella vezetésével, a műsort  
Szerző Zsuzsa és Soós Zoltán éneke egészítette 
ki. Az „Adventi Napokat” idén december 9-én 
és 10-én szerveztük, melynek a szombati napon 
része volt a Kiskunfélegyházi Ifjúsági Fúvószene-
ker fellépése: a nagy számban érkező fiatal zenész 
mindig kitűnő hangulatot teremt előadásával. 
Reméljük, hogy jövőre még többen látogatnak 
el műsorukra, igazán megérdemlik. Vasárnap 
különös megtiszteltetésben volt részünk: part-
nervárosunkból, Jászberényből a Jászság Hagyo-
mányőrző Egyesület dr. Bató Edit vezetésével a 
metsző szélben, amely nemcsak a fellépőket, de 
a közönséget is próbára tette, gyönyörű prog-
ramot adott. Ez úton is köszönjük nekik, hogy 

erre a hosszú útra vállalkoztak a lajosmizseiek 
kedvéért. A harmadik gyertyagyújtásra Csik Já-
nos és barátainak megrendítően szép karácso-
nyi műsora után került sor, az újonnan alakult 
lajosmizsei MASZK színtársulat Kovács Gáspár 
vezetésével lépett fel nagy sikerrel. Reméljük, 
hogy a jövőben egyre többször fogjuk őket látni. 

 Az adventi időszak egyben az adományozás 
ideje is: a Nőegylet évek óta tevékenyen részt 
vállal segítségre szoruló lajosmizsei családok 
karácsonyának szebbé tételében. Ez évben az 
általunk készített tea, forralt bor és zsíros ke-
nyérért kapott pénzadományokat idős lajos-
mizsei családok részére gyűjtöttük. A gyűjtés 
eredményeképpen 10 családnak tudtuk az idén 
megszépíteni a karácsonyát. Ez úton is köszö-

net a jó lelkű adakozóknak. Reméljük, hogy a 
jövő évben még többen érzik át az adományozás 
örömét. 

Mivel sokan érdeklődtek, önmagunkról is 
legyen néhány szó: a lajosmizsei Nőegylet lel-
kes helyi asszonyok kezdeményezésére jött létre 
2010-ben. Tagjaink szabadidejükben Lajosmizse 
városi közösségének összetartása, fejlesztése, ha-
gyományainak felelevenítése, őrzése és továbba-
dása érdekében tevékenykednek immár 7 éve. Ez 
az összefogás az évek során egyre sikeresebben 
működik, egyre nagyobb az érdeklődés rendez-
vényeink iránt, egyre több külső segítséget is ka-
punk helyi kisvállalkozóktól, itt élő művészektől, 
kézművesektől, pedagógusoktól, óvónőktől, de 
süteményt sütő asszonyoktól és helyi gazdáktól 
is, akik minden évben újszülött báránykáikat 
hozzák a betlehem élővé varázslásához. Az Ön-
kormányzat és a Művelődési ház is jelentősen 
támogatja tevékenységünket, sőt, az adventi fe-
nyőfaállításnál elengedhetetlen segítőnk a Tűz-
oltóság. Az adventi programokon túl a  Nőegylet 
szervezi a régi hagyományok felelevenítéseként 
évek óta a Lajosmizsei Napok keretén belül a 
bográcsos főzőversenyt és a pogácsa sütő ver-
senyt az augusztus 20-i ünnepnapokon. Ezen 
kívül részt veszünk minden olyan rendezvényen, 
amely a város közösségének összetartását szol-
gálja. Bízunk benne, hogy tevékenységünk egyre 
több városlakó támogatására talál a jövőben is. 

 Marsi Katalin
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Skultétiné Ibolya a  
Lajosmizsei Helytörténeti  

és Kulturális Egyesület elnöke  
a téli időszakban telefonos  
bejelentkezés alapján várja  

az érdeklődőket a régi városházán.

A Vadászati Kiállítás  
2018. április 21-ig  

tekinthető meg.

További információ  
és bejelentkezés:  

+36-70/280-69-22

HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET
2017. ÉVI PROGRAMJÁBÓL

Tojást festettünk Toportyánokat láttunk

Kutat építettünk csutkából

Kelj fel Jancsit készítettünk

Megnéztük a trófeákat

Tarhonyát rostáltunk

Gyertyát mártottunk

Megfújtuk a csalisípot

Lisztet szitáltunk

Felajzottuk az íjat

Háborúra emlékeztünk
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Sakk
A 2017. december 27–28-án Kecskeméten 

megrendezett Szőlőfürt Kupa országos sakk-
versenyen a lajosmizsei versenyzők közül  Erős 
Máté szerepelt a legjobban, aki hat játszmából 4 
győzelemmel egy döntetlennel és egy vereséggel 
a harmadik helyet szerezte meg. Máté verseny-
szerűen focizik is – így nem csoda, hogy a vá-
lasztható tárgydíjak közül a labdára csapott le.

 Móczó István

A Lajosmizsei VLC hírei
A téli időszakban teremfoci tornákon vesz-

nek részt a csapataink. Decemberben Gyoma-
endrődön lépett pályára az U14-es együttesünk, 
az immár 20. alkalommal megrendezett Sza-
loncukor kupa nemzetközi gyermeklabdarúgó 
tornán, ahol a román és lengyel csapatokat is 
felvonultató mezőnyben a 2. helyet sikerült meg-
szerezni nagy küzdelemben. A lajosmizsei Kun 
Edvárd lett a verseny gólkirálya. Az U11-esek és 
az U13-asok Izsákon futsaloztak az OTP Bank 
Bozsik Program első téli fordulójában, ahol si-
keresen szerepeltek.

Az új évet is eredményesen kezdte az  egyesü-
letünk. Az U9-esek Jakabszálláson nyertek meg 
egy 6 csapatos kupát, a gólkirálynak felajánlott 
dízses serleget Hegedűs István, az LVLC ifjú játé-
kosa vehette át. Az U14-esek Izsákon végeztek a 
2. helyen a KLC-KTE SI által szervezett Sárfehér 
kupán, ahol Bujdosó Gergőt (LVLC) választot-
ták a torna legjobb kapusának.

Január és február hónapban további terem-
torna meghívásoknak tesznek eleget a korosztá-
lyos csapataink, valamint a Bozsik Programban 
is újabb két fordulóra kerül sor.

A felnőtt, ifjúsági, és serdülő csapatunk janu-
ár végén kezdi meg a felkészülést a márciusban 
kezdődő tavaszi szezonra. 

 Faragó Gyula

LVLC U9

LVLC U14



ADVENTI PILLANATKÉPEK


