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

Kellemes karácsonyi ünnepeket és  
sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk  

minden kedves Olvasónknak!

„Karácsony készül, emberek!
Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek, 
csillogtassátok kedvetek,
legyetek újra gyermekek,
hogy emberek lehessetek!”
Wass Albert
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ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2019.
A választás eredményének jogerőssé válását 
követően megalakult Lajosmizse Város Ön-
kormányzata
• Polgármester: Basky András
• Alpolgármesterek: dr. Adonyi Lajos és 

Fekete Zsolt 
• Képviselők: Bagó István, Belusz László, 

Borbély Ella, Cseh Katinka, Lukács Jó-
zsefné, Péli Szilveszter, Sápi Tibor, Sebők 
Márta, Tóth-Orlov Bettina.

Az önkormányzat a megalakuláshoz kapcso-
lódóan két bizottság létrehozásáról döntött:

Önkormányzati Bizottság 5 fővel: Belusz 
László elnök, Borbély Ella tag, Sápi Tibor tag, 
Sebők Márta tag, Bagó István tag.

Pénzügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági 
Bizottság 7 fővel: Sebők Márta elnök, Belusz 
László tag, Borbély Ella tag, Cseh Katinka tag, 
Lukács Józsefné tag, Péli Szilveszter tag, Tóth-
Orlov Bettina tag.

A választás eredményének jogerőssé vá-
lását követően megalakult Felsőlajos Község 
Önkormányzata, megválasztotta alpolgármes-
terét valamint az Ügyrendi Bizottság elnökét 
és tagjait: 
• Polgármester: Juhász Gyula
• Alpolgármester: Kun János
• Képviselők: Czigány Lajos, Majoros István, 

Makainé Antal Anikó.
• Ügyrendi Bizottság: Makainé Antal Anikó 

elnök, Czigány Lajos tag, Majoros István tag.

A választás eredményének jogerőssé válását 
követően megalakult LAJOSMIZSE VÁROS 
ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA.

Elnök: Lakatos Sándor. Elnökhelyettes: Ba-
ranyi Tibor Lajos. Tagok: Csorba Mihály, Patai 
Csaba, Petrik János.

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Ön-
kormányzata Képviselő-testületének Sport-
bizottsága: Csorba Mihály elnök, tagok: Patai 
Csaba és Lakatos Judit.

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Ön-
kormányzata Képviselő-testületének Kulturá-
lis, Roma Hagyományápoló és Szociális Bizott-
sága: Petrik János elnök, tagok: Csorba Ferencné 
és Baloghné Gáspár Ildikó. 

Adóhírek
Tisztelt Adózók!
Tájékoztatjuk adózóinkat, hogy az adótörvények 
2019. júliusi módosítása kapcsán változtak a tár-
sasági adóalanyok feltöltési kötelezettségei. A tár-
sasági adóban a feltöltési kötelezettség megszűnt, 
viszont a helyi iparűzési adóban továbbra is kö-
telező az adóelőleg kiegészítés. A helyi adókról 
szóló 1990. évi C. törvény 41. § (9) bekezdése 

alapján: „Annak a társasági adóalanynak minősü-
lő, kettős könyvvitelt vezető vállalkozónak (ideért-
ve a külföldi székhelyű vállalkozó magyarországi 
fióktelepét, továbbá a kettős könyvvitel elveinek 
megfelelő könyvvezetést alkalmazó más külföldi 
székhelyű vállalkozót is), amelynek az adóévet 
megelőző adóévben az éves szinten számított net-
tó árbevétele a 100 millió forintot meghaladta, 
az adóévre megfizetett iparűzési adóelőleget az 
adóévi várható fizetendő adó összegére ki kell egé-
szítenie.” A feltöltési kötelezettség bevallásának és 
befizetésének határideje: december 20.

A bevallásokat az arra kötelezetteknek kizá-
rólag elektronikus úton, cégkapun keresztül kell 
benyújtania. Az adóelőleg kiegészítésről szóló 
nyomtatvány a www.lajosmizse.hu>>e-ügyintézés 
fül alatt a https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap linkre 
kattintással érhető el.

Felhívjuk továbbá, vállalkozó és egyéni vál-
lalkozó adózóinkat, hogy az adóbevallási köte-
lezettségeik teljesítését, adóigazolási kérelmüket 
és egyéb adózással összefüggő ügyeiket kizáró-
lag elektronikus úton, a fenti linken illetve a 
NAV ÁNYK felületén elérhető nyomtatványok 
használatával teljesíthetik.

Köszönjük segítő együttműködésüket
  dr. Balogh László
  jegyző

Közeleg a tél!
Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét a város 
közterületeinek tisztántartásáról szóló helyi ren-
delet 4. § (2) bekezdésében foglaltakra, miszerint 
az ingatlan tulajdonosa (tartós használója) köte-
les gondoskodni az ingatlana előtti járdaszakasz, 
járda hiányában a járda helyén lévő egy méteres 
területsáv, illetve a járdaszakasz melletti nyílt 
árok és átereszek tisztántartásáról, gondozásáról, 
a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó 
anyagok eltávolításáról. 

Szintén az ingatlan tulajdonosa (tartós hasz-
nálója) köteles gondoskodni az ingatlana előtti 
járdaszakasz, járda hiányában a járda helyén lévő 
egy méteres területsáv síkosság-mentesítéséről és 
a hó-eltakarításáról, úgy hogy eközben a járda 
burkolata ne rongálódjék meg és a terepszint 
változatlan maradjon.

MUNKAREND VÁLTOZÁS A LAJOSMIZSEI  
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN
Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy a 6/2018. 
(VIII. 23.) pm. rendelet értelmében – mely a 
2019. évi munkaszüneti napok körüli munka-
rendről szól: 2019. december 24-e kedd és 2019. 
december 27-e péntek PIHENŐNAP.

A LAJOSMIZSEI KÖZÖS  
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL  

NYITVATARTÁSA  
EZEN A NAPON SZÜNETEL.

2019. december 24-e kedd HELYETT 2019. 
december 7-e szombat munkanap a pénteki 
nyitva tartás szerint 12.30 óráig. Ezen a napon 
ügyfélfogadás nincs!

2019. december 6-án pénteken 16.00 óráig 
a Hivatal nyitva lesz, azonban ügyfélfogadás 
nincs!

2019. december 27-e péntek HELYETT 2019. 
december 14-e szombat munkanap a pénteki 
nyitva tartás szerint 12.30 óráig. Ezen a napon 
ügyfélfogadás nincs!
Lajosmizse, 2019. november 13.
  dr. Balogh László 
  jegyző
IGAZGATÁSI SZÜNET  
a Lajosmizsei Közös  
Önkormányzati Hivatalban
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete – Felsőlajos Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének egyetértésével - a Lajos-
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ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK LAJOSMIZSE
2019. szeptember 10.–november 09.

Házasságot kötöttek:
Dr. Pálos Gábor László és Csernóczky Anna
Gyarmati Konrád és Bereznai Dóra
Kollár Péter és Palotai Barbara
Petrik János és Radics Erika
Szabó Viktor és Spirkó Erzsébet Mária
Zöldi Csaba és Tóth Anita
Horváth Gábor József és Rabb Krisztina
Horváth Csaba Zsolt és Duzmath Kitti
Oláh Balázs és Tóth Orsolya
Hupka Sándor és Horváth Fruzsina
Fuchs Henrik Tibor és Sándor Kinga
Fekete Zoltán és Fülöp Mónika Nóra
Gáspár Attila és Leskó Nikolett
Szőrös Elemér Endre és Fakan Szilvia
Kazai Imre Márton és Lubinczki Judit
Harmincz Rihárd és Papp Kata
Soós Péter és Majki Enikő
Tóth János és Patkós Szilvia
Kaldenekker Ferenc és Fricz Gerda Margit
Kaltenecker Gábor és Fábián Nikolett
Dubek Krisztián és dr. Kovács Zsanett
Berczeli Sándor Attila és dr. Balog Eliza 
Zsuzsa
Rózsa Péter és Szekér Renáta Berta
Czakó Tamás és Kósa Kitti
Juhász István és Berki Boglárka
Horváth Ákos és Biró Vilma

Kaszala Imre és Dr. Nagy Nikolett
Martinez Parachini Jose Roberto és Dr. Kará-
csonyi Judit
Kore Pál és Hefkó Ágnes
Tót Péter Róbert és Csőgör Barbara
Hasan Florin Cristian és Kövér Kinga
Boros István László és Csöszi Sarolta Szilvia
Pintér Gergely és Szőrös Eszter Éva
Medgyesi Attila Benjámin és Szolga Fanni
Fajka János és Valkai Anikó
Szórád Lajos és Sarai Katalin

Elhaláloztak:
Heczendorfer Péter (1940, Lajosmizse)
Cseh Ernőné (Csernáth Katalin, 1939, Buda-
pest)
Nagyszabó Lajos (1969, Lajosmizse)
Farkas Józsefné (Rideg Magdolna, 1939, 
Lajosmizse)
Rubos Istvánné (Kármán Erzsébet, 1932, 
Lajosmizse)
Kalivoda Istvánné (Vincze Viktória, 1930, 
Lajosmizse)
Várady Ferenc Mihály (1934, Felsőlajos)
Megyesi Imréné (Mészáros Teréz, 1950, 
Lajosmizse)
Gajdácsi József (1964, Felsőlajos)
Kisjuhász Attila István (1947, Lajosmizse)

mizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi 
munkarendjében 

2019. december 23. (hétfő), 2019. december 
30-31. (hétfő-kedd) és 2020. január 2-3. (csü-
törtök - péntek) napokra, azaz 5 munkanapra 
igazgatási szünetet rendelt el. 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy ezen időszak 
alatt a Közös Önkormányzati Hivatal valameny-
nyi irodáján és csoportján 1-1 fővel ügyeletet 
tartunk, ugyanakkor a Hivatal lajosmizsei szék-
helyén folyamatosan működik az információs 
pult, ahol teljes körű tájékoztatást kaphatnak 
az ügyfelek a hivatali dolgozók elérhetőségéről, 
munkarendjéről.

Az igazgatási szünet időtartama alatt ki-
zárólag a haladéktalan intézkedést igénylő 
feladatokat látja el a hivatal.
Lajosmizse, 2019. november 13.
  dr. Balogh László 
  jegyző

Boldog Karácsonyt Lajosmizse!
A Karácsonyra készülve napjaink megtelnek 
örömteli feszültséggel, várakozással, igyekszünk 
előkészülni az ünnepre, hogy az év utolsó napjait 
meghitten, békésen, szeretetben tölthessük. Át-
gondoljuk, hogy sikerült-e mindent beszerezni, 
majd feldíszítjük az otthonunkat, végül elvégez-
zük az utolsó simításokat, ellenőrizve, hogy min-
denre gondoltunk-e. 

Mindemellett a Karácsony ünnepének kö-
zeledtével mindenki visszagondol a lassan el-
múló évre, egyfajta összegzést végezve minden 
megtett, vagy esetleg elmulasztott dolgokról. 
Örömmel tölt el, hogy parlamenti döntéseinket 
tekintve számos eredményről számolhatok be 
Önöknek. 

Évről-évre teszünk azért, hogy ma elmond-
hassuk, a magyar az EU egyik legstabilabban 
fejlődő gazdasága. Folyamatosan nő a foglalkoz-
tatás, 2010 óta 811 ezer új munkahely jött létre, 
ezzel párhuzamosan csökken a munkanélküliség, 
nőnek a bérek, bővül a fogyasztás, a gazdasági 
növekedés évek óta 5% fölötti.

A fiatalok számára folyamatosan kedvezmé-
nyeket vezettünk be, az általános és középiskolás 
diákok ingyenesen juthatnak tankönyveikhez, 
600 ezer gyermek számára bizto-
sított az ingyenes, vagy kedvezmé-
nyes étkeztetés. A diákok sikeres 
nyelvvizsgája esetén, a nyelvvizsga-
díjak visszatérítésre kerülnek.

Magyarországon egyedülálló 
módon segítjük a családokat. A 
fiatalokat babaváró támogatással, 
CSOK-kal, adókedvezményekkel 
támogatjuk. Eddig közel 60 ezer 
család igényelte a családvédelmi 
akcióterv valamely támogatását. 
Célunk, hogy minden család sa-
ját tulajdonú otthonban élhessen, 
Magyarország kormánya eddig 114 
ezer család, közel fél millió ember 

otthonteremtését támogatta. Továbbá elmond-
hatjuk, hogy egyre több pénz maradhat a kis-
gyermekeseknél, a családi adózással átlagosan 
310 ezer forint adót spóroltak tavaly a gyermekes 
családok.

Kiemelten fontosak a családokat és a gyer-
mekeket érintő támogatások, hiszen a gyermek a 
jövő közösségeinek alapja. A kormány azt szeret-
né, ha minden vágyott gyermek megszülethetne, 
mert a magyar jövőt a ma születő gyermekek és 
az ő gyermekeik fogják alakítani.

Az európai parlamenti választás során dönte-
nünk kellett az Európában elfoglalt helyzetünk-
ről, a bevándorlás elutasításáról, mely országunk 

számára sem önkéntes, sem kötelező szempont-
ból nem elfogadható. A jövőt az határozza meg, 
kik fognak Európában élni, lesz-e keresztény 
Európa. A mi sorsunk itt Európa szívében, el-
választhatatlan Európa sorsától.

Az országépítő munkát folytatni fogjuk. 
Egy újabb családvédelmi és gazdaságvédelmi 
akcióterv kidolgozása a kormány előtt álló leg-
fontosabb feladat. A gazdaságvédelmi akcióterv 
sarkalatos pontja az adófajták egyszerűsítése, a 
vállalkozások terheit érdemben mérsékelve. A 
kormány célja, hogy 2022-ig harmadával keve-
sebb adótípus legyen, mint amennyi 2018-ban 
volt.

Mozgalmas évet zárunk, mely 
arra utal, hogy sok munka áll 
mögöttünk, a jövőre vonatkozó 
törekvéseink sem lesznek küzde-
lemmentesek, de bízom abban, 
hogy összefogva megvalósítjuk 
céljainkat.

Ezúton is köszönetet szeret-
nék mondani mindazoknak, akik 
segítették vagy a jövőben segíteni 
fogják munkámat.

Áldott, békés, szeretetteljes Ka-
rácsonyt és Boldog Új Évet Kívá-
nok mindenkinek!

 Dr. Salacz László, 
 országgyűlési képviselő
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Óvodánk hírei
Óvodánkban több programon is részt vehettek 
a gyerekek, elsőként szeptemberben, amikor egy 
csacsi és gazdája, egy német állat idomár látogat-
ta meg az óvodás gyermekeket, bemutatót tartott 
nekik és meg is simogathatták őt. Köszönjük!

Októberben sok program színesítette a min-
dennapjainkat. Október 2-án és 3-án papírgyűj-
tést szerveztünk óvodánkban. Ezúton is köszön-
jük a szülők segítségét, aktív részvételét!

Október 3-án, az Aradi vértanuk emlék-
napjai előadáson is részt vehettek az óvodása-
ink szüleikkel, valamint az azt követő fáklyás 
felvonuláson. Október 9-én a Tanyacsárdába 
látogathattunk lovas kocsikkal az állatok világ-
napja alkalmából, ahol a gyermekeknek lehető-
sége volt, hogy közelebbről megismerkedjenek 
a jellegzetes magyar háziállatokkal. Köszönjük a 
Tanyacsárda Kft-nek a lehetőséget! Betyárdombi 
túrát tartottunk hagyományainkhoz híven, ame-
lyen a gyermekek szüleikkel együtt túrázhattak, 
mely közben lehetőség nyílt új kapcsolatok kiala-
kítására és a régiek elmélyítésére a szülők, gyer-
mekek és a pedagógusok számára is. Köszönjük 
mindenkinek a részvételt! Az idei évben is igényt 
tartottak a szülők Dóbiás Péter és társulatának 
zenés műsoraira, ahol alkalmanként komolyze-
nei művekkel és hangszerekkel ismerkedhettünk. 

Az első előadást októberben tekinthettük meg. 
Október 18-án a Szegedi Látvány színház láto-
gatott meg minket, egy színes interaktív műsort 
adtak elő, melynek keretében a Pötyi és a legjobb 
gazdi c. előadást tekinthették meg a gyerekek, 
amely játékosan hívta fel a figyelmet a felelős 
állattartásra. 

Ebben a hónapban a Meserét Lajosmizsei 
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde által 
megszervezett két tehetséggondozó programon 
is részt vehettek óvodásaink. Ezek a programok a 
Mesés Hétpróba vetélkedő volt, ahol Nagy Eme-
se, Tok András, Zala János és szüleik vettek részt. 
Köszönjük a nekik, hogy képviselték óvodánkat!

Novemberben is volt lehetőségük óvodá-
sainknak, hogy új élményeket és ismereteket 
szerezzenek, nagycsoportosaink például a Fel-
sőlajosi Iskola könyvtárába látogattak el, ahol 
játékosan, meséléssel, barkácsolással teli délelőt-
töt tölthetnek el, mely alatt megismerkedhettek 
a könyvek és a könyvtár világával. Köszönjük a 
meghívást.

Óvodánkba újra ellátogatott a Palinta társu-
lat, akik Márton naphoz kapcsolódó zenés előa-
dással szórakoztatták az óvodásokat.  

 Krasnyánszki Erika, óvodapedagógus

Iskolánk hírei
Szeptember utolsó hétvégéje a mozgás jegyében 
telt. Ebben a tanévben először iskolánk is be-
kapcsolódott az Európai Diáksportnap rendez-
vénysorozatába. Dóka-Mezei Anett és a zumbás 
lányok fergeteges bemelegítése után került sor a 
2019 m-es váltófutásra, majd különféle vidám 
mozgásformákon, játékos vetélkedőkön keresztül 
tapasztalhatták meg a gyerekek a mozgás örömét. 

A mozgás és a természet szerelmesei másnap 
sem lustálkodtak, hanem buszra szálltak, hogy 
egy felejthetetlen napot töltsenek el Tari Endre 
és Krasnyánszki Éva vezetésével az ősz színeiben 
pompázó Pilis talán legszebb útján, a Spartacus 
ösvényen. 

Kulturális eseményeink legfőbb bázisa isko-
lánk könyvtára. Tanítványaink nagy örömmel 
válogatnak a folyamatosan újuló, bővülő könyv-
készletből, és szívesen vesznek részt a könyvtár 
által nyújtott programokon, rendezvényeken. Az 
iskolásokhoz a Szegedi Látványszínház művészei 
látogattak el igényes, szórakoztató és még tanul-
sággal is szolgáló előadásukkal, az óvodások szá-
mára pedig Tóth Hajnalka könyvtáros pedagógus 
tartott játékos ismeretterjesztő foglalkozást. La-
josmizse Város Művelődési Háza és Könyvtárá-
ban három feledhetetlen délelőttöt tölthettek a 
negyedikesek. Saját naplójuk elkészítése közben 
megismerkedtek a papírmerítés technikájával, 
a könyvkötés, könyvnyomtatás fortélyaival. Az 
egész délelőttös programot szórakoztató, zenés 
mesejátékok és érdekes, izgalmas vetélkedők tet-
ték még tartalmasabbá. A Magyar Rajzfilmünnep 
keretein belül iskolánk diákjai is széles mozivász-
non tekinthették meg az Az erdő kapitánya című 
örökzöld klasszikus rajzfilmet. 

Kulturális nevelési programunk szerves része 
nemzeti értékeink őrzése, ápolása. Október 4-én 
az Aradi Vértanúk előtt ünnepi megemlékezéssel 
és fáklyás felvonulással tisztelegtünk, október 22-

Az elmúlt két Bozsik Foci Fesztiválon Ovi Focis gyermekeink is részt vehettek, 
ahol megcsillogtathatták labdakezelési ügyességüket. Mindig örömmel 
és nagy várakozással telve készülnek rá. Köszönjük a szülőknek, hogy 
biztosították a zökkenőmentes eljutást és Attila bácsinak a felkészítést

A Dalos Pacsirták találkozóján Nagy Emese (aki 
különdíjazásban is részesült) és Baranyi Sándor 
szerepelt, melyhez szívből gratulálunk!
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én az ’56-os forradalom hősei tiszteletére mezei 
futóversenyt rendeztünk. 

Október 3-án az Állatok Világnapján a mé-
heké és a kutyáké volt a főszerep. Bekes Mihály 
méhész interaktív előadásán megismerkedhet-
tünk a méhek és a méhészek munkájával, ezt 
követően 4 különböző mézet kóstolhattunk meg 
vajas-mézes kenyér és narancsos-mézes tea for-
májában. Ezután a ladánybenei Rénó Kutya-
otthon dolgozói és egy kis lakója látogatott el 
hozzánk, akik elmesélték, hogyan gondoskodnak 
a hozzájuk kerülő elárvult kutyusokról, és felhív-
ták mindannyiunk figyelmét a felelős állattartás 
fontosságára. A közös beszélgetés után átadtuk 
a részükre összegyűjtött meleg takarót konzer-
veket és száraz tápot. Ugyancsak ezen a napon 
kezdtük el, illetve folytattuk az iskola udvarába 
vissza-visszajáró madarakról való gondoskodást 
is. A meglévő madáretetőink mellé újak kerültek, 
és a gyerekek folyamatosan gondoskodnak azok 
feltöltéséről, hogy a madarak a téli hidegben is 
biztos táplálékhoz jussanak. Az állatok mellett a 
növények gondozásáról sem feledkezünk meg. 
Az őszi szünet után az ökoszakkörösök közösen 
ültettek el mintegy 60 tő árvácskát, hogy késő 
ősztől kora tavaszig is színes virágok díszítsék 
az iskola udvarát.

November 9-én, az Élet napján iskolánk is 
csatlakozott a 10milló fa kecskeméti közösségé-
hez, akiktől 2 fát és 3 cserjét kaptunk ajándék-
ba. Ezek közül 1-et-1-et minden osztály örökbe 

fogadott, elültették, és vállalták, hogy míg ebbe 
az iskolába járnak, gondját viselik a kis cseme-
téknek

Épített környezetünk is bővült ezen az őszön, 
ugyanis a Szülői munkaközösség, Juhász Gyula 
polgármester úr, az önkormányzat dolgozói, és a 
KAAT-INC Kft jóvoltából egy új tárolóépület ke-
rült az iskola udvarába. Így a gyerekek udvari já-
tékait a veszélyes szerszámoktól és vegyszerektől 
elkülönítve tudjuk tárolni. Ezúton is köszönjük!

A programok sora nem ér véget, hiszen már 
lázasan készülünk a közelgő eseményekre. Ok-
tóber 22-én a szülői szervezet ismét megrendezi 
a már hagyományossá vált jótékonysági retro 
bulit, melynek bevételéből az iskola környeze-
tét szépítjük, a gyerekek programjait színesítjük. 
November 29-én ünnepeljük az idősek napját, 
melyre a 2. és 4 osztályosok szórakoztató előa-
dással készülnek. Az Iskoláért, Gyermekekért 
Alapítvány december 10-11-én jótékonysági ru-
havásárt, december 18-19-én pedig kézműves 
adventi vásárt szervez a Faluházán. 

A december több kulturális programot is 
tartogat a gyerekek számára. December 3-án a 
kecskeméti Katona József Színházban az Alad-
din című mesejátékot fogjuk megtekinteni, 5-én 
személyesen ellátogat hozzánk a Mikulás, 7-én, 
a szombati munkanapon az osztályok közös 
kézműveskedéssel készülnek az ünnepre, 19-én 
pedig az óvodásokkal közösen fogjuk megünne-
pelni a Karácsonyt. 

Hálásak vagyunk azért, hogy ilyen gazdag 
programokkal tehetjük színesebbé az iskolai 
életet. Köszönjük az önkormányzat, a szülők és 
mindazok támogatását, akik szívükön viselik az 
iskola sorsát. 

Ezúton kívánok mindenkinek áldott, békés 
karácsonyt, és boldog új évet!

Polgárőrség
A Felsőlajosi Polgárőr Egyesület 2019. szeptem-
ber 27-én megtartotta a soron következő közgyű-

lését. Az egyesület elnöke Juhász Gyula beszá-
molót tartott a 2019 évről, ahol elmondta, hogy 
az egyesület nagyon sokat tesz a településért, a 
mindennapos szolgálatok mellett a Faluház és 
az iskola felújításakor ismét nagy részt vállalt az 
intézmények őrzésében. A falunapi rendezvé-
nyünk biztosításában mindig számíthatunk más 
települések segítségére, amit mi természetesen 
viszonozni is szoktunk így a lajosmizsei és a la-
dánybenei rendezvényeken szívesen kisegítjük a 
kollegákat. Az idei évben több helyről kaptunk 
támogatást többek között a Felsőlajosi Község 
Önkormányzattól, magánszemélyektől, vala-
mint az Országos Polgárőr Szövetségtől. Ezek-
ből a támogatásokból a tagoknak négyfunkciós 
téli kabátot vásároltunk, amelyet a közgyűlésen 
mindenkinek ki is osztottunk. Felsőlajoson lévő 
polgárőrség minden napos jelenléte valamint 
a Lajosmizsei Rendőrőrssel való közös, és jó 
együttműködése nagymértékben hozzájárul a 
település eredményes közbiztonsági statisztikájá-
hoz. A polgárőrség legfontosabb célja továbbra is 
a helyi közrend és közbiztonság védelme, a bűn-
megelőzésben való közreműködés, az állampol-
gárok személyi biztonságának védelme, az állami, 
önkormányzati és állampolgári vagyonvédelem 
elősegítése, a lakossági biztonságérzet növelése, a 
lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom 
és együttműködés erősítése. Juhász Gyula még 
elmondta, hogy Felsőlajos minden évben részt 
vesz a Virágos Magyarország Környezetszépítő 
versenyen, a település megtekintése után és a 
zsűrivel folytatott beszélgetéskor szóba került 
a polgárőrség. Elismerően vették tudomásul, 
hogy a faluban ekkora létszámmal működik az 
egyesület, ezért a Magyar Turisztikai Ügynökség 
2019 évben Felsőlajos Község Önkormányzata 
részére a polgárőrség által végzett kiemelkedő 
közösségi munkáért elismerését fejezte ki. Az 
elnök köszönetet mondott a polgárőrség tag-
jainak valamint a támogatóknak és további jó 
együttműködést kívánt.

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

Környezetünk védelme, gondozása kiemelt szerepet kap az iskola életében. Szeptember 20-án a takarítási 
világnap alkalmából minden osztály gumikesztyűt, szemeteszsákot ragadt, és 1-1 órát szánt arra, hogy 
megtisztítsa az iskola környezetét és a szomszédos utcákat az eldobott szeméttől
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EGYSZI – INTÉZMÉNYI SZAKMAI NAPOK – 2019 
A XIX. Intézményi Szakmai Napok tematikája 
kiemelkedően gazdag programtervet jelzett az 
idei évre, amelyet az érdeklődők érzékelhettek 
már a meghívó kézhezvételekor is. 

A mindenkinek szóló egészségügyi szűré-
sek, a női és férfi egészségmegőrző programok, 
a gyermek egészségmegőrző-és gyermekjóléti 
rendezvények, a szakmai fórumok és előadások, 
a véradás, a véradó ünnepség, az Egészség-pont 
és EFI stand szolgáltatásai, az Egészség-Expo 
bemutatója és vásárja, az Idősek Hete eseményei 

újra nagy számú – több, mint 3000 fő – érdek-
lődőt vonzottak. 

Egyes szűrések, szakmai részek még zajla-
nak, de az érintett szakterületek folyamatosan 
dolgozzák fel a szűrések és visszajelzések tapasz-
talatait, hiszen a részeredmények is figyelmet 
érdemelnek. 
Összességében levonható következtetések: 
• Prevenció/megelőzés fontossága. Az 

érdeklődők nagy száma utal az egészségér-
tésre, az egyre inkább egészségtudatosabb 

életmód kibontakozására.
• A nemek és kor szerint felépített, az 

egyes célcsoportoknak szóló programok 
gazdagsága a térségben egyedivé teszi a 
rendezvényt.

• Nagy számú felkészült, széleskörű tapaszta-
lattal rendelkező közreműködő, szakember 
végzett önzetlen, megfeszítő munkát a 
„Napok” alatt, amelyet méltó helyén kell 
kezelni, s köszönet illet valamennyi részte-
vővőt, munkatársat.

Egészségügyi szakmai fórumok
Közismert szakemberek – balról Dr. Orosz Enikő főorvos, laborszakor-
vos, jobbról Győrfi Pál mentőtiszt, mentálhigiénikus, PR-szakember - az 
egészség/betegség mutatóiról, az egészségértés, életmentés kérdéseiről 
tartottak magas színvonalú előadást. Feró Csaba ügyeletes sofőr az újra-
élesztést mutatta be a jelenlévőknek, amelyet mindenki gyakorolhatott.

Az Egészségügyi Hét kedves színfoltja az édesanyák és gyermekeik köszön-
tése a Csecsemők Anyatejes táplálásának Világnapja alkalmából, amelyen 
Szabó Béláné IBCLC laktációs szaktanácsadó és táplálkozástudományi 
szakértő a védőnőkkel együtt hasznos információkkal látta el az édes-
anyákat

Október 1. Idősek Világnapja városi ünnepségének kiállítói, néptánc 
előadó művészei (Menczel Dóra és Horváth Sándor) zenészei (Rózsa Sándor 
Citerazenekar) és énekesei (Őszirózsa Népdalkör, Kovács Gáspárral) méltán 
kiérdemelték a vastapsot.  Dr. Bartha Júlia keletkutató, etnográfus (jobb 
felső) „Keleti örökség a Nagykunság népi díszítő művészetében” címmel 
nagysikerű előadást tartott 

Véradók köszöntése
Valamennyi véradót, közte Vas Béla Attila 100-szoros véradót (felső kép 
középen) köszöntötte a Magyar Vöröskereszt, a helyi Önkormányzat és az 
Egészségház képviselői is. A véradóknak köszönetet mondott Staár Edina 
érintett is (felső kép, bal szélén)
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Európai Szociális
Alap

LAJOSMIZSEI KÖZPONTI HÁZIORVOSI ÜGYELET BEOSZTÁSA
Hétköznap: 16.00–8.00 

Hétvégén, pihenő- és ünnepnapokon: 8.00–8.00

2019. december
1. Dr. Takács Vilmos

2. Dr. Takács Vilmos

3. Dr. Gócz Irén

4. Dr. Jankahidy Andrea

5. Dr. Szabó Béla

6. Dr. Rónay Zsolt

7. Dr. Lódi Brigitta

8. Dr. Gócz Irén

9. Dr. Márton Rozália

10. Dr. Gócz Irén

11. Dr. Jankahidy Andrea

12. Dr. Márton Rozália

13. Dr. Lódi Brigitta

14. Dr. Márton Rozália

15. Dr. Rónay Zsolt

16. Dr. Takács Vilmos

17. Dr. Gócz Irén

18. Dr. Ágó Zsuzsanna

19. Dr. Márton Rozália

20. Dr. Lódi Brigitta

21. Dr. Lódi Brigitta

22. Dr. Rónay Zsolt

23. Dr. Takács Vilmos

24. Dr. Márton Rozália

25. Dr. Lódi Brigitta

26. Dr. Gócz Irén

27. Dr. Márton Rozália

28. Dr. Gócz Irén

29. Dr. Szabó Béla

30. Dr. Márton Rozália

31. Dr. Rónay Zsolt

„Jász és kun gyökereink” című népművészeti kiállítás
A kiállítók - a Lajosmizsei Jász Hímzőkör és a Kunmadarasi Kun Hím-
zőkör -  csodálatos alkotásaiban gyönyörködhettek az érdeklődők az 
Idősek Hetén

Az október 1-jei ünnepség fellépő művészei és vendégei - Gazsi&Jani, 
Jászsági Hagyományőrző Egylet, vezetőjük Hortiné Dr. Bathó Edit és a 
Kereki Nótások, vezetőjük: Szabó Sándor -  magas színvonalú, szívet me-
lengető műsora hatalmas tapsot kapott az értő közönségtől

IN MEMORIAM DR. SZABÓ IRÉN
Fájó szívvel tudatjuk, hogy Dr. Szabó Irén házi gyermekorvos, csecse-
mő- és gyermekgyógyász szakorvos életének 76. életévében elhunyt. 

Dr. Szabó Irén 1944. szeptember 16-án született, Kecskeméten. A 
Szegedi Orvostudományi Egyetemen szerzett orvosi diplomát, 1969-ben. 
Ezt követően a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórházában kezdett 
dolgozni, majd 1973-ban csecsemő- és gyermekgyógyászatból, 1976-
ban pedig fertőző betegségekből sikeres szakvizsgát tett. A Lajosmizsei 
Nagyközségi Tanács alkalmazásában 1977-től végezte az orvos-szakmai 
tevékenységet, mint a település első csecsemő- és gyermekgyógyász 
szakorvosa.

Dr. Szabó Irén orvosi praxisának 36 éve alatt tudását és munkáját 
annak szentelte, hogy hozzájárulhasson egy egészséges generáció felnö-
vekedéséhez. Hitvallása szerint az egészséges gyermek a jövő reménysége 
és alapja. Számára legfontosabb volt a gyermekek gyógyulása és a szülők 
elégedettsége. Kis betegei kivizsgálását, gyógyítását végtelen türelemmel 
és alapossággal végezte. Kiemelkedő szaktudásának és tapasztalatának 
birtokában, megértő, emberséges attitűddel készítette fel a lajosmizseie-
ket gyermekeik gyógyulásához szükséges szülői kompetenciákra. A gyer-
mekek és szüleik szerették a Doktornőt, tisztelték és bíztak a tudásában. 
Gyermekorvosként legnagyobb megbecsülésként élte meg, ha betege 
felnőtté válva, szülőként hozta el gyermekét rendelőjébe. Lelkiismeretes 
munkájának köszönhetően sok-sok beteg gyermeket meggyógyított a 
hosszú évek alatt.

Dr. Szabó Irén munkatársai elismerését és tiszteletét is kivívta, hiszen 
bármivel fordulhattak hozzá, meghallgatásra, segítségre találtak szakmai 
és személyes gondjaikban egyaránt. 

Dr. Szabó Irén elhivatott munkájának elismeréseként, Lajosmizse 
Város Egészség és Szociális Ügyéért Díjban részesült, 2010-ben. Csecse-
mő-és gyermekgyógyászként a lajosmizsei egészségügyi ellátás alappil-
lére volt kezdetektől fogva egészen 2005. évi nyugdíjba vonulásáig, közel 
három évtizedig. Munkájával jelentős mértékben hozzájárult Lajosmizse 
Város egészségügyi ellátásának fejlődéséhez. Sokat tett az egészségértés 
és az egészséges életmód terjesztéséért. 

Kedves Doktornő! Aki ismerte, szeretettel, tisztelettel és megbe-
csüléssel emlékezik.  Távozásával az egészségügyi szférában is óriási 
űrt hagyott maga után. 

Emléke szívünkben örökké élni fog. 
 Lajosmizsei Egészségház Munkatársai

• Széleskőrű szakmai, szponzori, 
támogatói kör részvételével 
valósulhatnak meg a szakmai 
napok, amelyért ugyancsak jár a 
köszönet és a megbecsülés.

Képes beszámoló fotói: Meleg Sándor.  
További fotók: www.egeszseghazlm.hu,  
www.facebook.com/egeszseghaz.lajosmizse/

 
 Józsáné dr. Kiss Irén, 

 EGYSZI intézményvezető
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Családi nap a Fekete István Sportiskolában
A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Álta-
lános Iskola 2019. október 15-én családi napot 
tartott.

Délelőtt a tanulók akadály- és sportversenye-
ken, labdajátékokon vehettek részt.  Egy órától 
a szülőkkel kiegészülve sok érdekes, változatos 
program színesítette a délutánt. A színpadon 
megmutatták „Ki? Mit? Tud?”. Az udvaron fi-
nomságok sokasága várta a résztvevőket. Az 
informatika világából megismerhettük a 3D 
nyomtatást, QR kódolást, Vidu szemüveget. Volt 
traktor és tűzoltó bemutató. Nagy siker az idén a 
főzőverseny, a légvárak, a ló és a sakk. Csokrokat 
köthettek szárazvirágból. Este a gyerekek és szü-
lők által készített tutajokat úsztatták a tavon. A 
nap megkoronázása a zenés tábortűz volt.

Köszönjük a szponzoroknak, hogy támogat-
ták a rendezvényt.

Ez a nap nem jöhetett volna létre a peda-
gógusok és a szülők pozitív hozzáállása nélkül.

A befolyt összeg a Gyermekekért Plusz Ala-
pítvány számlájára került, amellyel egész évben 
támogatják iskolánk rendezvényeit és a tanulóit. 

 Kovácsné Szegedi Mária, Molnár Andrea 

Főzőverseny a családi napon
A családi napunk sok választható programja 
között talán az egyik legnépszerűbb program 
volt a főzőversenyünk. Először évfolyamonkénti 
versenyt hirdettünk, de annyi csapat jelentkezett, 
hogy végül két korcsoportban ,5-6. és 7.-8. évfo-
lyam kis kuktái mérték össze tudásukat a tavaly 
elkészült tankonyhában. Négy időpontban főztek 
az egyes évfolyamok versenyzői. Már hetekkel a 
versenyt megelőzően elkezdődött a felkészülés, 
a receptek kiválasztása, próbafőzések.

A kis séfek munkáját egy –egy felnőtt segítő 
tanáccsal, irányítással segítette.

A zsűrizést iskolánk intézményvezető he-
lyettesei: Kálmán Éva és Szappanos Csilla, 
iskolánk büfése: Perczelné Pötyi néni, és a 
menzánk népszerű szakácsa: Kisjuhász József 
végezték. Hát nem volt könnyű dolguk a dobogós 
helyezések kiválasztásában. 

A recepteknek az egészséges táplálkozás 
mellett, az ízek harmonikus összeillesztése, a 
gusztusos tálalás feltételeinek is meg kellett 
felelniük. 

A következő eredmények születtek:
5.-6. évfolyam:
I. helyezett: a Séf-Juniorok csapata (Szilaj 

Petra, Járomi Zsuzska, Hajdú Nóra, Labancz 
Luca, Bóna Ketrin, Czigány Lilla az 5. b osz-
tályból) Cézár salátájukkal

II. helyezett: a Konyha gyöngyei csapata 
(Sipos Tícia, Oláh Jázmin, Tüzes Hanna, Surman 
Csepke, Kis Dóra, Szőrős Panna a 6.a osztályból) 
Rántott csirkemell steak-burgonyával tzadziki 
salátával

III. helyezett: a Konyha ördögei csapata 
(Baranyi Bálint, Szívós Szitara, Kóré Kristóf, 

Balogh Levente, Dávid Iringó a 6. c osztályból) 
Csirkemell csíkok saláta ágyon, házi csoki po-
hárkrémmel
7.–8. évfolyam:

I. a Séfek csapata (Benedek Máté, Bódogh 
Rómeó, Gajdácsi Dóra, Csatári Fanni, Balogh 
Noémi a 8. d osztályból) Sajtos tejfeles csir-
kemell Cézár salátával, Gyümölcsös élmény 
sütivel

II. a Nokedlik csapata (Petrik Erika, Nagy 
Kiara, Dinók Katalin, Csete Károly a 7. d osz-
tályból) Csirkemell szelet zöldséges rizzsel, 
Francia salátával

III. a Rántott csirkék csapata (Csillik Kitti, 
Nagy Gréta, Szarvas Anna, Szuhányi Csenge, 

Kocsis Réka, Nyilas Ferenc) Tejfeles –sajtos Lap-
csánkájukkal
A Zsűri két különdíjat is kiadott:

A 8. a osztály Konyhafőnökök csapata(La-
jos Szilvia, Mészáros Mirella, Erős Máté, Teréki 
Márk, Juhász Szabolcs) teljes menüsorával: Má-
jgombóc leves, Göngyölt csirkemell zöldséges 
rizzsel, görög salátával, Erdei gyümölcskrémes 
piskotarolójukkal

A 8. a osztály Brendon csapata( Csillik At-
tila, Halupka Dominik, Szobodek Viktor, Belusz 
Benjamin) Zöldséges rakottasukkal

Ez a csapat elnyerte még, hogy november 
végén Kisjuhász Józseffel együtt elkészíthetik 
receptjüket a menza második fogására.

Minden résztvevő egy izgalmas, de fárasztó 
munka után jól eső, örömteli érzésekkel fejezték 
be a versenyt.

 Sápiné Aczél Ágnes, a verseny szervezője

A „Gyermekekért Plusz Alapítvány”
(Lajosmizse, Szabadság tér 13.)
tájékoztatja támogatóit, hogy idén a személyi 
jövedelemadó 1%-ból 333 000 Ft került átuta-
lásra, az alapítvány számlájára.

Köszönjük önzetlen támogató tevékenységét 
Zsikla Bélának, Zsikla Gábornak és családjuk-
nak. 

A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Ál-
talános Iskola sikeres Családi nap rendezvénye 
(2019. október 18-án) 495 000 Ft bevétellel zá-
rult. Ez az összeg az iskola Gyermekekért Plusz 
Alapítvány pénztárába befizetésre került.

A befolyt összegből az alapító okiratban meg-
határozott célok figyelembe vételével az alábbi 
tevékenységek támogatására kerül sor:
• Iskolai versenyek megszervezése;
• Tanórán kívüli kulturális programok lebo-

nyolítása;
• Interaktív tábla vásárlása;

A Gyermekekért Plusz Alapítvány kurató-
riuma ezúton tisztelettel megköszöni minden 
érintett segítő és támogató munkáját.

A jövőben is számítunk szíves támogatásukra.
Adószámunk: 18345038-1-03
 Tisztelettel: Kuratórium

Diákolimpia Ügyességi  
csapatbajnokság - Megyei Döntő

Kecskemét Atlétikai Központ
Az idei évben október elején rendezték Kecs-

keméten az atlétikai ügyességi csapatbajnoksá-
got. Iskolánk kislabdahajító csapatai mérkőztek 
meg a megye legjobbjaival szemben. A csapatok-
ban 5-8. évfolyamos fiúk és lányok vehettek részt. 
A nagyszámú mezőnyben a legjobb teljesítményt 
a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általá-
nos Iskola „A” csapat hozta. 57,91 méteres átlag-
gal az első helyen végzett a megyei versenyen, 
amivel egyenes ágon bejutottak a diákolimpiai 
verseny országos döntőjébe. Többi csapatunk is 
jól szerepelve a 4-6. helyeken zárták a versenyt, 

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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ahol több mint 22 csapat állt rajthoz.  A tovább-
jutó csapatunk a Kecskeméten megrendezett 
országos döntőn az előkelő VI. helyezést érte el.

A csapat tagjai: Martinovics Dániel, Oláh Fe-
renc, Kisjuhász Ákos, Nyilas Ferenc, Kisjuhász 
Dávid és Szobodek László Viktor. Felkészítőik: 
Móra Ferenc és Szekeres László testnevelők.

Tökös nap
Október 22-én volt intézményünkben az „Iskola-
kóstolgató” első eseménye a Tökös nap, amelyre 
„tök jó” programokkal várták a tanító nénik a 
leendő első osztályos gyerekeket. Volt a rendez-
vényen táncház, kézműves foglalkozás, a végén 
pedig tökös és édes finomságokat kóstolhattak 
a résztvevők. Jó hangulatban és vidáman telt a 
délután.

Floorball Diákolimpia  
Megyei Döntő – Mélykút
A hagyományosan Mélykúton megrendezett 
megyei versenyen iskolánk tanulói újoncként 
debütáltak ebben a sportágban. Mivel teljesen 
új sportban versenyeztünk, így a fő cél a játék 
megszerettetése és az élménydús versenyzés volt. 
Két csapatunk a IV. korcsoportos fiúk és lányok 
léptek pályára. Szoros mérkőzéseken, ami még 
a hazai csapatokat is meglepte, a fiúk III. helyen 
végeztek 5 csapatból, míg lányaink az előkelő II. 
helyet elérve az országos elődöntőbe küzdötték 
magukat. Gratulálunk iskolánk diákjainak és fel-
készítőjüknek, Szekeres Lászlónak és az iskola 
testnevelőinek.

III. helyezett fiú csapat: A csapat tagjai: Csicsó 
Máté, Czirják Noel József, Oláh Ferenc, Hódosi 
Roland és Kisjuhász Dávid

II. helyezett leány csapat: A csapat tagjai: Vil-
csák Lili, Babita Alexandra, Valter Lili és Németh 
Nóra

KAMASZ HANDA BANDA
Rimóczi László édességszobrász és grillázsguru 
felkérésének eleget téve a Lajosmizsei Fekete Ist-
ván Sportiskolai Általános Iskola 7. b osztályos 
tanulói is részt vettek október 20-án a Lajosmizse 
Város Művelődési Háza és Könyvtárában rende-
zett 3. Őszi Csokoládé Fesztiválon.

A csokikavalkádot KAMASZ HANDA BAN-
DA című zenés, táncos és prózai elemeket is 
tartalmazó műsorukkal tették még színesebbé 
a gyerekek. 

Az előadást összeállította és betanította Ado-
nyi Gabriella osztályfőnök.

Pályaválasztási nap  
vaz 1.d osztályban
A gépállomási osztályok minden nap sétálva 
jutnak el a központi iskola ebédlőjébe. A pá-
lyaválasztási napon a gyerekeket körülvevő 
mikrokörnyezet alaposabb, tudatosabb megis-
merésére ösztönöztük, ezért elhatároztuk, hogy 
a mindennapos útvonalunkat fogjuk bejárni, 
és megismerkedünk az utunkba eső munkahe-
lyeken dolgozókkal. Így jutottunk el a Köröm 
Stúdióba,  könyvelő irodába, fodrászatba, a Mi-
ni-Mani boltba, az Árkád Étterembe, a Glamour 
ruhaboltba, az Italházba, a Loretta’s Beauty szép-
ségszalonba és a Kutyakozmetikába. A gyerekek 
megismerkedtek sok különféle foglalkozással, 
ezek előnyeivel, hátrányaival. Köszönjük a lehe-
tőséget, és a sok élményt!

 Nagyné Orlov Mariann,  
 Miklósné Szeleczki Éva

A kiskunfélegyházi  
„PG-ben”  jártunk…
2019. november 7-én Kiskunfélegyházára lá-
togattunk egy német csapatversenyre a Szent 
Benedek Szakgimnázium, Szakközépiskola és 
Kollégium PG Tagintézményébe. Iskolánkat egy 
hetedik évfolyamos csapat képviselte, melyet a 7. 
B osztály 3 tanulója, Gémesi Gabriella, Hajdrik 
Fanni és Krause Kevin alkotott.

A megmérettetésen több, különböző fel-
adattípus várt a résztvevő csapatokra. Ezek 
mindegyike a képességek és ismeretek (olvasott, 

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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Lajosmizse, Szabadság tér 13. • Telefon: 76/356–156 • E-mail: titkarsag@altisk-lmizse.sulinet.hu • altisk-lmizse.sulinet.hu



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

10  | HÍRLAP | 2019. november–december |  | HÍRLAP | 2019. november–december |  11

hallott szövegértés, kreativitás, nyelvtani, illetve a német nyelvű országokkal 
kapcsolatos ismeretek) sokrétű tárházát vetítette eléjük, ötvözve a modern 
technika vívmányaival. 

A csapattagok kitettek magukért, az előkelő harmadik helyen végeztek, 
amelyhez az Idegen Nyelvi Munkaközösség ezúton is szívből gratulál a 
Gyerekeknek!

A versenyen jól érezték magukat, kellemes hangulatban töltötték el a 
délutánt és pozitív élményekkel tértek haza.

További sok sikert kívánunk Nekik a jövőben is!
 Mencel Mónika Szabina

 (szaktanár)

Márton-napi vetélkedő – 
Martinstagswettbewerb

Az iskolánk több éves hagyományának megfelelően, az idei tanévben 
is az 5. és 6. évfolyamos, németet tanuló diákok számára megrendeztük 
Márton-napi vetélkedőnket, melyen a csökkenő létszám ellenére 5 csapat 
vett részt. A gyerekeknek különböző típusú, két nyelvű, játékos feladatokat 
kellett megoldaniuk a Szent Mártonról szóló legendákkal és a Márton napi 
szokásokkal kapcsolatban. A megmérettetés, a „Kinderpuncs” és egy kis 
sütemény elfogyasztása, a közös éneklés és Márton-napi lámpások elké-
szítése után a következő eredmények születtek:

I. helyezett: Die vier Gänschen csapata: 
(Oláh Jázmin,  Kovács Réka, Schmiediger Martin, Koller Botond, 6. évfo-
lyam)
II. helyezett: Schneeweiße Gänse csapata: 
(Drabant Fanni, Dorogi Dorina, Dorogi Letícia, 6. évfolyam)
III. helyezett: Vier Laternenmacher csapata: (Hajdú Nóra, Varga Kitti, 
Kovács Kornél, Radics Amina, 5. évfolyam)

A dobogós helyezést elért csapatok oklevéllel és jutalomban, szaktanári 
dicséretben részesültek a Gyermekekért Plusz alapítvány támogatásának 
köszönhetően.

A résztvevő csapatoknak gratulálunk, és sok sikert kívánunk a jövőben is!
 A verseny szervezői: 

 Sápiné Aczél Ágnes, Mencel Mónika  
 némettanárok

„Székelyföld kincsei irodalmunk  
tükrében, Rákóczi nyomában”
Iskolánkban, ha lehet mondani, már „hagyománnyá” vált az erdélyi út, 
amit a Határtalanul pályázat keretében szervezünk.

Október elején a 7. évfolyam szerencsés tanulói részt vehettek ebben a 
projektben, melynek során 6 napon át bejártuk Erdély szép tájait. 

A kirándulás alatt meglátogattuk Déva várát, a Vajdahunyadi várat, 
ahol szemet gyönyörködtető látványban volt részünk. Jártunk Segesvá-

ron, Székelyudvarhelyen, Korondon.  Emellett  körbe sétáltuk a Gyilkos 
tavat is, ahol szintén gyönyörű kilátásban volt részünk. Majd jó mély 
levegőt vehettünk a Parajdi sóbányában, ami óriási tereivel varázsolt el 
bennünket. Természetesen a Békás-szorost sem hagytuk ki, ahol túráztunk. 
Ezen  helyeknek meglátogatása közben többször is megálltunk koszorúzni. 
A szállásunk Gyergyószentmiklóson volt, amely egy nagyon szép falu. 

Ez a kirándulás életre szóló élménnyel gazdagította tanulóinkat, s a 

kísérőtanárokat egyaránt. A tanulmányi út során betekinthettünk a kül-
honi magyarság mindennapjaiba, lehetőség nyílt a velük való személyes 
beszélgetésre is. A program a közösség építése céljából is hasznos volt, s 
erősítette diákjainkban a nemzeti összetartozás érzését.

 Marton Mariann

Európai Diáksport Napja
Az MDSZ ebben az évben szeptember 27-én rendezte meg az Európai 
Diáksport Napja (European School Sport Day®−ESSD®) magyarországi 
programjait. Az Európai Diáksport Napja magyar kezdeményezésből nőt-

te ki magát nemzetközi 
eseménnyé. 

A diáksportnapi 
kezdeményezés célja, 
hogy a tematikus napra 
regisztráló iskolákban 
legalább két órát spor-
toljanak, mozogjanak a 
gyerekek, a helyi adott-
ságokhoz, hagyomá-
nyokhoz illeszkedően. 

Az egyetlen ajánlott 
programelem az Euró-
pai Diáksport Napján 
minden esztendőben 
az adott évnek megfe-
lelő futótáv teljesítése, 
amely így idén 2019 
méter lefutása volt. 

Iskolánk diákjai 
ezen a reggelen Farkas 
Ágó aerobik és fitness 
edzővel melegítettek be 
a közös futáshoz.

 Marton Mariann

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

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

MESERÉT LAJOSMIZSEI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
Lajosmizse, Attila utca 6. • Telefon: 76/356–560 • E-mail: mizsovi@freemail.hu
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Az idei nevelési év első szülői értekezletét követően, megtartottuk szokásos 
családi programjainkat a bölcsődében. A szülök lelkesen vettek részt őszi 
alkalmainkon, ahol, októberben tököt faragtunk, novemberben pedig Márton 
nap keretében, szeretettel vártunk minden családtagot libazsíros kenyérrel és a 
bátor és érdeklődő bölcsődéseink megsimogathatták az udvaron totyogó libát. 
Számunkra is öröm a közösen töltött idő, és a gyermekek is vidám emlékekkel 
gazdagodhatnak, amit szüleikkel együtt szereztek itt, a Meserét Bölcsődében.

Novemberben interaktív szülőcsoportos beszélgetést szerveztünk, melynek 
vendége Horváthné Varga Éva, gyermekpszichológus volt. A téma a nevelé-
si kérdések, szabálytartás volt, az alkalom interaktív módon zajlott, érdekes 
feladatok mentén, amelyek által mindenki számára könnyebben érthetővé és 
átérezhetővé vált a gyermekek világa és szükségleteik. A bevezető kérdés így 
hangzott: Milyen felnőttet szeretnénk a gyermekeinkből? A feladatok során 
mindenkiben kialakulhatott egy kép és arra kerestük a válaszokat, hogy mindez 
hogyan is valósulhatna meg. 

A szabályokról úgy beszélgettünk, amik útmutatáskén szolgálnak és biz-
tonságot nyújtanak, ebből következett annak fontossága, hogy gyermekeink 
alkalmazkodó képesek legyenek, amit már kis kortól kezdve tanulnak és 
nagyon fontos a boldog felnőtt élethez, ahhoz hogy más emberekkel együtt 
tudjanak működni. 

A szabályok fontossága mellett beszélgettünk azok megfogalmazásáról, 
és betartatásukról illetve az ezekre adott reakciókról. Nagyon fontos, hogy a 
gyermekek bármely érzelmét vissza tükrözzük, de engedjük, hogy a haragot 
és a szomorúságot is átéljék, hiszen mindez az élet természetes velejárója. Ha 
empátiával és a megfelelő módon tudjuk visszatükrözni gyermekeinknek, 
akkor képesek lesznek később önmagukat is jobban és könnyebben megérteni 
és felismerni érzelmeiket, igényeiket, ezáltal válhatnak majd ők is empatikussá.

A beszélgetés a témához kapcsolódó két szakirodalom ajánlásával zárult és 
a szülőknek lehetősége nyílt néhány perc egyéni beszélgetésre is vendégünkkel.

Ajánlott szakirodalmak: Noel Swanson - Hogyan neveljünk jó gyermeket?; 
Jane Nelsen – Pozitív fegyelmezés

 Farkasné Karlik Zsófia, kisgyermeknevelő

„Dalos Pacsirták találkozója”
Idén 2019. október 22-én, hagyományunkhoz 
híven megrendeztük a Meserét Óvoda köz-
ponti intézményében a „Dalos Pacsirták Ta-
lálkozóját”. 

Ez a tehetséggondozó rendezvény remek al-
kalom azoknak a gyerekeknek, akik úgy érzik, 
hogy rátermettségüket, zenei képességeiket, 
tehetségüket szívesen megmutatnák közönség 
és zsűri előtt is. Ebben az évben is megtisztelte-
tésnek vettük, hogy a gyermekek munkájának 
értékelését elvállalta Berta István és Magi Krisz-
tián, akiknek ezúton is köszönetet mondunk. 
Minden évben szívesen vállalják e nemes fela-
datot, látván a következő nemzedék kis tehet-
ségeinek ambícióját. Ebben az évben a zsűri az 
alábbi gyermekeket látta a legtehetségesebbnek 
ezen a megmérettetésen, akik külön hangszer 
jutalomban részesültek:
• Tóth Marcell
• Parádi Aisa
• Dani Noémi
• Hegyesi Hanna

• Drabant Jázmin
• Vigh Lola

A részt vevő gyermekek mindannyian oklevelet 
és csokoládét kaptak szereplésükért.

Köszönetet mondunk A Meserét Óvoda 
székhelyintézményének, hogy helyet biztosított 
a találkozó lebonyolításához és az óvoda alapít-
ványának, hogy ajándékkal járult hozzá a gyer-
mekek jutalmazásához. Valamint elismerés illeti 
a gyermekeket, az őket felkészítő óvónénik és az 
ének-zene munkaközösség vezetőjének, Kollárné 

Sarkadi Éva, valamint a munkaközösség tagja-
inak munkáját.

 Holló Erika, óvónő

Élménypedagógia 
Pedagógiai programunk alapján célunk az óvo-
dás gyermekek élmény gazdag, harmonikus 
fejlődésének elősegítése. Ehhez a hétköznapok-
ban biztosítjuk a szükséges eszközöket, játékos 
feladatokat. Kezdeményezések során építünk 
érdeklődésükre, előzetes ismereteikre. Célunk, 
hogy a gyermekeket az ismeretek tapasztalati 
úton történő megszerzéséhez segítsük hozzá.

Ősszel témahét keretében foglalkoztunk 
a háziállatokkal. Ezen belül a gyermekek 
érdeklődését figyelembe véve a kutyákról 
beszélgettünk, elmondtuk jellemző 
tulajdonságaikat, velük kapcsolatos élményeiket. 
Ismereteik bővítése érdekében fontos tartottuk, 
hogy minél több tudnivalót kutyákkal foglalkozó 
szakemberektől halljanak. Ezért felkértük a 
Lajosmizsei Kutyakiképző Iskola oktatóit, hogy 
tartsanak bemutatót, mondják el, hogyan kell 
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tudatosan gondoskodni a kutyusokról, mit 
érdemes megtanítani nekik, hogy a kutya és 
gazdája is jól érezze magát. Jó tanáccsal látták el 
a gyermekeket, hogyan viselkedjenek, ha kóbor 
állattal találkoznak. Felhívták a figyelmüket, 
hogy a Kutyakiképző Iskolában mennyi hasznos 
dologra taníthatják meg házi kedvencüket. Az 
óvoda udvarán négy kutyussal be is mutatták 
a főbb tudnivalókat a gyermekek legnagyobb 
örömére. Nagyon tartalmas, vidám, élmény 
gazdag délelőtt volt, melyet nagyon köszönünk.

 Papp Zsófia, óvodapedagógus

Csodás, őszi kirándulás Hollókőn
Október 25.-én, a mesék birodalmába kirándult 
a CSIBE csoport apraja- nagyja, 71 fővel. Úticél 
Hollókő volt, a kis palóc falu, mely méltón a vi-
lágörökség része, 1987 óta. Az utazást, a Holló 
Jankó népmesével készítettük elő, megérkezé-
sünk után, erre a történetre épült játszótéren 
pihentük ki a hosszú út fáradalmait.

Ezután, szikrázó napsütésben a Hollókői 
várhoz indultunk, csodás tájvédelmi körzeten 
keresztül. Megtapasztalhattuk az őszi erdő szép-
ségét, aranyból bronzbarnába hajló színével, a 
természet nyújtotta kincsekkel, illatával, csend-
jével.

A várból csodálatos kilátás tárult elénk a 
Cserhát dombjaira, kiállításokon pedig meg-
ismerhettük a régmúlt szokásait, életformáját, 
Magyarország várainak makettjeit, régi harci 
eszközöket.

A szabadidős program keretében ki-ki más-
képp fedezte fel Hollókő látnivalóit, a palóc 

vendégszeretetet. Ki az ófaluban barangolt, így 
100 évvel ezelőtti korokba csöppent, az ott ta-
lálható autentikus kiállítások megtekintésével. 
Volt olyan, aki a hagyományos palóc gasztro-
nómiának hódolt. A legbátrabbak, az ófalutól 
nyugatra található erdei játszótérre, tornapályára 
merészkedtek, egy 30 méteres fahídon át, he-
gyen- völgyön keresztül.

A nap végére, fáradtan, de csodás élmé-
nyekkel feltöltődve tértünk haza. Köszönet 
mindenkinek, akik velünk tartottak! Köszönet 
a segítségért, az út szervezésével kapcsolatban, 
2 családnak pedig, az önzetlen támogató szán-
dékért!

 Virág Gabriella, óvodapedagógus 

Anya segíts, hogy szebben beszéljek…
Az infó-kommunikációs eszközök elterjedése 
mára már visszafordíthatatlanná vált. Ez a ge-
neráció más. Egy net generáció, hiszen nemcsak 
mi felnőttek, de gyermekeink is digitális világban 
élnek. 

A sok televíziós időtöltés a beszédelsajátítá-
si és beszédmegértési fejlődés „programozott” 
szakaszaitól megfosztja a gyereket. Kevés élő 
beszédet hallanak, szemtől-szembe történőt 
még kevesebbet. A beszédtempó felgyorsulása, 
a háttérbeszélgetések állandósulása, a háttérzajok 
fokozódása maga után vonja a beszédelsajátítás 
nehézségét. A beszédprodukció és a beszéd-
megértés a cseperedő gyerekek számára egyre 
nehezedő feladat.  

Fontos tudni, hogy beszéden keresztül ne-
veljük gyermekeinket. Meghatározó az otthoni 
elsődleges minta. Sajnos napjainkban sok család 
értékrendjében háttérbe szorul a népmese, szo-
kásrendjükből hiányzik a mesemondás, meseol-
vasás. Sokan a silány rajzfilmeket, számítógépes 
játékokat részesítik előnyben, pedig legtöbbjük 
öncélú.

Fontosak a meghitt beszélgetések, mesehall-
gatások. A gyermekek a meséből a beszéd leg-
változatosabb kelléktárát sajátítják el utánzásos 
tanulás útján. A mese, mintát ad a párbeszédre, 
stílusra, mondatalkotásra. Szókincsgyarapítás, 
kifejezőkészség fejlődésében, nyelvi illemtan 
tanulásában fontos szerepet játszik. A Meserét 
Óvoda pedagógusainak célja, hogy a mesét, mint 
a gyermekek boldog felnőtté válásának hatékony 
eszközét népszerűvé tegyék a szülő körében.

Ennek megvalósulása érdekében, az Anya-
nyelvi és Mozgás munkaközösség 2019. 10. 16-
án meséket kedvelő gyerekeknek és szüleiknek 
„Kalandozás meseországban” címmel, harmadik 
alkalommal szervezett családi mesevetélkedőt. 
E vidám délutánon szülő és gyerek párosnak 
hét próbával kellett megbirkóznia. A próbákat 
minden résztvevő kiállta, hiszen becsülettel fel-
készültek az előzetesen kiadott meselistában sze-
replő mesékből. A vidám „kalandozást” az aktív 
tevékenykedés, sok-sok játékos mozgás, az egy-
más közti kommunikáció, az egyéni képességek 
kibontakoztatása, a közösségépítés jellemezte.

Minden résztvevő emléklapot, társasjáté-
kot, csokoládét kapott ajándékba. Köszönjük a 
támogatást „Tündérkert” a Lajosmizsei Óvoda 
Gyermekeiért Alapítványnak.

Ezúton szeretném megköszönni minden me-
seszerető felnőttnek és gyereknek, hogy ezen a 
napon megkülönböztetett tisztelettel és figye-
lemmel fordult a mesék felé, segítette az olvasóvá 
nevelés megalapozását.

 Helgert Lászlóné, 
 anyanyelvi munkaközösség vezető

Műhelyfoglalkozás  
a Szent Lajos utcai Óvodában
Október 22-én, műhelyfoglalkozást tartottunk 
óvodánkban. Az EFOP-3.1.3. pályázat (Társa-
dalmi felzárkózási és integrációs köznevelési 
intézkedések támogatása) keretében, „Egész-
ségfejlesztés – Egészségnevelés” témakörben, 
prezentációval kísért előadást tartott Borbély 
Ella óvodapedagógus, majd az „Egészségnevelés 
helyi sajátosságait” mutatta be Balyi Judit tagin-
tézmény vezető. Mindezt követte az óvoda egyik 
jó gyakorlata, „Vitamintorna” címmel, melyet 
Helgert Lászlóné óvodapedagógus mutatott be 
a gyermekek között. 

A műhelymunka célja volt, hogy a résztvevők 
az alapvető egészségfejlesztési alapismereteket 
áttekintsék, a legfontosabb egészségfejlesztési és 
egészségnevelési feladatokat értelmezzék, segít-
séget kapjanak a gyakorlatorientált szemlélet-
mód formálásához, módszertani ismereteiket 
gazdagítsák.

17 óvodapedagógus vett részt a műhelyfog-
lalkozáson. Apátfalváról, Csépáról, Kecskemét-
ről, Nyárlőrincről és Lajosmizséről érkeztek az 
érdeklődők. A nap végén mindenki eredmé-
nyesnek ítélte az eseményt. Megismertek több 
módszert, eljárást és munkaformát, melyet al-
kalmazni tudnak az egészségnevelési feladatok 
hatékonyabb megvalósítása érdekében az óvo-
dájukban.

 Borbély Ella, óvodapedagógus
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Idén is nagy sikerrel szervezte meg 
Jótékonysági Bálját a Meserét 
Óvoda Szülői szervezete és dolgozói. 
Minden kedves támogatónknak 
és segítőnknek köszönjük szíves 
hozzájárulását, mellyel emelte 
rendezvényünk színvonalát!

Játékos, tökfaragós délután a Csibe-csoportban

Óvodalátogatóban a kis bölcsődések Óvodánk új székekkel gazdagodott az Efop3.1.3. pályázat keretein belül

Márton napi rajzolás libatollal a Mécses csoportban

KÉPES  
BESZÁMOLÓ



Szenior Örömtánc
Szűcsné Gyöngyösi Ildikó vagyok. Végzettségemet tekintve egészség-

fejlesztő, mentálhigiénés szakember. 15 éve néptáncolok, jelenleg is tagja 
vagyok egy szenior néptánccsoportnak. A tánc és zene minden formájára 
nyitott vagyok. Hiszem, hogy zene nélkül nem élhetünk teljes életet. A 

szenior örömtánccal keresztanyám élménybeszá-
molóiból ismerkedtem meg.

A „Szenior örömtánc” egy egészségvédő, 
és Magyarországon még új mozgásforma, 
amely kifejezetten az idősödő korosztály-
nak lett kitalálva, az ő szervezetükhöz 
igazodik.

A Szenior örömtánc nem társastánc! 
Ezért nem kell hozni táncpartnert, és 
nem kell hozzá előzetes tánctudás sem. 

A Szeniortáncban közösen, csoportosan 
táncolunk.
Hármas szlogenje: MOZGÁS–ÖRÖM–

AGYTORNA, mert ezek jellemzik leginkább.

Szenior örömtáncon  
lendületbe jön a láb és az agy!
Nemcsak fizikai mozgás, hanem komoly agymunka is egyben, ezért kés-
lelteti a demencia (melynek leggyakoribb fajtája az Alzheimer-kór) kiala-
kulásának esélyét – ezért az orvosok is jó szívvel ajánlják.

Karbantartja a fizikai és szellemi egészséget egyaránt:
• ugyanis olyan agyterületeket aktivizál, amelyeket más tevékenysé-

gekben nem használunk. Összehangolja a jobb-és bal agyféltekét.
• ez egy kíméletes sporttevékenység, melyet életünk végéig űzhetünk. 

Ízületkímélő mozgás, amely sétalépések kombinációiból áll, de 
mégis sokszor megizzaszt. Mindezt úgy, hogy szórakozva tanulunk, 
vidáman mozgunk!

Lajosmizsén kipróbálható keddenként 14 órától a művelődési házban.
 Szűcsné Gyöngyösi Ildikó
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Kürti László:  
Lajosmizse – falu, puszta, község, város I.–II.
Nélkülözhetetlen könyv jelent meg Lajosmizse történetéről, melynek 
bemutatójára november 21-e délutánján került sor a művelődési ház és 
könyvtár színháztermében.

Kivételes példája ez annak, amikor a tudományos ambíciók találkoznak 
a kulturális mecenatúrával. Kürti László, saját bevallása szerint 20 éves 
kutatómunkájának gyümölcsét vehetik kezükbe az érdeklődő lajosmizsei 
polgárok. A kezdeményezés másik fontos szereplője Kollár Csaba, aki a 

Mizsetáp Kft. tulajdonos-ügyvezetője, egyben a monográfia kiadója, hat-
hatós anyagi támogatója, segítője. Nagy szerencséje a szakembernek, de 
legfőképp a lajosmizsei érdeklődőknek, hogy találkozott ez a két akarat: 
az alkotó és a kiadó törekvése, s létre tudott jönni ez a hiánypótló munka.

Lajosmizse eddigi történetét ilyen mélységében, ilyen részletességgel 
még nem foglalta össze egyetlen kiadvány sem. Kürti László nagyon jó 
érzékkel vette észre ezt az űrt. A szerző bevezetőjében olvasható, hogy 
„nagy kihívás egy olyan település bemutatása, amelyiknek sem közeli, sem 
távoli múltja eddig nem talált kutatóra”. Az igényes kiállítású, kétkötetes, 
terjedelmes könyv árát tekintve is jelentős, ami egyenesen arányos a könyv 
értékével. A település kezdeteitől, a kiemelkedő történelmi korszakokon 
át napjainkig a legteljesebb kutatói igényességű, lajosmizsei elhivatottságú 
feltáró munka született.

Érdeklődésünkkel tudjuk támogatni a könyvbemutató óta immár a 
nagyközönség számára is elérhető olvasmányt, hiszen a kutatók, a me-
cénások és a hely szelleme iránt érdeklődő vásárlók együttese szükséges 
maradandó alkotások létrehozásához. Erre minden településnek, így 
Lajosmizsének is nagy-nagy szüksége van.

A kiadvány megvásárolható:
• a Mizsetáp Kft.-nél a Kónya majorban (Mizse tanya 91/a) személye-

sen munkaidőben, vagy 
• utánvéttel a Mizsetáp Kft-től rendelve (mizsetap@mizsetap.hu, vagy 

kollar.csaba@mizsetap.hu), vagy
• a mizse.hu weboldalon keresztül - utánvétes rendelés leadásával.
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TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 Társadal-
mi kohéziót erősítő programok Lajos-
mizsén és Felsőlajoson
„Társadalmi kohéziót erősítő programok La-
josmizsén és Felsőlajoson” címmel Lajosmizse 
Város Önkormányzata és Felsőlajos Község 
Önkormányzata közösen valósítja meg a 
TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 azonosító 
számú pályázatát. Az projekt előkészítési szakaszában közössé-

gi interjúk kitöltetésére került sor (Lajosmizsén 
és Felsőlajoson). Ebben három, központilag 
meghatározott kérdésre kellett válaszolniuk a 
lakosoknak, amelyek a következők voltak: Mit 
jelent Ön számára itt élni? (Mi a jó az itteni élet-
ben? Mi a rossz?); Min változtatna és hogyan?; 
Ön mivel tudna hozzájárulni a változásokhoz?

Ezek összegzéséből, kiértékeléséből összeál-
lításra került egy-egy kérdőív a két településre 
külön-külön, melyek már célzottabb kérdéseket 
tartalmaztak. Ezek kiértékelése során pontosíta-
ni lehetett a célokat és a kérdőívek segítségével 
nyilvánvalóvá vált, hogy a településeken élők 
nyitottak és kíváncsiak a helyi értékekre, ha-
gyományokra. Szívesen részt vennének olyan 
előadásokon, kiállításokon, konferenciákon, 
melyek témái a lakóhelyük történetét, történel-
mét mutatják be. Felsőlajoson mindezek mellett 
igény mutatkozik helyi közösségek, csoportok 
kialakítására, mint például a nyugdíjas klub. 
Ezen célok tudatában a második mérföldkő tel-
jesítése során elkészítésre került a projekt szintű 
Rendezvénynaptár, mely tartalmazza a pályázat 
időtartama alatt megrendezésre kerülő prog-
ramokat. 6 konferencia szervezésére, valamint 
témában hozzá kapcsolódó kiállításra kerül 
sor, ahol a régészeti korszakok bemutatásától 
elindulva, egészen a II. világhárborún át, a zsi-
dóság témáján keresztül a TSZ-esítéssel zárul. 

Öt alkalommal Helytörténeti este keretében hall-
hatnak olyan témákró, amelyek a konferenciák 
tematikájába nem férnek bele, vagy hosszabb 
önálló előadást érdemelnek meg.

A diákok úgynevezett Tanulókörök kereté-
ben, játékos foglalkozásokon keresztül ismer-
kedhetnek meg, kerülhetnek közelebb lakó-
helyük történetéhez, történelméhez. Nyaranta 
Népismereti táborban vehetnek részt a fiatalok. 

A projekt végén a legfőbb cél egy gyűjtemé-
nyes kötet kiadása a megszervezett konferenci-
ák, kiállítások témáiból, anyagaiból, valamint 
Felsőlajos tekintetében egy Falukalendárium 
összeállítása.  

A projektünk lehetőséget biztosít a lakos-
ságnak a helyi identitás erősítésében, a náluk 
„megbújó” hagyományok, értékek nyilvános-
ságra hozásában, a helyi lakosok aktivitásának 
növelésében, önszerveződő csoportok kiala-
kulásában, valamint a két település között már 
meglévő kapcsolat erősítésében. 

A programokról folyamatosan tájékozód-
hatnak a Hírlapban, a www.lajosmizse.hu és a 
www.felsolajos.hu  
weboldalakon. 

Európai Szociális
Alap

Régészkedjünk!
November 16-án, a Művelődési Ház-
ban a régészeti terepbejárás mód-
szereit ismerhették meg a gyerekek. 
Kerámiát, állatcsontot és köveket 
gyűjtöttünk az udvaron szisztemati-
kusan „terepet járva”.

Bepillantást nyertünk Lajosmizse 
határából régi térképek rejtelmeibe, 
megfejtettük a régészek által gyakorta 
használt térképek jelkulcsait. A gye-
rekek kézbe vehették egy több millió 
éves mamut fogat és kézzel készített, 
régészeti korú kerámiatöredékeket.

A foglalkozás nagyon jó hangulat-
ban telt, sok ismerettel gazdagodtunk. A következő alkalommal a résztvevő gyerekek egy régészeti 
feltárás izgalmas perceit ismerhetik meg.

 Hajdrik Gabriella a Kecskeméti  
Katona József Múzeum régésztechnikusa

„Élet a régi Lajosmizsén”
Élet a régi Lajosmizsén címmel 
elindítottunk egy Facebook 
csoportot, melybe csatlakozás 
és a használati feltételek elolva-
sása után mindenki tölthet fel 
fényképeket, mely Lajosmizse 
múltjával kapcsolatos.

Meghívó
Szeretettel várjuk Önt és kedves családját ez évi adventi

programjainkra: 

2019. december 1-én, 8-án, 15-én és 22-én 
17.30-kor a főtéren 

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁSADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS
versekkel és közös énekléssel minden vasárnap

helyi művészek, zenészek, iskolások fellépésével 

2019. december 1-én
17.30-kor a főtéren

KEREKI NÓTÁSOK 
adventi műsora

2019. december 15-én 

MÉSZÁROS JÁNOS ELEK  MÉSZÁROS JÁNOS ELEK  
fellépése 16.30-kor a művelődési

házban, melyet a 

JÁSZSÁG HAGYOMÁNYŐRZŐJÁSZSÁG HAGYOMÁNYŐRZŐ
EGYLETEGYLET

 adventi megemlékezése követ a főtéren

Advent minden vasárnapján 17 órától a főtéren 

ÉLŐ BETLEHEM és KÉZMŰVES VÁSÁRÉLŐ BETLEHEM és KÉZMŰVES VÁSÁR

Szervező:
Nőegylet Lajosmizse

06/70 313 8550
Támogató: Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára
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A lap terjesztését a Magyar Posta Zrt.  
lajosmizsei és felsőlajosi kirendeltsége végzi. 

Kérjük, jelezze a terjesztéssel kapcsolatos esetleges problémáját  
kézbesítőjénél vagy az előbb említett hivatalokban!

Lajosmizsei Helytörténeti  
és Kulturális Egyesület (LAHEKUE)
Az elmúlt év mozgalmas volt. A korábbi elnök, 
Skultéti Jánosné, aki 2011 óta állt a szervezet 
élén, lemondott. A tagság az alapító elnököt, Dr. 
Kürti Lászlót, választotta meg újból az egyesület 
elnökének. Ezt a bizalmát ezennel ismét meg-
köszönöm. Távozott a vezetőségből az egyesület 
titkára is, helyére Czigány Máriát választottuk 
meg. Az új vezetőségi tagok megválasztásával 
egyidejűleg az egyesület alapszabályát kellett 
módosítani, mivel pontatlanságokat tartalma-
zott. 

A kecskeméti törvényszék az új alapszabályt, 
az új elnök és a titkár megválasztását elfogadta. 
Az egyesület tagságára nagy munka vár: a mű-
velődési házzal kötött előszerződés értelmében 
közös programok kidolgozását kell elkészíteni. 
Elsőként az egyesület gyűjteményének rendsze-
rezését és leltározását kell elvégezni. Elengedhe-
tetlen: a régi városháza külső és belső felújítási 
munkálatait nem szabad tovább halogatni, mivel 
el az épületen 2000 óta nem történt semmilyen 
karbantartás, állagmegóvás. A régi falak nedve-
sek, repedeznek, a fűtés- és a világítási rendsze-
rek korszerűsítésre várnak. Reményeink szerint, 
a feladatok egy részét 2020 végéig be tudjuk majd 
fejezni. Ezért a gyűjtemény nem látogatható, 
amihez kérjük a lajosmizsei lakosság megérté-
sét, türelmét.

Fontos említeni még azt, hogy a helytörté-
neti munka nem állt meg, hanem intenzíven 
folyt az után is, hogy 2011-ben távoztam az 
egyesület éléről. A LAHEKUE gyűjteménye 
folyamatosan gyarapodott. Számomra megtisz-
teltetés volt Ladánybene önkormányzatának 
támogatása és a monográfiám második, bőví-
tett kiadásának megjelentetése (Ladánybenei 
évszázadok, 2016). Ennél is örömteljesebb az 
tény, hogy Kollár Csaba és a Mizsetáp áldozatos 
támogatásával elkészült kétkötetes helytörténe-
ti munkám: Lajosmizse: falu, puszta, község, 
város. A 1240 oldalas, több száz fényképpel, 
térképpel, és dokumentumokkal illusztrált 
könyv az első ilyen monumentális vállalkozás 
településünkről, amelyet mintegy 20 év kuta-
tómunka előzött meg. A könyv megjelenésé-
vel egyidejűleg egy új honlap is segít városunk 
múltjának és kultúrájának megismertetésében 
(mizse.hu).

November 6-7-én előadóként vettem részt 
Kunszentmártonban a XI. Jászkunság kuta-
tása konferencián. Barna Gábor professzor 
kollégám szervezte tudományos konferencián 
több mint harminc előadás hangzott el, így 
jó fokmérője volt annak hol tart ma a terület 
történeti-régészeti-néprajzi és művelődéstör-
téneti kutatása. Kiderült: számos témát jól is-
merünk. Ilyen például a redempció korszaka 
és az után következő évszázad, a 15-16. századi 

A XI. Jászkunság kutatása konferencia résztvevői, Kunszentmárton

jász és kun telepek régészeti hagyatéka, vagy 
a konferenciának helyt adó Kunszentmárton 
megtelepedése, fejlődése. Ám jócskán marad 
még fehér folt. Előadásomban felvázoltam a 
Felső-Kiskunság 19-20. században létesült te-
lepüléseinek változatos, sok esetben igen eltérő 
történelmét, kulturális identitását. Hangsúlyoz-
tam, hogy kevés információval rendelkezünk a 
jász kirajzású Kocsér és Jászkarajenő múltjával 
kapcsolatban. Ugyanakkor egyáltalán nem lé-
tezik írott történelme a Felső-Kiskunság régi/
új községeinek (Kunbaracs, Kunadacs, Kunpe-
szér). Kerekegyháza, Kunszentmiklós, Fülöp-
szállás és Kiskunlacháza sem büszkélkedhet 
olyan monográfiával, mint Ladánybene vagy 
Lajosmizse. Ám szülővárosunk intézményeinek, 
és civil szervezeteinek történelme sem ismert 
kellően, ahogyan a családtörténetek feldolgo-
zása még sok feladat elé állítja a jövő kutatóit, 
amatőr történészeit. 

A kunszentmártoni konferenciát a polgár-
mester, Wenner-Várkonyi Attila fogadása, és a 
Helytörténeti Múzeum látogatása tette emléke-
zetessé. A XII. Jászkunság kutatása konferenciát a 
jászberényi Jász Múzeum rendezni. Elképzelhető 
vajon az, hogy Lajosmizse vállalja fel az egyik 
konferencia szervezését, és városunkba várjuk 
majd a kutatókat és az érdeklődőket?   

 Dr. Kürti László elnök
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Töklámpások estéje
Töklámpások fényével telt meg az Iskolató part-
ja 2019. október 27.-én délután. A Lajosmizsei 
Gazdakör rendezésében került megszervezésre 
az első Töklámások Estéje, amelyre nagy sze-
retettel várták a versenyzőket és az érdeklődő-
ket.  Az elmúlt években egyre többen készítenek 
lámpásokat az ősz közeledtével, ezt próbálta a 
Gazdakör közösségi élménnyé kovácsolni, eh-
hez nagyszerű helyszínnek bizonyult az Iskolató 
körül lévő szép környezet. A résztvevők száma 
várakozáson felüli volt, körülbelül 150-200 fő 
jelent meg az eseményen és közel 50 darab ver-
senymű érkezett. A lelkes faragók nagyon komo-
lyan vették a feladatot és csodálatos lámpásokat 
készítettek, ezért a zsűri nehéz helyzetbe került, 
amikor dönteni kellet a legjobbakról. A helyezé-
sek a következőképpen alakultak: 3. helyezett lett 
Cales Helga, 2. helyen Lukács Máté végzett, 1. he-
lyet pedig a Kiss Család szerezte meg. Különdíj-
jal térhetett haza Gajdácsi Bernadett csodálatos 
virágokkal és mécsessel tarkított kompozíciója. 
A verseny körül nagyon jó közösségi hangulat 
alakult ki, melyet forralt bor és némi elemózsia 
mellet élvezhették a rendezvényen résztvevő 
kicsik és nagyok. A díjak átadása után pedig a 
csapat felvonult az Iskolató partjára egy közös 

fotózás erejéig. A szervezők hálásak minden-
kinek, akik részvételükkel színesebbé tették az 
eseményt. A következtetés levonható: városunk 
lakóinak igénye van a közösségi rendezvényekre 
és arra, hogy kimozduljanak az otthonaikból. 
Reméljük a jövőben még több hasonló rendez-
vény kerül megszervezésre, ami megmozgatja 
a lakosságot és erősíti az emberi kapcsolatokat.

Egy jól sikerült éjszaka
Városunk egyik legjobban várt őszi eseményén 
vehettünk részt a hétvégén, mégpedig a Mese-
rét Óvoda szervezésében megtartott 25. bálon, 
melynek a Geréby Kúria adta a helyszínét. Nagy 
köszönet jár ezért a rendezvényért az óvoda veze-
tőjének, Kocsisné Anikónak és további közel 50 
embernek, akik időt, energiát nem sajnálva fára-
doztak, hogy az ott szórakozó emberek egy szép 
élménnyel gazdagodhassanak az este folyamán. 
A felhőtlen báli hangulat a kis lurkók szüleikkel 
előadott közös táncával indult, ami annyira sike-
res volt, hogy a vendégsereg vissza is tapsolta a 
produkciót. A folytatás is jónak ígérkezett ilyen 
kedves fogadtatás után, ezért a vendégsereg meg-
kezdte az asztalok elfoglalását készülvén a vacso-
rához. Mindenki jókat beszélgetett és közben 
készültek az emlékeknek való fényképek. Nem 
maradhat el egy ilyen rendezvényről a tombola 

sem, így vacsora előtt lehetőség volt jegyeket vá-
sárolni. Csábító volt a temérdek szép felajánlott 
nyeremény, aminek a bevétele az óvodát segíti. 
A finom vacsora elfogyasztását a táncparkett el-
foglalása követte, ahol mindenki megmutathatta 
tánctudását. Volt is szép számmal jelentkező. A 
szebbnél szebb hölgyek és elegáns urak jelenlé-
tükkel betöltötték a báli rendezvénytermet.

Éjfél után következett az izgalmas tombo-
la húzás. A jobbnál jobb nyeremények jöttek 
sorban. Azt hiszem mindenki az utolsó nyere-
ményre áhítozott, mely a Lajosmizsei Gazdakör 
felajánlásában két fő részére szóló kikapcsolódás 
volt. A szerencsés nyertes nem kis meglepetésre 
a Gazdakörös Orbán Antal lett, aki nagy sze-
rénységgel másik húzást kért, ezáltal igazi em-
beri értéket mutatott. Hatalmas tapsot kapott a 
nem mindennapi jelenetért.  Végül a szerencsés 
büszke nyertes Kézér Krisztina lett. Neki ezúton 
is jár a gratuláció, továbbá jó pihenést kívánunk! 
Az est maradék részében folytatódott a hajnalig 
tartó mulatság, ahol mindenki jól érezte magát. 
Megállapítható, hogy ez egy sikeres báli ren-
dezvény volt. Amin biztos, hogy jövőre ismét 
találkozunk.

Köszönjük, hogy ott lehettünk!
 Bagó István, önkormányzati képviselő

LAJOSMIZSEI TŰZOLTÓSÁG – LAJOSMIZSE ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓ PARANCSNOKSÁG
+36 76 555 510 • +36 70 948 39 53 • www.tuzoltosag-lajosmizse.hu

A Lajosmizséért Közalapítvány egyik fontos, ki-
emelt célja, hogy a szűkebb régiókban támogatást 
nyújtson a magas szintű iskolai képzéshez. Ezen 
célokat szem előtt tartva, a Mizsepack Nyom-
daipari Kft. jelentős támogatásával, segítséget 
tudtunk nyújtani az 2019/2020-as tanév kezdé-
séhez.

A „Pályázati felhívás tanévkezdési támoga-
tás igényléséhez” című kiírásra 70 db pályázatot 
nyújtottak be, melyek határidőre beérkeztek a 
kiírásnak megfelelően. Az összes beérkezett pá-

lyázat megfelelt a kritériumoknak, így a kura-
tórium mindegyik pályázót támogatni szerette 
volna, hogy egy kicsit könnyítsen a családok 
iskolakezdési kiadásain.  A támogatottak részé-
re 2019.09.30-ig a megítélt támogatási összeg 
kifizetésre került. A megítélt összeget tanszerre, 
ruhaneműre költhetik a családok. 

Köszönet illeti a Mizsepack Nyomdaipari 
Kft. vezetőségét, hogy felajánlásukkal lehetővé 
tették, hogy 70 gyermeknek segítsünk az iskolai 
kezdésnél felmerült kiadásokban.

Azért, hogy Közalapítványunk a jövőben is 
hasonló támogatásokat tudjon nyújtani, a vá-
ros gazdálkodó szerveihez, vállalkozóihoz for-
dulunk, hogy amennyiben lehetőségük van rá 
adományaikkal támogassanak minket céljaink 
elérésében.
Megnevezés: Lajosmizséért Közalapítvány
Bankszámlaszám: 11732167-20078735
Adószám: 18347250-1-03
Köszönettel:

 Lajosmizséért Közalapítvány Kuratóriuma



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

18  | HÍRLAP | 2019. november–december |  | HÍRLAP | 2019. november–december |  19

Tűzoltóság hírei
2019. november 13-án Lajosmizse Tűzoltóság 
gépjárműfecskendői állománya 24 évvel meg-
fiatalodott. Zug város Önkormányzatának és 
Tűzoltóságának köszönhetően MERCEDES 1634 
tűzoltó járművünk elsőként vonulhatott, mint a 
megye egyik legjobban, legkorszerűbb eszközök-
kel felszerelt tűzoltóautója. Ezáltal Tűzoltóságunk 

védelme alá tartozó települések lakosai gyorsab-
ban juthatnak magasabb színvonalú segítséghez 

A diplomáciai és szakmai kapcsolat melynek 
gyümölcse az idei évben ért be 2015 év elején 
kezdődött, amikor egy svájci önkéntes tűzoltó 
családjával meglátogatta tűzoltóságunkat. Meg-
döbbenve látta a svájci és a helyi tűzoltóság kö-
zötti tűzoltó gépjármű állomány közötti különb-
séget. Ígérete az idei évben beteljesült, ugyanis 
2019. február 18-án SVÁJC ZUG városában 
átadásra került a várva várt MERCEDES 1634-
es gépjárműfecskendő. A 16 tonnás, 340 lóerős 
tűzoltóautó 2800 liter vizet, 400 liter habképző 
anyagot szállít, szivattyúja pedig percenként 5000 
liter/perc vizet képes az adott helyre juttatni.  Mi-
vel nem csak a tűzoltás, hanem -sajnos egyre 
több- műszaki mentés (viharkár, közlekedési 
baleset, víz-szívatás) is a feladatunk, így ezek 
felszámolásához elhelyezésre kerültek modern, 

könnyen és gyorsan kezelhető akkumulátoros 
feszítő eszközök, vágó berendezés, áramfejlesztő, 
amely közlekedési baleseteknél percekkel rövi-
debb beavatkozási időt jelent. 

Hamarosan elindul a megújhult arculatú, mo-
bilbarát veboldalunk: tuzoltosag-lajosmizse.hu

 Koller Dániel, elnök

Erős mezőny a Gór József Emlékversenyen
Négy ország 48 sakkozója vett részt november 
9-én a Gór József emlékére, a Mizsepack Kft. és 
a család támogatásával megrendezett Fide rapid 
nemzetközi sakkversenyen.

Eljött Lajosmizsére két nemzetközi nagymes-
ter, három nemzetközi mester hat Fide mester, és 
számos magas élőponttal rendelkező versenyző. 
A kilenc fordulós svájci rendszerű versenyen 10 
– 10 perc, plusz lépésenként 5 másodperc gon-
dolkodási idő ált a játékosok rendelkezésére a 
játszmákban. 

Végig nagy harc folyt a helyezésekért, és a 
rangos díjakért. A címviselők közé egyedül Ud-
vardi Tamásnak sikerült beverekednie magát, ő 
negyedik lett.

A versenyt Balog Imre nagymester nyerte, aki 
augusztusban a Lovass Imre emlékversenyünkön 
is győzött Lajosmizsén.
Végeredmény:
1. GM Balog Imre Békés
2. IM Krizsány László Budapest
3. IM To Nhat Minh Szigetszentmiklós
4. Udvardi Tamás Makó
5. GM Czebe Attila Budapest
6. FM Demeter Dorina Velence
A legjobb 18 év alatti versenyző: Füle Simon 
Cegléd. A legjobb 65 év feletti versenyző: FM 
Csala Imre Kecskemét

Díjat kapott még a legfiatalabb versenyző: 
Balogh Bori.

 Móczó István, fotók: Rigó Pál

Váratlanul sikeres MIZSE KC-s rajt az NB-I/B-ben
Csapatunk az előző idény végén a kieső 10. he-
lyen végzett, de mint legjobb kieső folytathatta 
az idei Bajnokságot. A vezetésének sikerült egy 
erős csapatot összeállítani jó igazolásokkal és 
meggyőzni a Cegléd volt NB-I-es edzőjét, Jakab 
Lászlót csapatunk vezetésére.

Nagyszerű hangulatú felkészülés, a heti négy 
edzés és a jó csapatszellem meghozta gyümölcsét, 
hiszen óriási eredmény, hogy MIZSE KC először 
került a TABELLA csúcsára, majd sikeresen tartja 
az élmezőnyben a helyét jelenleg a 4. helyen:
1. KTE 12 pont
2. Cegléd 11 pont
3. Hatvan 11 pont
4. MIZSE KC 11 pont.
A felnőtt férfi csapat mellett Megyei I. o-ban 
Hollós Máté vezetésével felnőtt női csapatunk 
játszik. A fiatal csapat egyre eredményesebben 
szerepel, jelenleg az 5. helyen áll.

Felnőtt csapatok mellett hét utánpótlás 
csapatot foglalkoztatunk. Mindez óriási fela-
dat számunkra, mint munkában, mint anyagi 
felelősséggel. Ugyanakkor nagy örömmel tölt 
el bennünket, hogy a városunkban ilyen nagy 
létszámmal, ilyen magas színvonalon tudunk 
gyermekeket, felnőtteket sportolási lehetőség-
hez juttatni. Nem utolsó sorban a MIZSE KC 
országos hírét viszi Lajosmizsének!

Ezért Tisztelettel kérek minden jóérzésű em-
bert, vállalkozókat, Lajosmizsei cégeket, hogy 
támogassák egyesületünket TAO-val, 1%-os 
adófelajánlással, egyéb szponzori lehetőségek-
kel. Csak ezek igénybevételével tud egyesületünk 
működni. Fontos számunkra az ifjúság nevelése, 
a felnőttek példamutató jó szereplése.

 Sápi Zsombor MIZSE KC elnök
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