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ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

Hirdetmény
Az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választásán a választási irodák 
hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a vá-
lasztási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, 
valamint a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint 
egyes választási tárgyú rendeletek módosításáról szóló 3/2019. (II. 27.) 
IM rendelet 8. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
mely szerint a HVI közleményt ad ki a szavazás helyéről, idejéről és a 
szavazás módjáról, az alábbiakban tájékoztatom Lajosmizse és Felsőlajos
települések választópolgárait:

Magyarország Köztársasági Elnöke 2019. május 26. napjára tűzte 
ki az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választását
Magyarországon az Európai Parlament tagjainak választásán a választó-
jogát gyakorolhatja

a) minden magyar választópolgár, ha nem jelezte valamely másik uniós 
tagállamban, hogy választójogát ott kívánja gyakorolni, valamint

b) az Európai Unió más tagállamainak minden választópolgára, ha 
nyilatkozatot tesz arról, hogy választójogát Magyarországon kívánja gya-
korolni,

és magyarországi lakóhellyel való rendelkezését igazolja.

Szavazni a szavazás napján 2019. május 26-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.
• Az Európai Unió más tagállamának állampolgára legkésőbb 

2019. május 10-én (pénteken) 16.00 óráig kérheti, hogy központi 
névjegyzékbe vétele az Európai Parlament tagjainak választására 
is kiterjedjen.

Lajosmizse település szavazóköreihez tartozó szavazóhelyiségek címe:

Sorszám Szavazóhelyiség címe

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

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

3 6050 Lajosmizse, Mizsei utca 15. (Tűzoltóság) 

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

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

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

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

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

9 6050 Lajosmizse, Alsólajos tanya 285. (Vadászház)

Felsőlajos település szavazóköréhez tartozó szavazóhelyiség címe: 

6055. Felsőlajos, Iskola utca 12. Faluház épülete

Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2019. március 20-án a szavazó-
köri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő 
megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. 

Átjelentkezéssel az a választópolgár szavazhat, aki a szavazás napján 
Magyarország területén, de a magyarországi lakcíme szerinti szavazó-
körtől eltérő helyen tartózkodik. Tipikus esetben ez azt jelenti, hogy egy 
másik településen tartózkodó választópolgárnak nem kell hazautaznia a 
választójoga gyakorlásának érdekében. Emellett annak lehetőségét is biz-
tosítja az átjelentkezés, hogy egy mozgásában gátolt választópolgár akkor 
is szavazhasson, ha nem otthon, hanem például kórházban, börtönben 
tartózkodik, amely akár ugyanazon településen, de a lakcímétől eltérő 
szavazókör területén fekszik. Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek 
legkésőbb 2019. május 22-én 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi vá-
lasztási irodához.

Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de a 
szavazás napján külföldön tartózkodik, Magyarország nagykövetségén 
vagy főkonzulátusán szavazhat. A szavazás feltétele, hogy kérelme alapján a 
választópolgárt a HVI felvegye a külképviseleti névjegyzékbe. A külképvi-
seleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. 
május 17-én 16.00 óráig kell megérkeznie a lakóhely szerint illetékes
helyi választási irodához.

Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de 
egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása (ideértve a házi 
vagy reintegrációs őrizetben lévő személyeket is) miatt nem tud elmenni 
a szavazóhelyiségbe, hogy ott adja le a szavazatát, mozgóurnát kérhet.

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

Hirdetmény
Az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választásán a választási irodák 
hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a vá-
lasztási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, 
valamint a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint 
egyes választási tárgyú rendeletek módosításáról szóló 3/2019. (II. 27.) 
IM rendelet 8. § (1) bekezdés gb) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
mely szerint a HVI  a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza a 
HVI hivatali helyiségének címét, telefonszámát, elektronikus levélcímét 
és telefaxszámát, az alábbiakban tájékoztatom Lajosmizse és Felsőlajos
települések választópolgárait:

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

Tájékoztató hirdetmények Lajosmizse és Felsőlajos települések választópolgárai részére a 2019. május 26. 
napjára kitűzött  Európai Parlament tagjainak 2019. évi választásához kapcsolódóan
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Hirdetmény
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. 75. § (1) bekezdés b) 
pontjában biztosított jogkörömben eljárva, mely szerint a választási 
irodák „gondoskodnak a választópolgárok, jelöltek és jelölő szervezetek 
tájékoztatásáról, választási információs szolgálatot működtetnek”  az 
alábbiakról tájékoztatom Lajosmizse és Felsőlajos települések választó-
polgárait a 2019. május 26. napjára kitűzött

 Európai Parlament tagjainak 2019. évi választásához kapcsolódóan 
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban működő Választási In-
formációs Szolgálat elérhetőségeit az alábbiak szerint teszem közzé: 
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
hirdetőtáblán vagy a bejárat melletti üvegfelületeken, továbbá a tele-
pülések hivatalos honlapjain. (www.lajosmizse.hu, www.felsolajos.hu 
weboldalon a „Választás” menü alatt)

 TISZTELT LAJOSMIZSEI ÉS FELSŐLAJOSI VÁLASZTÓPOLGÁROK!
Az alábbiakban teszem közzé Lajosmizse és Felsőlajos települések 

választópolgárai részére a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos rész-
letes tudnivalókat és határidőket. 

A szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos, a 16.00 óráig beérkező kérel-
met (külképviseleti névjegyzékbe vétel, átjelentkezés, mozgóurna igény-
lése,) minden esetben a beérkezése napján kell elbírálni.  A 16.00 órát 
követően, illetőleg a nem munkanapon beérkező kérelmet a következő 
munkanapon kell elbírálni. 

Külképviseleti névjegyzékbe vétel és törlés iránti kérelem 
• A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelemnek 

legkésőbb 2019. május 17-én ( péntek ) 16.00 óráig kell megérkez-
nie. 

• A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár legkésőbb 
2019. május 17-én (péntek ) 16.00 óráig módosíthatja a Ve. 259. 
§ (3) bekezdés b) pontja (eredeti kérelmétől eltérő külképviselet 
megjelölése) szerinti adatot.

• A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár legkésőbb 
2019. május 22-én (szerda) 16.00 óráig kérheti törlését a külképvi-
seleti névjegyzékből. 

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár az Eu-
rópai Parlament tagjainak 2019. május 26. napjára kitűzött választásán 
való részvétele érdekében névjegyzékbe vételét, illetve a névjegyzékben 
szereplő adatainak módosítását 2019. május 2-án (csütörtökön) 16.00 
óráig kérheti.

Az Európai Unió más tagállamának állampolgára legkésőbb 2019. 
május 10-én (pénteken) 16.00 óráig kérheti, hogy központi névjegyzék-
be vétele az Európai Parlament tagjainak választására is kiterjedjen.

Átjelentkezés iránti kérelem
• Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. május 

22-én (szerda) 16.00  óráig kell megérkeznie a helyi választási 
irodához.

• Az átjelentkező választópolgár
a)  legkésőbb 2019. május 22-én (szerda) 16.00 óráig módosíthatja 

vagy – levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elekt-
ronikus benyújtás esetén – visszavonhatja átjelentkezési kérelmét.

b)  legkésőbb 2019. május 24-én (péntek) 16.00 óráig – személyes 
vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás ese-
tén – visszavonhatja átjelentkezési kérelmét. 

A választópolgár mozgóurna iránti kérelmet 
a helyi választási irodához
• levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton leg-

később 2019. május 22-én 16.00 óráig, 
• személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton leg-

később   2019. május 24-én 16.00 óráig vagy
• 2019. május 24-én 16.00 órát követően elektronikus azonosítással 

elektronikus úton legkésőbb 2019. május 26-án 12 óráig nyújthat be. 

az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy 
meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével 2019. 
május 26-án, legkésőbb 12.00 óráig nyújthat be. 

A választópolgár 2019. május 24-én 16.00 óráig kérheti, hogy
• a korábbi mozgóurna iránti kérelmében megjelölt  cím helyett másik 

címre kapjon mozgóurnát, vagy 
• a korábban igényelt mozgóurna helyett mégis a szavazóhelyiségben 

szavazhasson.
Lajosmizse, 2019. március 14.
dr. Balogh László, HVI vezető

Hirdetmény
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. 75. § (1) bekezdés b) 
pontjában biztosított jogkörömben eljárva, mely szerint a választási irodák 
„gondoskodnak a választópolgárok, jelöltek és jelölő szervezetek tájékoz-
tatásáról, választási információs szolgálatot működtetnek”  az alábbiakról 
tájékoztatom Lajosmizse és Felsőlajos települések választópolgárait a 
2019. május 26. napjára kitűzött

Európai Parlament tagjainak 2019. évi választásához kapcsolódóan 
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban működő Választási 

Információs Szolgálat elérhetőségeit az alábbiak szerint teszem közzé: 
• 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 Lajos-

mizsei 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 
hirdetőtáblán vagy a bejárat melletti üvegfelületeken, továbbá a tele-
pülések hivatalos honlapjain. (www.lajosmizse.hu, www.felsolajos.hu 
weboldalon a „Választás” menü alatt)
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LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS
A TÉLI REZSICSÖKKENTÉSBEN KORÁBBAN 
NEM RÉSZESÜLTEK RÉSZÉRE
AZ UTALVÁNYOK ÁTVÉTELÉRŐL
Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 
azok a háztartások, akik a 2018. évi téli rezsi-
csökkentésben nem részesültek és 2018. október 
15. napjáig beadták igényüket a támogatásra, 
2019. március 25. napjától az utalványokat 
személyesen, személyi igazolvány és lakcím 
kártya bemutatásával a Lajosmizsei Közös Ön-
kormányzati Hivatalban ügyfélfogadási időben 
átvehetik.

Basky András
 polgármester

Adó� zetési tájékoztató
Lajosmizse Város Önkormányzati Adóhatósága 
2019. március hónapban postázta ki az adófo-
lyószámla-kivonatokat, annak érdekében, hogy 
az adózók pontosan és időben tudják � zetni a 
2019. év március 18. napjáig esedékes helyi 
adóikat és a gépjárműadót.

A vállalkozók és egyéni vállalkozók elekt-
ronikus úton kapták tárhelyükre az adófolyó-
számla kivonataikat. A magánszemélyeknek 
postai úton került kézbesítésre. Fontos, hogy 
azon adózóink, akik a tavalyi évben vásároltak 
gépjárművet, vagy a már meglévő gépjárművük 
után � zetendő adó összege változott, ők határo-
zatban értesültek az adott jármű utáni � zetési 
kötelezettségről. Tájékoztatjuk adózóinkat, hogy 
akik cégkapus/ügyfélkapus regisztrációval ren-
delkeznek adófolyószámla egyenlegeiket https://
ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap linkre kattintással is 
megtekinthetik. 

Szeretnénk felhívni a figyelmüket arra, 
hogy az előírt adókat a hatályos szabályozás 
szerint a jelzett határidőkig az adózó köteles 
meg� zetni. Kérjük, hogy a fenti határidőig 
� zetési kötelezettségének eleget tenni szíves-
kedjen, mivel az elmaradt adó� zetés adóvég-
rehajtást vonhat maga után. A végrehajtási el-
járást Dr. Szűcs-Galsi Emese önálló bírósági 
végrehajtó folytatja le. A végrehajtási eljárás 
során felmerült költségek (végrehajtói munka-
díj, jutalék, általános költségátalány) minden 
esetben az adóst terhelik, és az adóstól felvett 
összegekből elsődlegesen ezek a költségek 
kerülnek kiegyenlítésre. A végrehajtási költ-
ségeket az önálló bírósági végrehajtónak kell 
meg� zetni, ezen összeg meg� zetéséig a végre-
hajtási eljárás nem kerülhet megszüntetésre.

Kérjük továbbá, vállalkozó és egyéni vállal-
kozó adózóinkat, hogy az adóbevallási kötele-
zettségeik teljesítését, adóigazolási kérelmüket 
és egyéb adózással összefüggő ügyeiket kizáró-
lag elektronikus úton, a fenti linken illetve a 
NAV ÁNYK felületén elérhető nyomtatványok 
használatával teljesítsék.

Köszönjük segítő együttműködésüket!

KÖRNYEZETVÉDELEM – 
HASZNÁLJUNK VÁSZONSZATYROT!
Ugye mindenki hallott már a Csendes-óceánon 
úszó 1,8 billió műanyagdarabból álló sziget-
ről, vagy, hogy a műanyag darabkák az élőlények 
gyomrában kimutatható, sőt, már az ételeinkbe 
is bekerülnek a műanyag szennyezők?

2019. május 09-én (csütörtök) 
Környezetvédelmi Napot 

tart az önkormányzat a helyi PIACON

Felismerve felelősségünket az élővilág és benne 
az ember jövője iránt nem mehetünk el szó nél-
kül korunk egyik legnagyobb szennyezőanyagát 
jelentő műanyagok mellett. Az élet számos te-
rületén bizonyultak hasznos anyagnak, de mér-
téktelen fogyasztói szokásaink következtében 
mindennapjainkban szinte megkerülhetetlenné 
vált a hulladékunk nagy részét kitevő műanyag.

Az idei Környezetvédelmi Nap célkitűzése 
az egyszer-használatos műanyagok mennyi-
ségének csökkentésére való � gyelemfelhívás.

Vásároljunk helyben, helyitől, környezettu-
datosan! – szemléletet a piacon felállított stan-
don kívánjuk képviselni. Várjuk az érdeklődő-
ket, lehetőség lesz hulladékcsökkentési témájú 
totó kitöltésére, melyért ajándékba vászonszaty-
rot adunk. Ösztönözni szeretnénk mindenkit 
arra, hogy zacskó helyett részesítse előnyben a 
környezetkímélőbb bevásárló táskákat. 

Felhívás!
Ki miben vásárolt régen? Környezettudatos 
„Retro-táska” bemutatóhoz keressük a bemu-
tatni kívánt darabokat, alapanyagokat. Aki hozzá 
tud járulni a kezdeményezéshez, kérjük, hogy 
2019. május 06-ig keresse a Közös Önkormány-
zati Hivatalnál Kasnyikné Földházi Tünde kör-
nyezetvédelmi referenst. Köszönjük!

Műanyagkupak gyűjtés is lesz, mely egy be-
teg gyermek gyógyítási költségeire fordítódnak. 

2019. május 25-én (szombat) 
8:00–13:00 óráig a 

Tűzoltóság udvarán ismét térítésmentes 
ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYŰJTÉS lesz

Az elektronikai hulladékok elszállítását és a tör-
vényi előírásoknak megfelelő kezelését Elekt-
ronikai Hulladékhasznosító K� . (telephely: 
5300 Karcag, Ipari park 5392/4 hrsz.) vállal-
kozási szerződés keretein belül fogja elvégezni. 
A gyűjtés alkalmával leadhatóak: Háztartási 
nagygép hűtő: hűtőgép, fagyasztó (ép, bontat-
lan), Háztartási nagygépek: mosógépek, mo-
sogatógépek, tűzhelyek, mikrohullámú sütők, 
stb., Háztartási kisgépek: porszívók, vasalók, 
olajsütők, kenyérpirítók, kávéfőzők, mérlegek, 
stb., Információs és távközlési berendezések: 
számítógépek, fénymásolók, számológépek, stb., 
Szórakoztató elektronikai készülékek: mikrofo-
nok, kép-hang felvevő-lejátszó készülékek, stb., 
Elektromos és elektronikus barkácsgépek: fúró-

gépek, fűrészek, fűnyírók, stb., Játékok, szabad-
idős és sportfelszerelések: videójátékok, konzo-
lok, elektromos vagy elektronikus alkatrészeket 
tartalmazó sportfelszerelések, stb., Ellenőrző és 
vezérlő eszközök: füstjelző berendezések, ter-
mosztátok, stb.

Szétszedett, hiányos, erősen szennyezett be-
rendezések nem kerülnek átvételre. A gyűjtés 
további feltételeiről bővebb információk a ké-
sőbbiekben PLAKÁTOKON és a helyben szo-
kásos módon kerülnek hirdetésre.

Környezetvédelmi Díj elnyerése
2019. évben is meghirdetésre kerül a „Kör-

nyezetvédelmi Díj” elnevezésű, környezetvédő, 
városvédő magatartást ösztönző díj. 
A Díj elnyerésének módjai:

a) pályázat benyújtása útján,
b) Képviselő-testület tagjai, Képviselő-

testület bizottságai által tett javaslat útján.

A beadási határidő:
2019. május 31. (péntek) 12: 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, környezet-
alakításról 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) állapotáról 
készült képeket, rövid leírást az utcafront város-
képét pozitívan befolyásoló állapotáról. 

Elbírálás: 
A Díj odaítélésére a Pénzügyi Ellenőrző Bizott-
ság és a Mezőgazdasági Bizottság helyszíni bejá-
rást követően tesz javaslatot a Képviselő-testület 
felé. A javaslattétel időpontja: a júniusi Képvise-
lő-testületi ülést megelőző bizottsági ülés.

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

Díjazás:
A díjazottak „Környezetvédelmi Díj 2019. év” 
díszes táblára, annak használatára, 25 000 Ft ér-
tékű ajándékutalványra és emléklapra jogosultak. 

Pályázatot benyújtó valamennyi résztvevő 
emléklapra jogosult. 

A Díjban részesítettek 5 éven belül nem dí-
jazhatók.
 dr. Balogh László Basky András

jegyző polgármester
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Salacz Lászlót választották a Magyar-Argentin Baráti Tagozat elnökévé
Salacz Lászlót, Bács-Kiskun megye 1-es vá-
lasztókerületének országgyűlési képviselőjét 
választották a Parlament Magyar-Argentin 
Baráti Tagozatának elnökévé, aki ezt követően 
felvette a kapcsolatot Argentína magyarországi 
nagykövetével.

Maximiliano Gabriel Gregorio Cernadas 
nagykövet, a kötetlen beszélgetés során el-
mondta, hogy az előző kormányuk alatt na-
gyon szűk volt azoknak az országoknak a köre, 
amellyel Argentína kapcsolatot tartott. Ebben 
az időszakban Oroszország, Kuba és Irán jelen-
tette a diplomáciai és gazdasági kapcsolatokat 
Argentína számára.

Az új kormány megalakulását követően 
2016-ban nyitás következett be az argentin kül-
politikában, számos országgal elmélyítették a 
diplomáciai kapcsolatot, így Magyarországgal 
is. A kapcsolatok bővülését jelezte, hogy 2016 
előtt csak ügyvivő volt a nagykövetségen, ezt 
követően lett Gregorio Cernadas, a kinevezett 
nagykövet. Akinek az első intézkedése az volt, 
hogy a Budáról áthozta a Nagykövetséget az 
Andrássy útra, így nagyobb tömegek érzékelik 
az argentin jelenlétet fővárosunkban.

A nagykövet tájékoztatta a jelenlévőket, 
hogy jelentős magyar kolónia él Argentínában, 
akik Tompa Mihály: Gólya c. verséhez hason-
líthatóan kétlaki életet élnek, mindkét országot 
magukénak tudják.

Érdekes volt az a meglátása, hogy a magya-
rok mentalitása ötvözi a német és a latin jegye-
ket, ehhez kellő rálátással is rendelkezik, hiszen 
több német városban is töltött be külszolgálati 
megbízatást. A bizottság tagjai számára egy 
meglepő kijelentést is tett, hogy 2019-ben Bíró 
László évet tartanak Argentínában, melynek 
keretében Magyarországon június 10-e és 15-e 
között három jelentős esemény lesz. 

Tarlós István, Budapest főpolgármeste-
re, Bíró László lányával, a hazánkba látogató 
Bíró Mariannal, a feltalálóról elnevezett utcát 
adnak át. A másik esemény a nagykövet által 
alapított „Bíró-díj” átadása. A harmadik pedig 
a Bíró László által feltalált golyóstollhoz kötődő 
nagyszabású tollkiállítás.

A magyar születésű Bíró László rendkívül 
kalandos életutat tudhat magáénak, eredetileg 
újságíróként dolgozott, de festészettel is foglal-
kozott, továbbá több mint 20 találmánya volt. 
Ezeknek csak kis része került gyakorlati alkal-
mazásra, ám sokuk hatással volt későbbi konst-
ruktőrök munkájára.

Az 1930-as években szerkesztette meg Bu-
dapesten a legismertebb találmányát, a golyós-
tollat. Bíró első golyóstoll-szabadalmát töltőtoll 
néven 1938. április 25-én jelentette be a Magyar 
Királyi Szabadalmi Bíróságnak. A használha-
tó golyóstoll előállításához vezető kísérleteket 
külföldön fejezte be, ugyanis 1938-ban a zsidó-
kat korlátozó intézkedések elől Párizsba ment. 
Egy argentin, Agustin Pedro Justo, akivel már 
külföldön ismerkedett meg, javasolta neki, 
hogy költözzön Argentínába. A külképvisele-
ten, ahová beutazási engedélyért folyamodott, 
tudta meg, hogy Justo valójában az argentin 
elnök. Argentínába vándorolva, 1940-től ön-
állóan kísérletezett. Az új íróeszköz – Biropen 
néven – gyorsan elterjedt az egész világon, és 
már életében halhatatlanná tette feltalálója ne-
vét. Bíró László József 1985. október 24-én halt 
meg új hazájában. Születésnapja szeptember 
27-e 1986-tól Dia del Inventor (a Feltalálók 
Napja) Argentínában, illetve az Argentin Fel-
találók Napja.

A magyar-argentin diplomáciai nyitás je-
gyében az argentin parlamentben is megalakult 
a magyar tagozat, Facundo Suarez (Buenos Ai-
res korábbi főpolgármestere) vezetésével, aki 
valószínű, hogy a fenti időpontban szintén Ma-
gyarországra látogat. 

A kapcsolatok jövőbeni erősödését jelent-
heti, hogy Budapest és Buenos Aires testvér-
városok lettek. A kulturális kapcsolatok szép 
példája, hogy José Cura, argentin operaénekes 
a Magyar Rádió zenekarával írt alá egy három-
éves szerződést.

A beszélgetés kötetlenebb részében a nagy-
követ beszélt az érdeklődési köréről, melynek 
középpontjában a német nyelvű irodalom és 
kultúra áll.

Salacz László országgyűlési képviselő tá-
jékozatta a nagykövetet a választókerületéről 
és Magyarország gazdasági és politikai fő jel-
lemzőiről. Elmondta, hogy a magyar kormány 
programjának középpontjában a családok tá-
mogatása áll. Pozitív példaként említette, hogy 
2012 óta a gyerekvállalási kedv jelentősen, 21 
százalékkal emelkedett. Kiemelte, hogy a ma-
gyarok központi értékei között szerepel a ke-
resztény kultúra megtartása, a biztonság. Meg-
győződésünk, hogy a családbarát politikánkon 
keresztül képesek leszünk bevándorlás nélkül is 
biztosítani a magyar nemzet jövőjét.
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 2019. év tavaszán ekészül 
a Cédula ház felújításaés 
a Damjanich utcai parkosítás 
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 azono-
sító számú, „Leromlott városi területek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális 
bérlakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása” című pályázat keretében 2019. 
május 15-ig felújításra kerül a 6050 Lajosmizse, Bajcsy-Zsilinszky utca 49. szám alatti Cédu-
la ház, amely felújított ingatlant az önkormányzat közösségi funkciók ellátására fogja használni. 
Továbbá 2019. május 15-ig elkészül a Damjanich utca Bajcsy-Zsilinszky utca és Dankó Pista utca közötti szakaszán 
a parkosítás, amely által a közterület megszépül és a környéken élő lakosság pihenését fogja szolgálni.

Európai Regionális

Fejlesztési Alap
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Hírek a Felsőlajosi Óvoda életéből
Mozgalmasan folytatódott a nevelési évünk. 

Január 29-én a lajosmizsei sportcsarnokban az oviolimpián képviselték 
nagycsoportosaink a Felsőlajosi Óvodát, ahol nagyon jól érezték magu-
kat, játékos változatos feladatok biztosították mozgásigényük kielégítését. 

Az SZMK szervezésében február 16-án került megrendezésre a farsan-
gi bál a Faluházán. Köszönjük mindenkinek a támogatást, a szülők aktív 
részvételét. Bevételét gyermekprogramok � nanszírozására, eszköztárunk 
bővítésére fordítjuk. 

Február 26-án nyílt nap keretében tartottuk óvodai farsangunkat. Kö-
zös jelmezes felvonulás, játékos ügyességi versenyek gazdagították a dél-
előttöt, melyen a gyerekek és a szülők is aktívan részt vettek.

A telet Tengeri Attila dobos interaktív zenei műsorával űztük el március 
4-én. Lehetőségük nyílt a gyermekeknek sokféle hangszer kipróbálására. 

Március 5-én Dóbiás Péter soron következő előadását hallgathattuk meg, 
ami mindig nagy élmény a gyermekek számára, hiszen komolyzenei hang-
szereket ismerhetnek meg és vehetnek kézben színvonalas előadás keretében.

Március 7-én a lajosmizsei óvoda szervezésében Versmondó Találko-
zón vettünk részt. Óvodánkat Apa Lilla, Nagy Emese, Pető Mária, Pósa 
Dorka és Sánta Rebeka képviselte. Gratulálunk szép szereplésükhöz. 

Nemzeti ünnepünkről március 14-én a Lóca együttes ünnepi műsorá-
val emlékeztünk meg az iskolásokkal és a szülőkkel közösen a Faluházán. 

Március 19-én a Napocska csoportosok látogatást tettek a helyi könyv-
tárban, ahol játékosan ismerkedtek gyermekkönyvekkel, a könyvtárhasz-
nálat szabályaival. 

Március 27-én nyílt napot tartottunk délelőtt 8:30-tól óvodánkban 
a leendő óvodások és szüleik számára, ahol bepillantást nyerhettek óvo-
dánk életébe, ismerkedhettek a leendő óvó nénikkel. Minden érdeklődőt 
szeretettel vártunk. 

Ebben a tanévben még sok izgalmas program vár gyermekeinkre: Hús-
véti tojáskeresés, bűvész és mese előadások, kirándulások. 

A beiratkozás óvodánkba április 29-én és 30-án lesz reggel 7 órától 
16 óráig. Kovács Zsuzsanna Mária

Hírek a Felsőlajosi Tagintézményből
Az elmúlt időszakban a negyedikesek látogatást tettek a világűrben, Kecs-
keméten a Planetáriumban vettek részt egy igazán élvezetes, sok új infor-
mációban gazdag tanulmányi kiránduláson. Az interaktív előadáson az 
őket foglalkoztató kérdéseikre választ kaptak az előadótól.

A február a far-
sangolás időszaka, jó 
hangulatban töltötték 
el a sok színes jelmez-
be öltözött diákjaink 
a délutánt, a jóságos 
boszorkány vezetésé-
vel, mely jelmez alatt 
Kata néni bújt meg. 
Köszönjük a szülők 
sütemény és üdítő 
felajánlásait mellyel 
hozzájárultak a kiváló 
hangulathoz. Immár 

hagyományosan meghívtuk a tavaly végzett diákjainkat is a farsangi mu-
latságra. Szívesen jönnek vissza hozzánk és örömmel hallgattuk, hogy 
megállják helyüket új iskoláikban, mely kollégáim jó felkészítő munkáját 
dicséri.

A dolgos hétköznapokon készülünk a jakabszállási helyesírási ver-
senyre, melyre március végén kerül sor, bízunk diákjaink hagyományos 
jó szereplésében. Tanulóinknak tollbamondás, hibás szöveg és helyesírási 
totó megoldásában kell ügyesen és � gyelmesen teljesíteniük.

Készülünk a városi versmondó versenyre is, melyet Lajosmizse Város 
Művelődési Háza és Könyvtára hirdetett meg a Költészet napja alkalmából.

A Katona József Színház gyermekbérletének következő előadására 
március végén megyünk.

Nyílt napon vártuk a leendő első osztályosokat szüleikkel, kik meg-
tekinthettek egy elsős tanórát, majd a szülőket a tagintézmény-vezető 
tájékoztatta az iskolában folyó nevelő-oktatómunkáról, a gyermekek pedig 
e negyedikesek vendégeként vehettek részt egy jó hangulatú foglalkozá-
son, gazdagodva élményekkel és egy kis ajándékkal. Másnap a magasabb 
évfolyamok szülei tekinthettek bele az osztályokban folyó tanulmányi 
munkába.

Osbáth Barna
tagintézmény vezető

 dr. Balogh László Juhász Gyula
 jegyző polgármester

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
TANYAMÚZEUM

LM Hirlap 70 (2019-02) 3.indd   6 2019. 04. 04.   AM 11:20



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 | 2019. március–április | | HÍRLAP | 2019. március–április |  7

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

Épített Örökségünk

Az istálló
Egykor a tanyák közelében tartott legértékesebb lábasjószágok a lovak és a 
tehenek voltak. Az istállózó vagy más néven kezes tartás, az igás és a tejelő 
állatok naponkénti kihajtását, istállózó-legeltető élelmezését jelentette a 
hagyományos gazdaságokban.

A lajosmizsei Tanyamúzeumhoz tartozó istálló épülete nyeregtetővel 
borított „végjászlas” istálló. Ez azt jelenti, hogy a falak mentén a bejárattól 
jobbra és balra helyezkednek el a jászlak. A magasabbra épített jászlakhoz 
a lovakat, az alacsonyabbakhoz a teheneket kötötték. A jászlak fenekét és 
oldalát széldeszkából készítették, a lójászol koszorúfájába vaskarikákat 
erősítettek, azokhoz kötötték ki a lovakat. A tehénjászlakon azonban nem 
voltak ilyen karikák, ugyanis úgy tartották, bánthatja a borjak szemét, in-
kább a jászlak fáját fúrták át és ahhoz kötötték ki a teheneket. 

Az istállókban a lójászlak fölött helyezkedett el a szénarács, a tehenek 
felé benyúlva pedig a „vellatartó” léckeret lógott a mennyezetről, amelyre a 
vasvillákat és a söprűket tették. A lovakat strajfák választották el egymástól, 
amelyeknek egyik végét a koszorúfákhoz erősítették, másik végét pedig 
a mennyezetről kötélen vagy láncon lógatták az állatok közé. A bejárati 
ajtótól balra nem kötöttek jószágot, hanem a szecskavágót helyezték el és 
némi ajjadzót, azaz alomnak való szalmát. Az ajtóval szemben, az állatok 
faránál elterülő részt placcnak nevezték, amelynek végén, az istálló hát-
falánál helyezkedett el a deszkából készült takarmányos ketrec és fölötte 
a vacok, ami szalmával bélelt fekvőhely volt. 

Egykoron a család idősebb � ú gyermekei az istállóban aludtak, de az 
is előfordult, hogy a gazda is kint aludt, ha későn ért haza és nem akarta 
felébreszteni a házban alvókat. A legények kint alvása egyrészt az éjjeli 
etetés miatt volt szükséges, mert az első etetés éjjel kettőkor történt nyá-
ron, amikor a háromszori etetési rend ötszörire változott. Másrészt az 
esetlegesen megvadult lovak vagy tehenek lecsillapítása miatt is hasznos 
volt, hogy éjszaka is tartózkodtak emberek az istállóban.

A vacok fölött legtöbbször egy 
kis vakablakba került elhelyezésre 
a lókefe, a lókaparó és az istállómé-
cses. A bejárathoz közel, többnyire 
balra rendezve a falon faszegeket 
helyeztek el, amelyeken a hámokat, 
a köteleket, illetve a kantárfejeket 
tartották. Előbbieket szerencsésebb 
esetben egymástól 15–20 cm-re he-
lyezték el, hogy alakjukat ne veszít-
sék el. A takarmányos deszkákon és 
a vacok lécein is előfordultak fasze-
gek, amelyekre csengőt, szájkosarat, 
szíjakat, köteleket akasztottak. 

Az állatok alatt hídlás nem volt, az alomnak szánt szalmát a homokos 
padlóra szórták, a trágyát pedig a ganédombra hordták ki. A placc dön-
gölt földből készült, vagy törekes, vagy törek nélküli agyagból. Két olda-
lán akácrúd szegélyezte, amelyet körömrúgónak neveztek. Az istállókat 
belülről jellemzően fehérre meszelték. Napjainkra az istállók gazdasági 
jelentősége visszaszorult, a házaknál tartott kisszámú ló és szarvasmarha 
állomány is eltűnőfélben van. A legtöbb istállót már átalakították vagy 
elbontották, így a lajosmizsei Tanyamúzeum istállója az eredeti elren-
dezésével és tárgyaival az utolsók közt őrzi az egykori tanyaudvar képét.

Magyar Zsuzsanna, muzeológus
Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár

LAJOSMIZSE
TANYAMÚZEUM

6050, ALSÓ BENE, 623 SZ., TELEFON: 06 70 489 1870
További információ: Lajosmizse Tanyamúzeum Facebook • www.mmgm.hu

HÚSVÉTI GYAPJÚ ÁLMOK
Káposztásné Horváth Zsuzsanna kiállítása

a Lajosmizsei Tanyamúzeumban

2019. április 19–22.

ÁPRILIS 22-ÉN CSALÁDI PROGRAMOK ÉS JÁTSZÓHÁZ

NYITVATARTÁS
ÁPRILIS 19., 20. 12–19 ÓRA KÖZÖTT
ÁPRILIS 21., 22. 10–19 ÓRA KÖZÖTT

LAJOSMIZSEI KÖZÉRDEKŰ MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY | 6050 LAJOSMIZSE, TANYAMÚZEUM, ALSÓBENE ÚT 623.
CLOS.ENIKO@MMGM.HU | 06 70 489 1870 | WWW.MMGM.HU

BELÉPŐJEGYEK CSALÁDI 1000 FT | FELNŐTT 500 FT | DIÁK, NYUGDÍJAS 250 FT
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VÉRADÁSOK IDŐPONTJAI AZ 
EGÉSZSÉGHÁZBAN
Ebben az évben is számítunk 
a véradók segítségére!

2019. június 13. 8.30–13.00 óra

2019. október 03. 8.30–14.00 óra

2019. december 05. 8.30–13.00 óra

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

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE
Lajosmizse, Dózsa György út 104–106. szám • Tel.: 06 76 356–184 • Fax: 06 76 356–020 • Központi Háziorvosi Ügyelet: 06-76 356-173
facebook: www.facebook.com/egeszseghaz.lajosmizse/ • Honlap: www.egeszseghazlm.hu • e-mail: egeszseghaz@egeszseghazlm.hu

Tisztelt lajosmizsei lakosok!
Új nevelőszülőket toboroz az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa 
nevelőszülői hálózata. Olyan személyeket (családokat) keresünk, akik szíve-
sen lennének nevelőszülők, vállalva, hogy saját háztartásukban biztosítanak 
szerető, biztonságos otthont a vérszerinti családjukból kikerült gyermekek 
részére.

Akik jelentkeznek nevelőszülőnek, azoknak nevelőszülői tanfolyamot indítunk 
Kecskeméten. 
Ennek első alkalma: 2019. április 6.

Hol jelentkezhetnek, aki-
ket érdekel a nevelőszülői 
hivatás?
Jelentkezni az SOS honlap-
ján (www.sos.hu/nevelo-
szulo/), személyes adatok, 
lakcím megadásával, és 
egy rövid, szöveges bemu-
tatkozással. Ezt követően 
munkatársunk felhívja a 
jelentkezőt, és telefonos in-
terjút készít, illetve bővebb 
tájékoztatást nyújt.

További információ: 06 20 4171129.

Nevelőszülőnek lenni nem 
könnyű feladat,

 de annál nagyobb érték!

Legyetek Jók, Ha Tudtok Alapítvány felhívása

Tisztelt Adományozók!
Köszönjük mindazoknak, akik 2018. évben támogatták adójuk 1%-ával az 
Alapítványunkat. A támogatásokat 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 2019. évben ismételten a tábor, 
Egészségügyi Hét, 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, Kuratórium elnöke

IN MEMORIAM IN MEMORIAM Dr Végh Lajos
Fájó szívvel tudatjuk, hogy Dr. Végh Lajos főorvos, szülészet-nőgyó-
gyászat és a klinika onkol ógia szakorvosa életének 84. életévében el-
hunyt.

Dr. Végh Lajos 1934. április 11-én született, Kecskeméten. A Kecs-
keméti Katona József Gimnáziumban tett érettségi vizsgát követően, 
1952-ben kezdte meg felsőfokú tanulmányait a Szegedi Orvostudomá-
nyi Egyetem Általános Orvosi Karán, majd 1958-ban orvosi diplomát 
szerzett. Még ebben az évben, i� ú szakemberként a kecskeméti me-
gyei kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztályán kezdte el az orvosi 
szakmai tevékenységét. Szülészet és nőgyógyászatból 1963-ban sikeres 
vizsgát tett. Dr. Végh Lajos 1972-ben megpályázta a megyei Onkológiai 
Gondozó vezető állását, amelyet elnyert, főorvosi beosztással. Dr. Végh 
Lajos klinikai onkológiából 1987-ben szakvizsgázott, jeles eredménnyel. 
Dr. Végh Lajos 1958-tól egészen nyugdíjba vonulásáig, 1998-ig főállá-
sú kórházi orvosként végezte a gyógyító tevékenységet. A 40 év során 
az onkológiai szakterülete mellett folyamatosan részt vett a Szülészeti 
és Nőgyógyászati Osztály munkájában, annak műtéti programjaiban, 
ügyeleti rendszerében és tudományos életében. 1998. november 30-val 
kérte a Kórházban fennálló jogviszonya megszüntetését nyugdíjba vo-
nulására tekintettel. Dr. Végh Lajos azonban az ezt követő időszakban is 
részt vett az Osztály munkájában és ügyeleti rendszerében, megbízásos 
jogviszony keretében.

Ettől az időponttól kezdve, azaz 1998. december 01-től 2018. szep-
tember 30-ig Lajosmizsén a nőgyógyászati szakrendelésen végzett orvos 
szakmai tevékenységet. Dr. Végh Lajos a 20 év alatt Lajosmizse és Fel-
sőlajos településeken élő hölgyek nőgyógyászati szűrését és gyógyítását 
végezte. Dr. Végh Lajos 2016. évben Elismerő oklevéldíjban részesült 
Lajosmizsén, szakmai pályafutása ás munkássága elismeréseként.

A gyógyítást kiemelkedő szakmai tudással, kivételesen nagy szakmai 
tapasztalattal, megértő, emberséges attitűddel és mély szakmai alázattal 
végezte 60 éven keresztül.

Halála az egészségügyi szférában is óriási űrt hagy maga után. Em-
léke szívünkben örökké élni fog. Az Egészségház Munkatársai

ESTIKE NYÍLT NAPOK
2019. április 09. 10 óra: 

KÖLTÉSZET NAPI MEGEMLÉKEZÉS
Vendégeink: Szeleczki László, Szeleczki Lászlóné

2019. április 24. 10 óra:
IDŐSKORI BETEGSÉGEK. A MOZGÁS, MINT TERÁPIA

Vendégünk: Mátrai Anikó gyógytornász

Helyszín: Egészségház, Estike Idősek Klubja 
(6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106.)

Szeretettel várunk minden Kedves Érdeklődőt programunkra!
Ubornyákné Tok Éva klubvezető; további információk:76/556-192 tsz.

facebookon az Estike Idősek Klubja oldalon
e-mailen az idosekklubjalmizse@gmail.com címen.

LM Hirlap 70 (2019-02) 3.indd   8 2019. 04. 04.   AM 11:20



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

8  | HÍRLAP | 2019. március–április | | HÍRLAP | 2019. március–április |  9

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE
Lajosmizse, Dózsa György út 104–106. szám • Tel.: 06 76 356–184 • Fax: 06 76 356–020 • Központi Háziorvosi Ügyelet: 06-76 356-173
facebook: www.facebook.com/egeszseghaz.lajosmizse/ • Honlap: www.egeszseghazlm.hu • e-mail: egeszseghaz@egeszseghazlm.hu

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE
Lajosmizse, Dózsa György út 104–106. szám • Tel.: 06 76 356–184 • Fax: 06 76 356–020 • Központi Háziorvosi Ügyelet: 06-76 356-173
facebook: www.facebook.com/egeszseghaz.lajosmizse/ • Honlap: www.egeszseghazlm.hu • e-mail: egeszseghaz@egeszseghazlm.hu

•  
 L

AJO
SMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA   •

E
G

É
SZ

SÉ
G

Ü
G

YI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁ

LIS
 IN

TÉ
Z

M
É

N
Y

E

XIX. Gyermekvédelmi Konferencia

Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális In-
tézménye Család- és Gyermekjóléti Szolgálata 2019. február 20-án tartotta 
éves gyermekvédelmi szakmai tanácskozását. A konferencián résztvevő 45 
vendéget a hagyományokhoz híven Basky András polgármester úr köszöntötte, 
szakmai tanácskozást Józsáné dr. Kiss Irén intézményvezető asszony nyitotta 
meg. A szakmai tanácskozás moderátora Meleg Sándor intézményvezető-he-
lyettes volt

A jelzőrendszeri működés tapasz-
talatairól Keliger Dóra családse-
gítő, jelzőrendszeri felelős beszélt, 
2018-ban 284 jelzés érkezett a 
szolgálathoz, ebből 2 jelzés érintett 
Felsőlajoson élő személyt. A jelzé-
sek száma az előző évhez képest 
negyedével emelkedett. Az előa-
dásban kiemelt szerepet kapott 
az iskolai lemorzsolódás témája, a 
nemzetközi és hazai tapasztalatok, 
valamint a lemorzsolódás kockáza-
ti tényezői. Akik az iskolából piacképes tudás nélkül kerülnek ki, nem képesek 
a munkaerőpiacon tartós, aktív jelenlétre, emiatt rövid időn belül a szociális 
ellátórendszerben jelennek meg ismét, ezért fontos feladat a tankötelezett-
séget mulasztó diákok körében a kockázati tényezők felmérése és ez alapján 
a hatékony segítségnyújtás kidolgozása.

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2018. évi tevékenységét Dr. Faragó Vik-
tor szolgálatvezető mutatta be. Beszámolójában az éves statisztikai adatok 
mellett kitért a családok leggyakoribb problémáira, illetve azokra a speciális 
élethelyzetekre, melyek fokozott � gyelmet igényelnek a szociális ellátórendszer 
részéről. Előadásában két eset bemutatásával hozott példát a gyermekvédel-
mi rendszer tagjai közötti szoros és intenzív együttműködés szükségességére, 
illetve rámutatott arra, hogy a családsegítő szerepe nem csak az akut veszély-
helyzet elhárításában fontos, a hosszú távú együttműködésekkel a családok 
helyzetében érdemi javulást lehet elérni 

A Szolgálat a 2019-es évre kiemelt feladatának tekinti a � atalkorú várandós-
sággal veszélyeztetett célcsoportok felmérését, célcsoporttal dolgozó szak-
emberek (szociális munkás, gyermekorvos, védőnő, nőgyógyász, stb.) együtt-
működésére építve intézkedési terv kidolgozását. Hasonlóan fontos téma a 
szerhasználattal kapcsolatos jelenségek, kockázati tényezők megismerése és 
hatásos intézkedések kidolgozása, ugyanis a hátrányos helyzetű személyek kö-
rében országosan is egyre jelentősebb problémát jelentenek, az un. dizájnerd-
rogok, melyek Lajosmizsén is megjelentek már.

Zsuboriné Kovács Mária, szolgálatvezető, 
a kecskeméti Egészségügyi és Szociális 
Intézmények Igazgatósága Családtámo-
gató Szolgálatának vezetője a gyermek-
jóléti és gyermekvédelmi ellátások járási 
tapasztalatait mutatta be, illetve az óvo-
dai és iskolai szociális segítő tevékenység 
működését ismertette a jelenlévőkkel.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgató-
ság képviseletében Bulyáki Tünde számolt 
be a jelzőrendszerű működés átalakítását 
követő tapasztalatokról egy kiterjedt orszá-
gos kutatás alapján. Előadásában felhívta 
a � gyelmet azokra a problémákra, melyeket 
a hatékony jelzőrendszeri működés érdeké-
ben. Hangsúlyozta, hogy a veszélyeztetettsé-
get észlelő- és jelzőrendszer működtetésnek 
egyik kulcseleme a szakemberek egymás 
közötti kommunikációja, együttműködése és 
közös gondolkodása.

Meleg Sándor intézményvezető-helyettes a 
legfrissebb kutatások és statisztikai össze-
foglalókat elemezte a magyar társadalmat 
érintő legfontosabb kérdések tekinteté-
ben. A konferencia kiemelt napirendi pont-
ja volt a „Szegregált területen élők társa-
dalmi együttműködését erősítő helyi szintű 
komplex programok Lajosmizsén” TOP-
5.2.1 projekt bemutatása. Az előadásban 
szó esett a program kezdete óta gyűjtött 
tapasztalatokról, ne-
hézségekről, a 

megvalósult és folyamatban lévő programokról, 
az elért sikerekről szóló képes beszámolót is 
láthattak a résztvevők. 

Meleg Sándor, 
EGYSZI intézményvezető-helyettes
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Báli beszámoló
Iskolánk 2019. február 15-én 3. alkalommal ren-
dezte meg Jótékonysági bálját. A rendezvényen 
fővédnökként Basky András polgármester úr is 
jelen volt.

Szülők, baráti társaságok és tanáraink vettek 
részt a vacsorán és a hajnalig tartó táncmulatsá-
gon. A jó hangulatot az iskolánk 8. évfolyamos 
diákjainak nyitótánca alapozta meg, ők count-
ry táncot adtak elő, amelyet Adonyi Gabriella 
tanárnő tanított be. Utána az alsós tanítók „Ka-
linka” tánca következett Bitai Judit vezetésével. 
A műsorszámok zárásaként Verdi jól ismert 
muzsikájára készített koreográ� át Adonyi Gab-
riella, amelyet felsős tanárnők adtak elő. A tánc 
mellett lehetőség nyílt személyes találkozásokra, 
beszélgetésekre. 

A hangulatot csak fokozta az értékes tombo-
laajándékok kisorsolása. A jól sikerült bál nem 
jöhetett volna létre a szülők és támogatóink 
nagylelkűsége nélkül. Minden támogatónknak, 
segítséget nyújtó szülőnek és lelkes diáknak kö-
szönettel tartozunk.

Örülünk, hogy sokan megtiszteltek bennün-
ket a részvételükkel. Reméljük, hogy ők is jól 
érezték magukat. A bál bevételét elsősorban a 
rendezvények szervezésére, az iskola fejleszté-
sére fogjuk fordítani.

Marton Mariann

Bács-Kiskun Megyei 
Sakk Diákolimpia Bajnokság
A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Álta-
lános Iskola 3 csapattal indult a Bács-Kiskun 
Megyei Sakk Diákolimpia Bajnokság csapatver-
senyén. A versenyre 2019. március 3-án került 
sor Soltvadkerten.

Az alsó tagozatos lányok I. helyezést értek el, 
így az a megtiszteltetés érte őket, hogy megyén-
ket képviselhetik az országos versenyen, Szom-
bathelyen, 2019. március 22-24 között. A csapat 
tagjai: Kozelka Anita, Molnár Tímea, Varga Zoé. 
Az alsó tagozatos � úk VI. helyezést értek el: Bar-
tus Lóránd, Miklós Dominik, Nagy Gábor, Sikár 
Csaba. A felső tagozatos � úk V. helyezettek let-
tek: Erős Máté, Halász Dénes, Kozelk a Ágoston, 
Pető Bence.

Minden versenyzőnek szívből gratulálunk, és 
szurkolunk értük az országos versenyen.

Farsang
Ebben a tanévben 2019. március 1-jén rendez-
tük a felső tagozat farsangját. A jelmezes felvo-
nulás és verseny a csarnokban zajlott. Mintegy 
50 egyéni és 14 csoportos beöltözőt csodálha-
tott meg a közönség. A rendezvény ideje alatt 
szendvicset, fánkot és szörpöt fogyaszthattak az 
érdeklődők. A zsűri különböző kategóriákban 
nyolc egyéni és három csoportos jelmezt jutal-
mazott. Mivel a közönség is szavazhatott, így 
jutalomként 12 ajándék talált gazdára. A zsűri 
döntése alatt tombolasorsolás tette izgalmassá a 
délutánt. Az eredményhirdetés után zenés, tán-
cos ünnepség következett.

A jutalmazott egyéni jelmezek:
• Legeredetibb jelmez: PIROSKA  

 (Becsei Bazsó 5. b)
• Legkülönlegesebb jelmez: HAWAII-LÁNY  

 (Nyitrai Milla 5. b)
• Legtudományosabb jelmez: HARRY POTTER 

 (Mezei Ernő 6. c)
• Legszebb jelmez: MINNIE EGÉR

 (Szabó Alexandra 6. c)
• Legmesésebb jelmez: SÁRKÁNY

 (Belusz Kitti 6. d)
• Legijesztőbb jelmez: JACK SPARROW 

(Dobos Martin 6. b)
• Legédesebb jelmez: SZŐLŐFÜRT

(Kisjuhász Lili 6. d)
• Legötletesebb jelmez: MÉHECSKE

(Juhász Béla 8. b)

Jutalmazott csoportos beöltözők: 
I. hely: TAKARÍTÓK ÉS TAKARÍTÓNŐK
(Gajdácsi Ákosné és az 8. c osztály tagjai)
II. hely: CSOKIGOLYÓK
(Adonyi Gabriella és a 6. b osztály tagjai)
II. hely: IRMA NÉNI és KÁROLY BÁCSI 
(Nagy Gréta és Csillik Kitti 6. c)
III. hely: ASSASSINOK
(Berta István és a 7. e osztály tagjai)
III. hely: „A REMÉNY RABJA” és FELVIGYÁZÓJA
(Kacskóné Antóni Katalin és Szarvas Anna 6. a)

Legjobb jelmez (közönségszavazat alapján): 
NEMAZALÁNY (Dorcsák Vivien 8. d)

Mindenki nagyon jól érezte magát, és alig vár-
ja a következő év farsangját! (fotók a hátlapon)

 Lenkóné Nagy Andrea, 
 Kővágóné Kálmán Klára,
 Kelemenné Barta Ágnes

Tavaszvárás
Iskolánk első évfolyamának tavaszváró projekt-
hetének minden napján tartottunk programot, 
melyeken a gyermekek kibontakoztathatták ké-
pességeiket. Vártuk a tavaszt énekkel, versekkel, 
sportversennyel. Gyümölcsökből, zöldségekből 
Vita-Minyonokat készítettünk a szülők segítsé-
gével, amiket aztán meg is kóstolhattunk, hiszen 
a hét egyik feladata az egészséges életmódra való 
nevelés volt. A rajz és technika órákon készült 
fantáziadús alkotásokból kiállítást rendeztünk.

A hetet vidám, családias összejövetellel zár-
tuk. Bemutatkoztak a kis furulya szakkörösök, a 
tanító nénik egy mesét adtak elő, majd zenével, 
közös énekkel hívogattuk a Napocskát.

A hét eseményeiről készült képeket nézegetve, 
boldog kis gazdáikra találtak az oklevelek. A leg-
jobb versmondónak Varga Veron bizonyult, a leg-
szebben Vass Rebeka énekelt. (fotók a hátlapon)

 Földháziné Utasi Ilona, Szilaj Kata 

BOLYAI TERMÉSZETTUDOMÁNYI 
CSAPATVERSENY
2019. február 8.-án Prof. Dr. Freund Tamás, a 
Magyar Tudományos Akadémia alelnöke fővéd-
nöksége mellett rendezték meg a Bolyai Termé-
szettudományi Csapatverseny körzeti fordulóját, 
melyen 3-8. osztályos tanulók évfolyamonként 4 
fős csapatokban mérték össze tudásukat. 

A verseny célja: segíteni a diákokat azon 
képességek kifejlesztésében, hogy közösen, 
összedolgozva oldjanak meg problémákat, le-
hetőséget teremteni arra, hogy a versenyzők át-
éljék az együttgondolkodás örömét, és a logikus 
gondolkodás mellett készségeiket közvetlenül is 
bemutathassák diáktársaik előtt, eközben pedig 
összemérhessék tudásukat.

Hatodik évfolyamon a  verseny ismeretanya-
ga a természettudományokhoz elengedhetetlen 
általános műveltség és környezetünk élővilágá-
nak ismerete mellett az erdő életközössége, az 
energiatakarékosság, az újrahasznosítás, a Nap-
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rendszer, a Föld bolygó, az időjárás és az év élő-
lényei 2018 volt.

Iskolánk 6. b osztályos tanulói: Czigány 
Dániel, Jáger Alexa, Ország Kristóf és Rónay 
Csanád hatodik helyezést értek el a Bolyai Ter-
mészettudományi Csapatverseny Dél-Hunnia 
körzeti fordulóján. A megmérettetésen Bács-
Kiskun Megye, Békés Megye, Csongrád Megye 
és Jász-Nagykun-Szolnok Megye diákjai mérték 
össze tudásukat. A díjazott csapatot Adonyi Gab-
riella tanárnő készítette fel a versenyre.

A 8. évfolyam emelt németes csoportjának 
kommunikációs versenye
• Feladatok: 

16 témakörből egy téma önálló kifejtése, 
képleírás a tanult témák alapján

• Résztvevők:  
9 fő a 8. b, c és d osztályból

• Eredmények:
I. helyezett: Bóta Dóra 8. b
II. helyezett: Gáspár Veronka 8. b
III. helyezett: Horváth Gréta 8. d
IV. helyezett: Mészáros Dorottya 8. b
V. helyezett: Csorba Melissza 8.c

Az első 3 helyezett a Gyermekekért Plusz Ala-
pítvány jóvoltából értékes könyvjutalomban ré-
szesült.

Minden résztvevőnek gratulálunk, plusz 

munkájukat lelkiismeretes felkészülésüket szak-
tanári dicsérettel jutalmazzuk.

 Sápiné Aczél Ágnes

Értékőrzők Bács-Kiskunban
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat által 
meghirdetett „Értékőrzők Bács-Kiskunban II.”
két fordulós versenyen vettek részt iskolánk 6.b 
osztályából a Mizsei Kutatók csapat.

Az 1. fordulóban megyei, nemzeti értékekhez 
kapcsolódó kvíz kérdésekre kellett válaszolni a 
versenyzőknek, illetve egy olyan, Bács-Kiskun 
megyében található, vagy megyei kötődésű ér-
tékre javaslatot tenni, amelynek helye lenne egy 
adott település értéktárában. 

A 2. fordulóban, a megyei döntőn a csopor-
tok személyesen mérték össze a tudásukat.

A lajosmizsei gyerekeknek a megyei 4. helyet 
sikerült elérniük.
A csapat tagjai: Czigány Dániel, Csontos Letícia, 
Hajdrik Fanni, Jáger Alexa, Ország Kristóf, Ötvös 
István, Rónay Csanád, Rubos Panna.

 László Ildikó

Tankonyha az iskolában
Március 7-én végre birtokba vehették tanulóink 
az új tankonyhát.

A Menő menza pályázat keretében műkö-
dő Főző szakkör tanulóival ki is próbáltuk. Az 
egészséges étkezés népszerűsítése céljából � nom 
reggeli krémeket készítettünk: erdélyi padlizsán 
krémet, avokádó krémet és zöld fűszeres túró-
krémet. A szakkörösök örömmel használták a 
felszerelt tankonyha eszközeit. A tavasz folya-
mán a technika órákon is kihasználjuk a tan-
konyha nyújtotta lehetőségeket.

 Sápiné Aczél Ágnes, szakkörvezető

Meseismereti vetélkedő
A Lajosmizse Fekete István Sportiskolai Álta-
lános Iskola 4. osztályos tanulói részére meg-
rendezésre került a játékos Meseismereti ve-
télkedő. Együtt versenyeztek a tehetséges és az 
integráltan oktatott sajátos nevelési igényű, vagy 
a tanulási nehézséggel küzdő gyermekek. Négy 

negyedik osztályból, osztályonként négy fős csa-
patok indultak a versenyen.

Tíz magyar népmesét jelöltünk ki felkészü-
lésre. A verseny feltétele volt az előzetes rajz el-
készítése, folytatásként puzzle, aktivity, és színes 
feladatok megoldása a mesékből.

A gyermekek nagyon jó hangulatban, egy-
mással versengve töltötték a délutánt. 

Az I. helyezett oklevelet, ajándékot és köny-
vet, a többi játékos emléklapot, és ajándékot 
kapott. Köszönet a vetélkedő lebonyolításában 
részt vevő kollégáknak, diákoknak, a 4. osztályos 
tanítok felkészítő munkáját, a speciális tagozat 
tanárainak, diákjainak az ajándék elkészítését.

I. helyezettek 4. c. osztály; Gajdácsi Vendel, 
Halász Hanna, Lovas Jázmin, Suba Boldizsár

II. helyezett 4. a; 4. b; 4. d osztályok
 Mártáné Káré Csilla, pedagógus

A „Gyermekekért 
Plusz Alapítvány” 
(Lajosmizse, 
Szabadság tér 13.)

köszönetét fejezi ki, és tájékoztatja támogatóit, 
hogy a személyi jövedelemadóból átutalt 1%-ból, 
melynek összege 190 000.-Ft, 
iskolai kulturális rendezvényeket, versenyeket, in-
formatikai fejlesztéseket támogattunk. Továbbá a 
tanulók jutalmazására és jutalomkönyvek vásár-
lására használtuk fel. 

A jövőben is számítunk szíves támogatásukra.
Adószámunk:

18345038-1-03
 Tisztelettel a Kuratórium

Fekete István Általános Iskolai 
Sport Egyesület 

6050 Lajosmizse, Szabadság tér 13.

Adószám: 19039190-1-03

2017. évi adó 1% visszatérítés összege: 
180 493 Ft mely összeget köszönjük. 

Továbbra is szívesen fogadjuk adója 1%-át.
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Az utolsó hideg téli hónapok programjai a böl-
csődében a madáretető nap és természetesen a 
tél búcsúztatásául a farsang volt.

A gyerekek lelkesen készítették a madárete-
tőket szüleikkel, itt a bölcsődében egy egysze-
rűbb, de annál nagyszerűbb módját választjuk, 
vagyis a gyerekek papírgurigákat kennek be 
zsírral, majd magokba hempergetik. Rendsze-
rint nagyon élvezik, hiszen szabadon maszatol-
hatnak, kezeikkel beletúrhatnak a magok közé 
és végül nagy büszkeséggel helyezik el őket az 
udvaron.

Mintakert a Meserét óvodában
Az idei évben óvodánk részt vesz a „Mintakert 
programban”. A pályázat keretében óvodánk 
157.000 forintot használhat fel. Az összegből ak-
kumlátoros fűnyíróval, műanyag lombseprűkkel 
bővíthetjük az óvodai eszközállományt. Az udvar 
füvesítéséhez fűmagot, a virágok táplálásához 
tápoldatot pályáztunk. Mindez a Mintakert az 
Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület az 
EFOP-1.2.1-15-201-00262 számú „Védőháló a 
Kecskemét és kistérsége családjaiért”című pá-
lyázat támogatásával valósul meg a tavasz fo-
lyamán.

 Kunné Sipos Ágnes, óvodapedagógus

Megemlékezés az óvodában
Az óvoda egyik kiemelt feladata, hogy segítse 
a gyermeket abban, hogy megismerje szűkebb 
és tágabb környezetét, amely többek között a 
nemzeti identitástudat, a hagyományos kul-
turális értékek, a hazaszeretet, a szülőföldhöz 
való kötődés alapja. Így fontos esemény az óvo-
da életében, hogy az 1848-49-es polgári forra-
dalom és szabadságharcra, annak kezdetére is 
megemlékezünk. 

Minden évben március 15. előtti napokban 
különböző játékos tevékenységeken keresztül 
igyekeznek az óvónők átadni az 1848-49-es 
polgári forradalom és szabadságharccal kap-
csolatos ismereteket. Lezárásként az előtte levő 
napon különböző módokon megemlékeznek a 
csoportok. 

Egyes csoportok ünnepéllyel készülnek a 
szülők számára, mások a városi könyvtár fog-
lalkozásán vesznek részt és olyanok is vannak, 
akik a Nyíri erdőben ünnepelnek. Minden egyes 
program segíti a gyermekek fejlődését, hazasze-
retetük és a kulturális értékeik elmélyülését.

 Trapp Tünde, óvódapedagógus

Farsang a bölcsődében, mindig kicsit 
rendhagyó nap, hiszen reggeltől mindenki 
jelmezbe bújik, természetesen mi kisgyer-
meknevelők is jelmezt öltünk magunkra. A 
két csoport színe java összegyűlik egy kis 
zenehallgatásra és télbúcsúztató táncmulat-
ságra. Délután természetesen ismét várjuk 
a gyerekek családjait közös uzsonnára, idén 
színes fánkokkal kínáltuk vendégeinket. Ezt 
követően egy még nagyobb táncos-zenés 
mulatság vette kezdetét. 

Az idei év első két programja nagyon vidám-
ra és színesre sikerült, úgy éreztük, mindenki 
igazán jól érezte magát és szívesen jött bölcső-
dénkbe egy kis közös időtöltésre gyermekeikkel. 

Szeretettel várjuk a leendő bölcsődéseket és 
családjukat 2019. április 3.-án 16 órától tar-
tandó Bölcsőde Kóstolgatóra, bölcsődénk 
nyílt napjára.

Hajdú Zoltánné, intézményegység-vezető
Karlik Zsó� a, kisgyermeknevelő 

Március 15-ei megemlékezés 
a Napocska csoportban

Március 15-ei Ünepély a Gomba csoportban

Süni csoport a városi könyvtárban emlékezett meg

Mécses csoport megemlékezése

LM Hirlap 70 (2019-02) 3.indd   12 2019. 04. 04.   AM 11:20



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

12  | HÍRLAP | 2019. március–április | | HÍRLAP | 2019. március–április |  13

MESERÉT LAJOSMIZSEI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉGE
Telefon: 76/555–024 • 6050 Lajosmizse, Szent L. u. 19. • E-mail: mesebolcsi@freemail.hu 

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

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

Versmondó találkozó a Meserét óvodában
2019. március hetedikén harmadik alkalommal 
került sor versmondó találkozó megrendezésére. 
A lelkes gyerekek klasszikus és kortárs költők 
csodálatos tavaszi verseiből választhattak. Igen 
szép számban jelentkeztek, harminchét nagy-
csoportos vállalta a találkozón való részvételt. 
Lelkiismeretes felkészülésüket emléklappal és 
csokoládéval jutalmaztuk. 

Meserét rímkedvelő óvodása díjat kapták:
Al-Samarrai Sidra (Süni csoport), Tóth Aliz 

(Süni csoport), Mészáros Dorina (Csiga cso-
port), Batta Tamás (Süni csoport), Heczendor-
fer Gergő (Cica csoport), Nagy Gergő (Katica 

csoport). Ők könyvjutalomban és oklevélben 
részesültek.

Az ajándékokat, okleveleket, emléklapokat 
köszönjük a „Tündérkert” a Lajosmizsei Óvoda 

Gyermekeiért Alapítványnak. Köszönet a műve-
lődési háznak a helyszín biztosításáért. 

A zsűrinek nehéz dolga volt, hiszen óvodá-
saink tehetségesek, élményszerű előadással mu-
tatták be a verseket. Míg a zsűri értékelt az Anya-
nyelvi munkaközösség tagjai drámajátékokkal 
színesítették a délutánt. A zord, szeles időjárás 
ellenére sikerült tavaszi hangulatot varázsolni. 

Helgert Lászlóné,
Anyanyelvi Munkaközösség vezető

XI. Környezetvédő és 
Tudatos Fogyasztó Konferencia 
Lajosmizsén

A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvo-
da szervezésében, 2019. 04. 23-án, Lajosmizsén 
kerül megrendezésre, a XI. Környezetvédő és 
Tudatos Fogyasztó Konferencia „Egészség-
ben, harmóniában a természettel” címmel.
A szakmai napra a zöld óvoda elismerő díjjal 
rendelkező óvodák óvodapedagógusai kaptak 
meghívást. A konferencia résztvevőit köszönti 
Basky András Lajosmizse város polgármestere. 
Az előadók: Merza Péter a Humusz Szövetség 
alelnöke, „A környezettudatosság szerepéről 
az egészséges életmódra nevelésben”, Labancz 
Györgyi közoktatási szakértő „Fenntarthatóság 
a gyakorlatban”, Kissné Dr. Korbuly Katalin fő-
iskolai docens, „Gondolatok lelki egészségről” 
tartanak előadást. A szakmai napon a Meserét 
óvoda pedagógusai bemutatják a környezeti 
nevelésben elért eredményeket, a jó gyakorla-
tokat, a környezettudatos neveléshez kapcsoló-
dó játékokat, és kiállítást rendeznek a székhely 
intézményben.

 Kocsis Györgyné, 
 intézményvezető

Télűző képes beszámoló

A tal palávalót a Lóca együttes biztosította Farsangi projekt a Csibe csoportban
Az óvó nénik is 
űzték a telet

Iskolába hívogató műsorral kedveskedtek 
az iskolások a nagycsoportosoknak Fő a vidámság! Télűzés a Katica csoportban
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LAJOSMIZSE VÁROS MŰVELŐDÉSI HÁZA ÉS KÖNYVTÁRA
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LAJOSMIZSE VÁROS MŰVELŐDÉSI HÁZA ÉS KÖNYVTÁRA
Lajosmizse, Szabadság tér 12. • Tel.:76/555–053 (művelődési ház), 76/555–323 (könyvtár)
E-mail: muvhaz@lmizsekultura.hu; konyvtar@lmizsekultura.hu • www.lmizsekultura.hu

A Lajosmizsei Kultúrapártoló Alapítvány (Lajosmizse, Szabadság tér 12.) köszö-
netét fejezi ki támogatóinak a felajánlott személyi jövedelemadó 1%-ból befolyt 
49 003,– Ft támogatásnak, melyből rendezvényeink programját színesítettük.

Idén is számítunk szíves támogatásukra! Adószámunk: 18369401-1-03

 Köszönettel: a kuratórium

Táncház ajánló: 2019. május 10. Majális Táncház 
az ÜSZTÜRÜ zenekar közreműködésével

17–19 óráig  Aprók tánca: népi játékok, táncok, májusi népszokások
19–21 óráig Csutri bál: somogyi táncok tanítása 
21–24 óráig  Felnőtt táncház: széki, kalotaszegi, mezőségi, szilágy-

sági, székelyföldi táncrendek
Táncmesterek: Bitai Judit és Kovács Sándor

Házigazda a Mizsei Vadrózsák Néptánc csoport
BELÉPÉS DÍJTALAN!

Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma Csoóri Sándor Alap

Programok áprilisban és májusban
• április 10., 16:30 

Líra Zeneiskola koncert
• április 12., 16:30 

Líra Zeneiskola koncert
• április 12., 18:00 

Tavaszköszöntő Táncház
• április 13., 09:00–18:30 

Tavaszköszöntő húsvéti 
kavalkád és vásár

• április 16., 16:00 Országos 

Zöldovi kiállítás megnyitó
• április 23., 09:00 Országos 

Zöldovi konferencia
• április 25., 18:00 Vujity Tvrtko 

– Túl mindem határon
• április 27., 20:00 

Lajosmizsei I� úsági bál
• április 27–28., 9:00–17:30 

Többet ÉSZ-szel, mint ERŐ-vel! 
Agykontroll gyerekeknek

• május 7–31.,
Tokai Eszter fotókiállítása

• május 10., 09:00 
Városi Környezetvédelmi Nap

• május 10., 17:00 
Majális Táncház

• május 12., 10:00
X. Grillázs és Mézeskalács 
Majális Verseny és Várás, 
Gyermeknap

• május 18., 
X. Szamócás vásári forgatag

X. Grillázs és Mézeskalács Majális verseny és vásár, Gyermeknap
2019. május 12. (vasárnap): Örömmel tájékoztatunk mindenkit, hogy 
2019-ben ismételten megrendezésre kerül 10. alkalommal a Grillázs és 
Mézeskalács Majális (égetett, pörkölt cukortorta és mézeskalács) verseny 
és vásár ahova szeretettel várjuk az Ország Grillázs torta készítőit és Mézes-
kalács mestereit, és minden kedves érdeklődőt.
X. Grillázs és Mézeskalács Majális támogatója
• Magyar Grillázs Szövetség
• Lajosmizse Önkormányzata
• Lajosmizse Művelődési Háza és Könyvtára
• Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete

Program:
10:00  X. Grillázs és Mézeskalács 

Majális verseny és vásár, Gye-
reknap megnyitó ünnepsége

11:00  Lajosmizsei Fekete István 
Sportiskolai Általános Iskolás 
6.b osztályos tanulói műsora, 
melynek címe: „Csokoládé 
álom”

14:00  Kovács Kati koncert
15:00  Interaktív bohóc műsor és lu-

� hajtogatás
15:30  A Grillázs és Mézeskalács ver-

seny eredményhirdetése

17.30  Mint a pinty zenekar 
 – gyerek koncert

10:00-18:00 Kézműves foglalkozások: 
• Egyedi fatáblakészítés 
• Mézeskalács Workshop

10:00–18:00  Kézműves  
kirakodóvásár

10:00–17:00   Grillázs és mézeskalács 
kiállítás

10:00–18:00  Mászófal, Ugráló vár, 
Darts foci

10:00-18:00 Arcfestés
A programváltozás jogát fenntartjuk!
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Ha egy üzlet beindul…, írhatnám kissé humorosan, de lefordítva a gon-
dolatot: pár hónapja még nem gondoltam volna, hogy a több évtizede inaktív 
régészeti kutatások sora, a 2019-es év elején befejezett Folplast telephelyen 
végzett munkálatok után, szinte egy kávészünetet követően tovább folytatód-
nak a településen. A még zajló feltárás közben lettünk rá � gyelmesek, hogy 
a területünktől nem nagy távolságra komolyabb földmunkavégzés történt 
korábban. A helyszíni szemle során észleltük, hogy egy eddig ismeretlen, 
nyilvántartásban nem szereplő régészeti lelőhelyet bolygattak meg. Egy rövid 
ügyintézést követően a tulajdonos, Ubornyák László helyi vállalkozó anyagi 
segítségével a Kecskeméti Katona József Múzeumnak mentő feltárására került 
sor vezetésemmel a bolygatott területen.

A munkálatok során összesen 160 darab, részben elbányászott régészeti 
jelenséget sikerült feltárni és dokumentálni. Sajnos a területen húzódó domb-
háthoz közel már csak igen roncsolt állapotban maradtak meg az objektumok, 
gyakran csak a jelenségek alját sikerült meg� gyelni, mivel helyenként 60-80 
cm is be lett vágva a sárga altalajba.

A területről nagyobb mennyiségű leletanyag látott napvilágot, melynek 
alapján 140 db objektum a szarmata korra keltezhető, míg 20 db avar kori-
nak bizonyult.

A feltárás eredményeinek ismertetése előtt röviden szólnék a rendkívül 
izgalmas népcsoport történetéről. Az indoeurópai nyelvcsalád iráni ágához 
tartozó szarmaták a Kr.u. 1. század első harmadában települtek meg keleti, 
Fekete-tenger vidéki hazájukból az Alföldön. A forrásokban megmaradt sze-

TÖRTÉNETEK LAJOSMIZSE MÚLTJÁBÓL

EGY ÚJABB FEJEZET LAJOSMIZSE MÚLTJÁBÓL

Szarmata és avar kori település feltárása az 5. sz. főút mentén
Sz. Wilhelm Gábor

A munkaterület légifotója

Szarmata verem
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gényes adatok alapján tudjuk, hogy a szarmaták külseje és fegyverzete a 
mai Irán területén élt parthusokkal mutatott rokonságot, azaz bő ruhát vi-
seltek, hosszú hajuk volt. Küllemükben alapvetően szőkék voltak, testüket 
tetoválták. A Kárpát-medencei szarmaták történetét alapvetően a Római 
Birodalommal való folyamatos kapcsolat jellemzi, mely hol háborús, hol 
pedig békés időszakot hozott, míg a kereskedelmi kapcsolat folyamatos, 
és igen intenzív volt a két népesség között. A szarmaták önálló uralma és 
történelmi szerepe az Alföldre beköltöző hunok megjelenésével ért véget 
a Kr. u. 400-as évek elején. Keleti őshazájukban maradt töredékeik a mai 
napig fennmaradtak: a Kaukázus területén élnek oszét néven.

A szarmaták települése munkaterületünk dombos részén helyezkedett 
el, így ez sérült a legnagyobb mértékben. Három-négy nagyobb csoportban 
kerültek elő a korszakra keltezhető jelenségek. Többek között 94 darab 
gödör/verem, 6 db kemence, 4 db épület, 2 db füstölőműhely, 5 db árok 
és egy gödörhulla köthető ehhez az időszakhoz.

A megkutatott terület középső részén volt a jelenségek döntő hányada. 
Feltűnően nagy méretű méhkas alakú gabonatároló vermek helyezked-
tek el egy jól körülhatárolható területen, ami nagy mennyiségű gabona 
eltárolására utal. 

Mellettük épületek, füstölőműhelyek és külső kemencés műhelyek is 
teret kaptak. A vermek egy részéből komoly mennyiségű, gyakran 60-80 
cm vastagságban is felhalmozódott, minden bizonnyal konyhai hulladék-
ként bedobált állatcsont került elő. 

TÖRTÉNETEK LAJOSMIZSE MÚLTJÁBÓL

Szarmata gödörhulla

Szarmata kemence megújítás közben félbehagyva

Lókoponya a szarmata veremben
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TÖRTÉNETEK LAJOSMIZSE MÚLTJÁBÓL

Az egyik ilyen „csontos” gödör középső részén egy rossz megtartású 
emberi maradvány is napvilágot látott. A háton fekvő női váznak derék 
magasságban el volt mozdulva a felső teste, valószínű már korhadt állapot-
ban dobták be a verembe. A bal karján gyöngy karkötő volt, elképzelhető, 
hogy egy közeli szarmata temető egyik kirabolt maradványát dobták a 
másodlagosan feltöltött objektumba.

Jellegzetes építmények a szarmata településeken a füstölő műhelyek. 
Funkciójuk a korabeli élelmiszerek tartósítása volt, feltehetőleg nagyobb 
mennyiségű szarvasmarha húst is ilyen módon kezelhettek, melyet ke-
reskedelmi áruként a római területeken értékesítettek. A lelőhelyen talált 
füstölők a hagyományos hármas felosztásúak voltak, a füstölő tér téglalap 
alapú, a kürtő az altalajba lett vájva, míg a tűztér egy hagyományos kerek 
gödörre hasonlított. Jellemző, hogy a kürtő a füstölőtér felé erősen be-
szűkül, így hűtve le a meleg füstöt. 

Több kemencét is feltártunk, melyek mind az altalajba vájt típushoz 
tartoztak, sütőfelületük alatt ki voltak tapasztva kerámiaréteggel. Néhány-
nál sikerült a megújítás nyomait is meg� gyelni, de érdekes, hogy mindet 
félbehagyták a visszabontás során.

Az előkerült leletanyag nagy mennyiségű volt, tucatnyi egész állati ko-
ponya, több teljes kutyaváz és töredékes egyéb csont mellett, komolyabb 
mennyiségű kerámia is napvilágot látott. A szokásos szürke, simított felü-
letű korongolt és a hagyományos kézzel formált áru mellett sok kavicsos 
soványítású korongolt fazék is volt az anyagban. A helyi kerámia mellett 
pár római készítésű terra sigillata, és nagyobb mennyiségű Fekete-tenger 
vidéki boros amphora töredéke is felszínre került. A leletanyag alapján a 
településrészlet a Kr. u. 3. század legvégén, a 4. század első harmadában 
lehetett használatban.

A Kr. u. 6. század közepén egy igen szervezett, erőteljes népcsoport 
jelenik meg a dél-orosz szteppén, a belső-ázsiai és közép-ázsiai gyökereket 
mutató avarok népe. 568-ra a gepidák és a langobardok királyságát meg-
döntve már az egész Kárpát-medence avar kézben volt, a történelemben 
először egy politikai egységet alkotva a Duna mindkét partján. Leletanya-
gukban keverednek a keletről hozott elemek, a helyi germánok öröksége 
és a bizánci területről érkező, zsákmányként, kereskedelmi úton idekerült 
tárgyak. Ez az időszak egy igazi aranykor az avar történelemben, a béke fe-
jében óriási mennyiségű arany áramlik be a Bizánci Birodalomból. Ennek 
ellenére korai történetüket a bizánciak elleni háborúk fémjelzik, melyek 
Konstantinápoly 626-os sikertelen ostromában teljesedtek ki.

Kezdetekben a hadi sikereiknek titka elsődlegesen jól szervezett lovas 
egységeikben rejlett, melynek magját a korszak legjobban képzett nehéz-
lovas egységei adták. Az avarok egyik nagy újítása a vaskengyel meg-
honosítása volt, mely a nehézlovas harcmodor tökéletesítésére szolgált. 
A csontmerevítéses íjaik szintén a korszak legfejlettebb technológiáját 
képviselték, hatótávolságuk, átütőerejük meghaladta az ellenfelek által 
használtakét. Pár évtizeddel később, a középavar fegyverzettel terjed el Eu-
rópában a könnyűlovas hadviselés egyik legütőképesebb eleme, a szablya.

Nagyobb településeik a 7. század elejétől jelennek meg a Duna-Tisza 
közén, ekkorra megtörténik a régi nomád életmódról a letelepült, nagyál-

lattartó, gazdálkodó életformára való áttérés. Az elmúlt években a Kecske-
mét déli határában feltárt, eddigi legnagyobb felületű avar településásatás 
alapján falvaik nagy kiterjedésűek, gyakran 20-30 hektáros területen laza 
szerkezetű, szórt, de rendkívül tervezett települési képet mutatnak. Jelleg-
zetesek a szögletes, gyakran 40-50 m átmérőjű árkok, melyek valószínűleg 
a nagyállattartó gazdálkodáshoz tartozhattak. A karámokon kívül külső 
kemencék és elszórtan vermek helyezkednek el. Lakóépületeik főként 
félig földbe mélyített, sátortetős kis házak, melyekben néha kemencét is 
találunk. Az avar kor második felétől meg� gyelhető szárazabb periódus 
egyik bizonyítéka a településeken nagy számban található víznyerő kutak 
megjelenése. 

Avar kemence

Avar kút

Szarmata kemencés műhely
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A Lajosmizsén feltárt település remekül illik ebbe a képbe. Területün-
kön több nagyméretű szögletes kerítőárok mellett 2 kemence és egy igen 
komoly kút emelendő ki a jelenségek közül. A település biztosan hosszabb 
ideig létezhetett itt, mivel az avar kori jelenségek is minimum két perió-
dushoz sorolhatóak. A leletanyag alapján a települést a 7. század végétől a 
9. század első feléig használhatták.

Az idősebb fázishoz köthetőek a kemencék, melyet egy későbbi árok 
átvágott. A sütőfelületük alatt nagyméretű fazék- és sütőharang-töredé-
kekkel voltak tapasztva. A kemencét vágó árok szabályos négyszög alapú 
volt, igen mély, markáns főtaggal, melyet a közrefogott területen két me-
rőleges osztótag három részre tagolt. Az árok felső betöltési rétege � nom 
futóhomok volt, de pár objektum felső rétegében, illetve egy gödör szinte 
teljes betöltésében sikerült ezt a � nom homokot meg� gyelni. Valószínűleg 
ez már a település utolsó fázisát jelzi, mikor beindulhatott egy igen intenzív 
elhomokosodási, szárazosodási folyamat, melyet már több környékbeli 
hasonló korú lelőhelyen is sikerült dokumentálnunk. 

A nagy ároktól kissé ÉNy-ra került elő a feltárás legimpozánsabb ob-
jektuma, egy nagyméretű avar kút. Már a nyesési szinttől kezdve nagy 
mennyiségű leletanyag jelentkezett, különféle díszítésű és típusú korongolt 
fazekak mellett több sütőharang, melyek közül néhánynak szinte az összes 
töredéke a kútba volt dobva. A feltárás legkiemelkedőbb lelete is itt látott 
napvilágot, egy V-alakú csiszolt csonteszköz, melynek az egyik oldalán 
egy karcolt pentagramma ábrázolás volt. Különféle csontra karcolt ábrá-
zolások ritkán előfordulnak avar tárgyakon, de a pentagramma eddig csak 
pár fémen volt jelen. Eredete minden bizonnyal az antik kultúrkörben, a 
szomszédos Bizánci Birodalomban kereshető, elképzelhető, hogy egy avar 
területre került bizánci polgár jelenlétét bizonyítja.

A lelőhely a munkaterületen kívül minden irányba tovább terjed, vél-
hetően egy komoly nagyságú avar település és egy szokásos, zártabb szer-
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lajosmizsei és felsőlajosi kirendeltsége végzi. 

Kérjük, jelezze a terjesztéssel kapcsolatos 

esetleges problémáját kézbesítőjénél vagy 

az előbb említett hivatalokban!

TÖRTÉNETEK LAJOSMIZSE MÚLTJÁBÓL

SPORT

Sakk
Február 9-én a „Kecskeméti Tél” országos 

rapid - sakkversenyen, a lajosmizsei verseny-
zők közül Erős Máté szerepelt a legjobban, aki 
az U14 korcsoportban negyedik helyezést ért el

 Móczó István

TÖRTÉNETEK LAJOSMIZSE MÚLTJÁBÓL

Avar sütőharang Avar kori csont tárgy

Karcolt pentagramma az avar kori csont tárgyon

kezetű szarmata falu volt érintett, melyek egy része sajnos meg is semmi-
sülhetett a földmunkák során.

A mentő feltárás eredményei alapvető információkkal járultak hozzá 
a település történetéhez, mivel hasonló méretű szarmata településen csak 
egy régészeti lelőhely esetében folyt eddig munka, avar települést pedig 
még nem kutattak meg Lajosmizse területén.

Munkatárs: Hajdrik Gabriella 
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