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Japánban turnézott a Zoord (Almási Krisztián, Drabant Béla, Szilágyi Áron),
akik február 16-án számolnak be úti élményeikről (Részletek a 13. oldalon)
A Csibe csoport a jégen

BÁR AZ IDEI TÉL SOK
ÖRÖMET TARTOGATOTT,
MÁR KÉSZÜLÜNK A TAVASZRA…
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A Gomba csoportos gyermekek
télen is gondolnak a madarakra
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ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
200 millió forint fejlesztési támogatást
nyert Lajosmizse Város
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter
által „az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek
támogatására” kiírt pályázatra Lajosmizse Város
Önkormányzata 180 millió forint értékben útés járdahálózat felújítására valamint 20 millió
forint értékben csapadékvíz-elvezetési rendszer
felújítására nyújtott be támogatási igényt.
A miniszter döntése alapján Lajosmizse
Város Önkormányzata 200 millió forint vissza
nem térítendő támogatást nyert.
A pályázat keretében az alábbi útszakaszok
felújítását szeretnénk megvalósítani:
• Petőfi u. (Jókai – Mizsei u. között)
• Damjanich u. (Penny üzlet – Bajcsy u.
között)
• Ságvári u. (Május 1. – Kölcsey u. között)
• Telepi u. (felújítatlan szakaszok)
• Deák F. u. (Kossuth – Bajcsy u. között)
• Béke u. eleje Dózsa Gy. út felöl
• Bajcsy-Zs. u. (Hunyadi – Batthyány u.
között)
• Kossuth Lajos u. (Telepi – Juhász Gy. u.
között)
• Görgey u. eleje Dózsa Gy. út felöl
• Bajza u. (Dózsa Gy. – Bajcsy-Zs. u. között)
• Bethlen Gábor u.
•
Járdaszakaszok:
• Dózsa Gy. út páros oldala:
• Árpád – Kálvin u. között
• Kazinczy – Jókai u. között
• Dózsa Gy. út páratlan oldala
• Vörösmarty – Damjanich u. között
• Deák – Rákóczi u. között
• Mizsei út: Egészségház - Társasházak
közötti szakasz

3. § (1) bekezdése értelmében Lajosmizsén
2017. évben országos állat- és kirakodóvásárt
minden hónap első vasárnapján rendez. 2017.
évben az országos állat- és kirakodóvásár a következő napokon kerül megtartásra: január 1.,
február 5., március 5., április 2., május 7., június
4., július 2., augusztus 6., szeptember 3., október 1., november 5., december 3. Az országos
kirakodóvásár és BÚCSÚ VÁSÁR megrendezésére 2017. augusztus 27. napján kerül sor.
A vásár évszaktól függetlenül 06-12 óráig tart
nyitva, kivéve az állatvásárt, amely május 01-től
szeptember 30-ig 05-12 óráig, a búcsúvásár pedig 06-22 óráig várja az érdeklődőket.
A rendelet 3. § (7) bekezdése értelmében a
bolhapiac évente 12 alkalommal, minden hónap
harmadik szombatján kerül megrendezésre a
piactér kirakodó- és használtcikk piac területén,
ahol az árusok a saját háztartásukban keletkezett használtcikkeket értékesíthetik. A bolhapiac évszaktól függetlenül 06-12 óráig tart nyitva.
A bolhapiacon az árusítás helypénzfizetés nélkül
lehetséges. 2017. évben a bolhapiac a következő
napokon kerül megtartásra: január 21., február
18., március 18., április 15., május 20., június 17.,
július 15., augusztus 19., szeptember 16., október
21., november 18., december 16.

Külterületen élő lakosok részére
is elérhető a szelektív hulladékgyűjtés
Értesítjük a külterületen élő lakosokat, hogy
számukra is biztosítva van a „Sárga zsákos”
szelektív hulladékgyűjtési rendszer lehetősége.

Szelektív hulladékgyűjtési rend

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2017-ben a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési
rend a táblázatban foglalt időpontokban történik.

SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSI REND

A támogatásból az Orgona utcában lévő
csapadékvíz-elvezető árkokat mederburkolattal
tervezzük ellátni, ezzel párhuzamosan a Juhász
Gyula utcában új, nagyobb teljesítményű átemelő kiépítése valósulhat meg.
A fejlesztés előkészítő munkálatai már elkezdődtek. 2017. évben a közbeszerzés lefolytatását követően a megvalósítást is szeretné Önkormányzatunk sikeresen végrehajtani.

2017. I. félév
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hónap

Település
Lajosmizse I. körzet 1
Lajosmizse II. körzet 2

január
10., 24.
11., 25.

február
7., 21.
8., 22.

március
7., 21.
8., 22.

április
4., 18.
5., 19.

május
2., 16., 30.
3., 17., 31.

június
13., 27.
14., 28.

október

november

december
12., 23.
(szombat)

2017. II. félév
hónap

Település

2017. évi Lajosmizsei Vásár
és Bolhapiac Naptár
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy
Lajosmizse Város Önkormányzata a vásárokról
és a piacokról szóló 32/2012. (X. 16.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet)

Elhelyezhetik sárga zsákjaikat az Attila utcában
lévő volt Tűzoltószertár, jelenleg a parkgondozási egység telephelye előtti közterületen az
alábbi időpontokban (hulladék elszállításának
napján, kora reggeli órákban) január 11., 25.,
február 8., 22., március 8., 22., április 5., 19.,
május 3., 17., 31., június 14., 28., július 12., 26.,
augusztus 9., 23., szeptember 6., 20., október 4.,
18., november 15., 29., és december 13., 27-én.
Sárga zsák térítésmentesen beszerezhető a Közös Önkormányzati Hivatal Portáján. A zsákban összelapítva és tiszta állapotban műanyag
palackok, egyéb műanyag flakonok, dobozok,
csomagolóanyagok helyezhetőek el, továbbá
fémdobozok, állateledeles- és egyéb konzervdobozok, valamint papírok, kartondobozok,
hullámkarton és újságok. Üveghulladék véletlenül se keveredjen a zsákba, mert az balesetveszélyes! A begyűjtött zsákok kézi válogatóba
kerülnek beszállításra.
Üveghulladékok elhelyezhetők a város 3
pontján (Spar üzlet mellett, Központi óvoda
előtt, Béke lakótelep melletti közterület) lévő
gyűjtőponton. A 3 gyűjtőszigetnél lévő konténerekbe kizárólag üveget lehet bedobni.
Egyéb hulladék zsákban, ömlesztve történő
kihelyezése illegális hulladékelhelyezésnek
minősül és szankciót von maga után. A gyűjtőszigetek kamerával vannak figyelve, az utóbbi
időben több esetben járt el a közterület-felügyelő, szabálysértési bírságok kerültek kiszabásra. Amennyiben bárki azt tapasztalná, hogy az
üveggyűjtő konténerek megteltek, kérjük, jelezzék a Közös Önkormányzati Hivatalnál és haladéktalanul intézkedünk az ürítésükről.
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augusztus szeptember

11., 25.

8., 22.

5., 19.

3., 17., 31.

14., 28.

Lajosmizse II. körzet 2 13., 27.

10., 24.

7., 21.

4., 18.

4. (szombat),
15., 29.

Lajosmizse I. körzet

1

július
1

13., 27.

Dózsa György út páratlan oldala, és ettől balra eső terület (vasútállomás felé)
Dózsa György út páros oldala, és ettől jobbra eső terület (vásártér felé)
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FŰTS OKOSAN!
A tisztább levegőért és
az egészségesebb környezetért!
Felhívjuk a lakosok figyelmét az alábbi
kampányra, melynek aktualitásán kívül komoly
üzenete is van:
Napjainkban a légszennyezettség az egyik
legjelentősebb egészségkárosító tényező, Földünkön évente 3 milliónál több ember életét
követeli. Az ipar és a közlekedés mellett mi is
felelősek vagyunk a szennyezett levegőért.
Tegyen Ön is érte, hogy ez megváltozzon!
• Fontolja meg milyen tüzelőanyagot választ,
saját és családja egészsége a tét!
• Ha fával fűt, száraz tűzifát, fapelletet vagy
fabrikettet használjon, így akár 20-30%
fűtési költséget is megtakaríthat!
• Ha hulladékkal fűt, egészségét veszélyezteti!
• Ne fűtsön: műanyag- vagy gumihulladékkal, forgácslappal, festett fával, ronggyal,
cipővel, színes papírral, mert ezek égetésekor veszélyes, rákkeltő anyagok szabadulnak
fel!
• Ha a zöldhulladékot elégeti, a levegő
minőségét rontja!
• 100 kg avar és kerti hulladék elégetése akár
90 millió köbméter levegőt is elszennyezhet!
• A zöldhulladékot hasznosítsa!
• Komposztáljon! Ezzel óvja környezetét és
pénzt takarít meg!
• Az egészségét is tűzre dobná?
• A légszennyezettség növeli a légúti és keringési betegségek kockázatát, akár asztmát,
agyvérzést, szívinfarktust is okozhat.
GONDOLJON A SAJÁT
ÉS A JÖVŐ NEMZEDÉKEI
EGÉSZSÉGÉRE!
Bővebb információ a www.futsokosankampany.hu honlapon olvasható. A honlap
segíteni kívánja az érdeklődőt, hogy milyen
tüzelőanyagot milyen módon használjon fűtésre és tippeket ad a környezetszennyező és
egészségre ártalmas hatások minimalizálására, továbbá a fűtési kiadások csökkentésére.

Adófizetési határidő
A helyi adók és a gépjárműadó 2017 márciusában esedékes fizetési kötelezettségéről a helyi
önkormányzat Adóhatósága 2017 februárjában
postázza ki az adófolyószámla-kivonatokat.
A folyószámla-kivonatok tájékoztatást adnak az aktuális pénzügyi helyzetről, valamint a
2017. március 15-ig befizetendő helyi adók és
a gépjárműadó mértékéről.
A folyószámla-kivonat külön részletezi az
2000 forintot meghaladó:
| HÍRLAP | 2017. január–február |
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1. már esedékes meglévő adótartozásokat
(kézhezvételkor fizetendő megjegyzéssel),
2. a 2017. március 15-ig esedékessé váló
adóösszegeket, valamint
3. egyéb eltérő esedékességű határidővel
fizetendő adóösszegeket.
Szeretnénk felhívni a figyelmüket arra,
hogy az előírt adókat a hatályos szabályozás
szerint a jelzett határidőkig az adózó köteles
megfizetni. Kérjük, hogy a fenti határidőig
fizetési kötelezettségének eleget tenni szíveskedjen, mivel az elmaradt adófizetés adóvégrehajtást vonhat maga után. A végrehajtási
eljárást Dr. Szűcs-Galsi Emese önálló bírósági
végrehajtó folytatja le. A végrehajtási eljárás
során felmerült költségek (végrehajtói munkadíj, jutalék, általános költségátalány) minden esetben az adóst terhelik, és az adóstól felvett összegekből elsődlegesen ezek a költségek
kerülnek kiegyenlítésre. A végrehajtási költségeket az önálló bírósági végrehajtónak kell
megfizetni, ezen összeg megfizetéséig a végrehajtási eljárás nem kerülhet megszüntetésre.
A folyószámla-kivonaton szereplő adatokkal kapcsolatos észrevételüket személyesen
ügyfélfogadási időben, postai úton vagy a lajosmizse@lajosmizse.hu e-mail címre küldött
levélben is megtehetik. Telefonon történő tájékoztatás esetén a fontosabb azonosító adatok
közlése is szükséges.
Kérjük továbbá adózóinkat, hogy az adóbevallási kötelezettség teljesítésére szolgáló nyomtatványokat minden esetben a www.lajosmizse.hu
> Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal
> Ügycsoportok, letölthető nyomtatványok
> Adócsoport linkről szíveskedjenek letölteni.

Közterületi névadások,
címváltozások Lajosmizsén
Lajosmizse Város Önkormányzata 2016. év
végén folytatta a korábban megkezdett munkát,
amelyben a külterületi (Bene tanya) címmel
rendelkező, de belterületi fekvésű közterületeket új utcanévvel látta el; illetve a problémás
számozású utcáknál a használatot segítő új utcanevet adott (Szent Imre tér, Május 1. út / Ságvári utca). Az alábbiakban a 2017. év elejétől
esedékes változások olvashatók összefoglalva,
az újságban található térképes melléklet pedig
áttekinthetően ábrázolja a város összes belterületi közterületét, azok neveit.
• Az ún. vasúton túli területen:
1. A Vasút utcával párhuzamos következő
dűlőút, ami a Bartók Béla út közepétől vezet a Berénybenei útig (korábban Szappanos
vagy Nagy Sándor dűlő): Boróka utca.
2. A Bartók Béla út hosszának 2/3ánál jobbra nyíló rövid, keskeny köz:
Bartók Béla köz.

3. Liszt Ferenc utca végén jobbra nyíló kis köz
– jelenleg még üres telkek: Liszt Ferenc köz.
4. 4. Kodály Zoltán utca vége felé, a Kálmán
Imre utca felé átvezető kis utca: Kodály Zoltán köz.
5. 5. Bartók Béla és Liszt Ferenc utcákat középen összekötő, belvízárok melletti kis utca
(jelenleg önálló ingatlan nem nyílik róla):
Árok utca.
6. 6. Bartók Béla út végén balra, a Pacsirta utca
végi vasúti kereszteződésig tartó utca: Piroska Sándor utca.
• A piacnál:
7. Szent Imre tér a piactól a Vörösmarty utcáig
terjedő szakasza (a piac és környezete megmaradt Szent Imre tér!): Szent Imre utca.
• A Ceglédi út mellett:
8. Az iskola udvara után jobbra nyíló utcaszakasz leválik a Május 1. út / Ságvári utca névről, és önálló lesz: Sport utca.
Az új utcanév táblák megrendelésre kerültek, az ingatlantulajdonosok értesítése és az új
címek átvezetése folyamatosan zajlik.
A fenti intézkedésekkel néhány kivételtől
eltekintve kivezetésre kerül a belterületi ingatlanoknál használt külterületi Bene tanya elnevezés; illetve a hibás, kettőzött számozású közterületszakaszok melletti ingatlanok számozása
rendeződik.
• Egyéb címváltozások 2017. évben:
A kormányzati intézkedésekkel összhangban a Központi Címregiszter (KCR) rendszer
adatállományának feltöltésével, pontosításával
a címek egyértelműsítése és ingatlanhoz rendelése folytatódik, a korábbi megszűnt, megszüntetendő címek kivezetése az idei évben
várhatóan megvalósul. A változásokkal érintett lakosok erről külön értesítést kapnak (pl.
társasházi lakcímeknél a 4/a szám / 4. szám
A épület / 4. szám A lépcsőház típusú adateltérések miatt a címek egységesítve lesznek,
ami a hibás formátumú címeket használóknál lakcímváltozást és lakcímkártyacserét fog
eredményezni). A folyamat befejezéséig egyes
ingatlanok tulajdoni lapján a címadat után a
„felülvizsgálat alatt” vagy a „címképzés alatt”
megjegyzés olvasható. A javított címek földhivatali átvezetése automatikus.
A változások a remélhetően zökkenőmentes átmeneti időszak után várhatóan egyértelműsítik, ezáltal megkönnyítik az ingatlanok
beazonosítását, javítják az eligazodást, könynyítik a tájékozódást és mindannyiunk hasznára válnak!
dr. Balogh László
jegyző

Basky András
polgármester
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Meghosszabbították a határidőt

Az országgyűlés meghoszszabbította a zártkertek kedvezményes
átminősítésének határidejét. Salacz László (Fidesz-KDNP), Bács-Kiskun megye 1-es választókerületének országgyűlési képviselője volt
a társelőterjesztője annak a kedden elfogadott törvényjavaslatnak,
amely egy évvel, 2017. december 31-ig meghosszabbította a zártkertek művelési ágból történő kedvezményes kivonásának a határidejét.
A T/12929. számú törvényjavaslat a zártkertként nyilvántartott ingatlanok művelés alóli kivonásával kapcsolatban egyes törvények módosításáról
szólt. A hatályos törvény szerint 2015. év végétől idén december 31-ig van
lehetőség arra, hogy a zártkertek tulajdonosai egy kedvezményes eljárás
keretében „művelés alól kivett terület”-ként jegyeztethessék be a zártkerti
területüket a földhivatalnál. Ha élnek
ezzel a lehetőséggel,
akkor kikerülnek a
földforgalmi törvény
hatálya alól és így
könnyebben értékesíthetik a zártkerti
ingatlanjaikat. Az
elfogadott törvény
ezt a kedvezményes
átminősítési lehetőséget hosszabbítja
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meg egy évvel, 2017. december 31-ig, valamint ezzel kapcsolatos jogtechnikai pontosításokat is bevezetett. A módosításra azért volt szükség, mert
még sok zártkerttulajdonos érdeklődik a lehetőség iránt. A hosszabbítással
elkerülhetővé vált egy év végi roham a földhivataloknál.

GAZDAFÓRUM LAJOSMIZSÉN
2017. február 13-án 16:00 órakor a
Művelődési Házban

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Megyei Szervezete
Gazdaesték előadás sorozatot szervez.
Napirend: Megnyitó
Domján Gergely NAK Bács-Kiskun megyei elnök
Aktualitások a vidékfejlesztésben
Előadó: dr. Mezei Dávid Csaba, agrár-vidékfejlesztési
stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkár
Járási Hivatalok bemutatkozása
Előadó: Labancz Attila, járási hivatalvezető
Széchenyi kártyáról tájékoztató
Előadó: OTP területi képviselő
Állattenyésztési kérdésekkel kapcsolatos tájékoztató
Előadó: Dr. Fekete Zoltán
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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

10 millió forint fejlesztési
támogatást nyert Felsőlajos
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter
által „az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek
támogatására” kiírt pályázatra Felsőlajos Közég
Önkormányzata 10 millió forint értékben új út
építésére nyújtott be támogatási igényt.
A miniszter döntése alapján Felsőlajos Község Önkormányzata 10 millió forint vissza nem
térítendő támogatást nyert.
A pályázat keretében az Óvoda utca Fő utca
és Akácfa utca közötti szakaszának aszfaltburkolattal történő ellátása valósulhat meg.

Hírek a Felsőlajosi Óvoda életéből
November közepén a Tanyacsárda Kft. jóvoltából lovaskocsival kirándultunk a közeli
Madarasra, ami Natura 2000. természetvédelmi
terület, és Zöld Óvodaként ezeknek a területeknek a megismerése kitűzött céljaink közt
szerepel.
November 25-én a kiscsoportban megtartottuk a már hagyományossá vált Gondolkodj
Egészségesen! Napot. Játékosan ismerkedtek a
gyerekek a hétköznapi élet biztonsági szabályaival, az egészséges életmóddal.
A nagycsoportosok ugyanezen a napon őszi
dalok, versek csokrával és mesedramatizálással
köszöntötték a helyi időseket a Faluházán Idősek Napja alkalmából.
December 6-án hozzánk is megérkezett a
Nagyszakállú, akit már nagy izgalommal vártunk, versekkel és dalokkal köszöntöttük. Mikulás Bácsi pedig jutalmul csomagot osztott a
gyerekeknek.
Az adventi hetek barkácsolással, mézeskalács sütéssel, adventi zsák húzással, ünnepi ráhangolódással teltek.

December 14-én ünnepélyes keretek között
vehettük át második alkalommal a „Zöld Óvoda” címet, célkitűzéseink megvalósításában
kérjük majd a szülők segítségét is.
Ezen a napon vettünk részt focisainkkal az
idei évad második Bozsik fesztiválján Kerekegyházán. Köszönjük a meghívást, szervezést!
December 20-án a szülőkkel közösen karácsonyoztunk. A gyerekek nagy örömmel bújtak
be a karácsonyfa alá az új játékokért, melyeket
az Önkormányzat és az Alapítvány támogatásával tudtunk beszerezni. A délelőtt folyamán az
iskolásokkal közösen részt vettünk a Faluházán
tartandó karácsonyi ünnepségen, Fekete Inciék
interaktív műsorán, majd minden kisgyermek
átvette a saját kis ajándékát az Önkormányzattól.

Egy nagycsoportos ovisunk nagypapájának
nagylelkű felajánlásával a sószobánk berendezését tudjuk bővíteni. Hálásan köszönjük a támogatását!
Sziveszteri Retro Bulit is szerveztünk, köszönjük minden kedves szülőnek, támogatónknak a segítséget, az aktív közreműködést.
A teljes bevételt fejlesztő és udvari játékokra
fordítjuk.
Az ünnepek után sok élménnyel tértek viszsza a gyerekek, a hó is megmutatta kicsit magát,
így tudtunk kicsit szánkózni is.
Az elkövetkező időszakban farsangolni fogunk a gyerekekkel, szülőkkel közösen a csoportokban, majd február 18-án farsangi Retro
Bulit szervezünk az SZMK segítségével, ugyancsak az óvodás gyerekek javára.

Hírek a Felsőlajosi Iskolából

Idén is megrendezésre került az Iskoláért,
Gyermekekért Alapítvány szervezésében a Jótékonysági Ruhabörze és Adventi vásár. Hálásan köszönjük minden szülőnek a felajánlást,
a vásárlást és a szervezésben való részvételt.
A befolyt összegből az óvodás és iskolás gyermekeket támogatjuk, programok és eszközök
finanszírozásával.
| HÍRLAP | 2017. január–február |
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Január első hetei a felmérőkkel, javításokkal,
a félév előtti tanulmányi hajrával telnek. Tanulóink és kollégáim is igyekeznek minél többet
kihozni magukból a jobb bizonyítvány érdekében.
Visszatekintve a tavalyi év novemberére, az
Idősek napi műsor volt az egyik legjelentősebb
esemény, melyen a harmadik és negyedik osztályos diákjaink loptak melegséget műsorukkal
a község szépkorúi szívébe. Műsorukat későbbi
alkalommal a szülők is megtekinthették.

Nagyszerű zenei élményt adott még ebben
a hónapban Dóbiás Péter koncertje, melyet a
Szülői szervezet szponzorált.
Idén is ellátogatott a gyerekekhez a Mikulás, sok finomságot hozott a zsákjában, talán
virgácsból nem kapott mindenki annyit, amit
megérdemelt volna.
Az SZMK, az Alapítvány kollégáim és a
gyerekek közreműködésével hagyományosan
sikeres volt a Jótékonysági gyűjtés és az Adventi
vásár.
Ebben a hónapban adtak számot tudásukról
ünnepi hangverseny keretében a szintetizátor
tanszakos diákjaink.

A Kecskeméti Katona József Könyvtár rendezésében vendégünk volt Kovács Lajos meseíró.
Az utolsó tanítási napon az Óvodával közösen ünnepeltük a Karácsonyt a Lóca együttes
feledhetetlen ünnepi műsorával. Az ünnepség
keretén belül Juhász Gyula polgármester úr átadta a gyerekeknek az Alapítvány és az SZMK
ajándékát. A téli szünet a gyerekek nagy bánatára jelentősebb hó nélkül telt, így nem tudtak
beszámolni nagy szánkózásokról, hóember építésről.
Előre nézve az első jelentősebb esemény diákjaink életében a félévi bizonyítvány kiadása
lesz (január 27-én). Ezután Szülői értekezletekre kerül sor. Február 10-én rendezzük a Farsangi mulatságot a Faluházban.
Március 1-én nyílt napot tartunk a leendő
elsős Szülők részére, másnap pedig nyílt tanórát
a magasabb évfolyamokon.
O.B. tgv.
dr. Balogh László
jegyző

Juhász Gyula
polgármester
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„LEGYETEK JÓK, HA TUDTOK” ALAPÍTVÁNY FELHÍVÁSA

Tisztelt Adományozók!
Köszönjük mindazoknak, akik a 2016. 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 Gyermekkarácsonyi
Ünnepség támogatására fordította.
Az Alapítvány célja 2017-ben ismételten a tábor, az Egészségügyi Hét, az Idősek Hete – Idősek Világnapja
és a Gyermekkarácsonyi Ünnepség támogatása.
Kérjük Önt, hogy lehetőségéhez mérten támogassa adója 1%-ával az Alapítványunk céljait!
Amennyiben közvetlen befizetéssel támogat, adományát az alábbi számlaszámra fizetheti be:
Az alapítvány adószáma: 18361850-1-03
Számlaszáma: K&H Bank Lajosmizse 10402599-50515448-48531007
Józsáné dr. Kiss Irén, a kuratórium elnöke

ESTIKE ALKOTÓNAPOK
Szeretettel várunk minden kedves alkotási kedvvel rendelkezőt kézműves foglalkozásainkra!
Helyszín: Egészségház, Estike Idősek Klubja (6050 Lajosmizse, Dózsa
György út 104-106.)
Elérhetőség: 76/556-192
Az alábbi időpontokban szervezünk alkotónapokat:
• 2017. január 11. (szerda) 10 óra: Hóvirágok hajtogatása origami
technikával
• 2017. január 25. (szerda) 10 óra: Képkeretek készítése újrahasznosított anyagokból
• 2017. február 08. (szerda) 10 óra: Alkotónap a Valentin- nap jegyében: Szív kulcstartók és tűpárnák varrása
• 2017. február 22. (szerda) 10 óra: Gipsz álarcok öntése és díszítése
• 2017. február 28. (kedd) 10 óra: Farsangi mulatság

SEGÍTSEN, HOGY SEGÍTHESSÜNK!
FELHÍVÁS

Városunkban sok embernek jelent
gondot az idei télen a tűzifa beszerzése,
a fűtés megoldása. Erre a problémára keres megoldást Lajosmizse Város Önkormányzatának Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
amennyiben a tulajdonában lévő földterületen, telken elszáradt, beteg vagy bármilyen okból kivágásra szoruló fa van, és
felajánlja tűzifának, jelezze felénk! Segítséget jelent az is, ha a már korábban kivágott, ritkított, megnyesett
fákat, ágakat nem hasznosít a tulajdonosa és az elszállítható.
Az Intézményünk dolgozói – a helyi Önkormányzat és ha kell, a
Tűzoltóság segítségével - vállalják a fák kivágását, a már kivágott fák
elszállítását és a rászorulóknak való kiosztását.
A jelentkezést várjuk az alábbi lehetőségeken:
•
személyesen az Egészségházban a Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat munkatársainál, vagy
•
telefonon: 06/76/556-188 vagy 06/76/556-185.
Segítő közreműködésüket kérjük és köszönjük!
Józsáné dr. Kiss Irén, Intézményvezető

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS
Tisztelt Lajosmizsei Lakosok!
Arra kérünk Mindenkit, hogy a hideg idő beköszöntével figyeljünk
oda jobban környezetünkre!
A téli fagyokkal szemben az idős, egyedülálló, a hétköznapokban is
segítségre szoruló embertársaink védtelenek.
Életet menthetünk, ha megkérdezzük, hogy segíthetünk-e valamiben, amikor az idős szomszéd kéménye nem füstöl, vagy az egyébként
tevékeny embert nem láttuk egész nap, ha segítséget hívunk, ha utcán
fekvő embert látunk.
A segítségnyújtás mindannyiunk feladata és felelőssége! Ezért mindenkit arra kérünk, hogy ha olyan emberről tud, akit kihűlés veszélye
fenyeget, hívja napközben munkaidőben (800-1600 óráig) a 76/556-187
vagy 76/556-188, munkaidőn kívül az ingyenes 107 vagy 112 telefonszámot.
Dr. Mészáros-Petike Zsuzsanna, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
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Luca-napi Gyermekkarácsonyi Ünnepség

Képes beszámoló
„A jótékonykodás lényege, hogy önzetlenül váljunk meg szeretett és nagyra becsült dolgainktól azért, hogy másoknak jót tegyünk!” (Leiner Laura)

Intézményünk 2016-ban is megrendezte a Luca-napi Gyermekkarácsonyi
Ünnepséget, amelyen 298 gyermek, 115 szereplő kaphatott ajándékot
Támogatóink jóvoltából. Remek helyszín volt ismét a Sportcsarnok. Köszönet
illeti a sok-sok Segítőt, akik ünnepivé varázsolták azt.
Dóka-Mezei Anett színpadra szólította azokat a gyermekeket, akik énekkel és
versmondással várták a Mikulást. A képen látható Móczó Panna már nagyon
sokszor és most is bizonyította szikrázó tehetségét. A bátraknak ajándék is járt.

Az Ünneplőket Basky András polgármester úr és Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI
intézményvezető köszöntötte.

A Mikulás és a Krampusz megérkezésének pillanata. A gyermekek már csillogó
szemmel várták, hogy belépjenek a terembe. Köszönjük a Bekker Családnak,
hogy ez úton sem kellett a Mikulásnak kézben cipelnie a sok-sok ajándékot,
hanem lovaskocsi repítette a helyszínre!

Szép és felemelő pillanatokat szereztek műsorukkal a helyi Iskola diákjai. A
program első részében a Karácsonyvárás csodálatos időszakát idézték fel,
majd ezt követően az iskolai Gyermekkar Karácsonyi dallamok könnyedén című
műsorával örvendeztette meg a jelenlévőket, ez úton is Berta István tanár úr
vezényletével. Nagy sikerrel szerepeltek a Karácsonyi versek gyertyagyújtásra
című műsor szereplői is. Köszönjük munkájukat, a diákoknak és felkészítő
tanáraiknak egyaránt!
A műsor további részében
a Főnix Dance tanítványainak bohókás Mikulás-tánca szórakoztatta a vendégeket. A felkészítő tanárok
Dóka Zsolt és Dóka-Mezei
Anett táncpedagógusok
voltak.
Gratulálunk
a sikeres programhoz!
| HÍRLAP | 2017. január–február |
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Az öröm pillanatai ajándékozónak és megajándékozottnak egyaránt, amikor a
Mikulás és Segédei átadják a gyermekek részére
a névre szóló ajándékokat
– ezzel nagy boldogságot
okozva számukra.
Köszönet illeti Támogatóinkat: HilfsWerk Liechtensteini Szervezet, Beatrice Amann, Titz
GmbH, Wolgang Titz, Basky András, Sárközi Zsuzsanna, Juhász Gyula, Lajosmizsei Önkormányzat, Felsőlajosi Önkormányzat, Dr. Balogh László, Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal, Belusz László, Borbély Ella, Kollár László és Családja, Tengölics Judit,
IGSZ Munkatársai, Feró László és Munkatársai, Kocsis Györgyné, Meserét Lajosmizsei
Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde munkatársai, helyi és felsőlajosi tagintézményei,
Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola, Plichta Ildikó, munkatársai, felkészítő tanárok, diákok, helyi és felsőlajosi tagintézmények, Művelődési Ház, Guti Istvánné, Sinka Tibor, Kovács István, Lajosmizsei Rendőrörs munkatársai, Földházi Zoltán,
Közhasznú foglalkoztatottak, Tarnóczy László és Családja, Faragó Gyula, Bekker János,
Móczó Ákos és Móczóné Oláh Edit, Oláh Enikő, Újhelyi Sándor, Freudenberg Kft., Jelzőrendszeri Tagok, Legyetek Jók, Ha Tudtok Alapítvány!

Ezúton is köszönöm Munkatársaimnak a rendezvény sikere érdekében
kifejtett áldozatos munkájukat!
Józsáné dr. Kiss Irén, EGYSZI intézményvezető
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LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI
GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE
Lajosmizsei Központi Háziorvosi Ügyelet beosztása
Hétköznap: 16.00-8.00
Hétvégén, pihenő- és ünnepnapokon: 8.00-8.00
2017. február hónapra
1.

Dr. Takács Vilmos

2.

Dr. Szabó Béla

3.

Dr. Rónay Zsolt

4.

Dr. Márton Rozália

5.

Dr. Gócz Irén

6.

Dr. Márton Rozália

7.

Dr. Gócz Irén

8.

Dr. Takács Vilmos

9.

Dr. Márton Rozália

10.

Dr. Lódi Brigitta

11.

Dr. Lódi Brigitta

12.

Dr. Márton Rozália

13.

Dr. Takács Vilmos

14.

Dr. Márton Rozália

15.

Dr. Takács Vilmos

16.

Dr. Márton Rozália

17.

Dr. Lódi Brigitta

18.

Dr. Tóth Zoltán

19.

Dr. Rónay Zsolt

20.

Dr. Márton Rozália

21.

Dr. Gócz Irén

22.

Dr. Ágó Zsuzsanna

23.

Dr. Márton Rozália

24.

Dr. Lódi Brigitta

25.

Dr. Rónay Zsolt

26.

Dr. Márton Rozália

27.

Dr. Márton Rozália

28.

Dr. Gócz Irén

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

2017. március hónapra
Dr. Takács Vilmos
Dr. Márton Rozália
Dr. Rónay Zsolt
Dr. Márton Rozália
Dr. Gócz Irén
Dr. Márton Rozália
Dr. Gócz Irén
Dr. Takács Vilmos
Dr. Márton Rozália
Dr. Márton Rozália
Dr. Rónay Zsolt
Dr. Márton Rozália
Dr. Takács Vilmos
Dr. Márton Rozália
Dr. Gócz Irén
Dr. Márton Rozália
Dr. Lódi Brigitta
Dr. Lódi Brigitta
Dr. Takács Vilmos
Dr. Márton Rozália
Dr. Gócz Irén
Dr. Takács Vilmos
Dr. Márton Rozália
Dr. Lódi Brigitta
Dr. Rónay Zsolt
Dr. Márton Rozália
Dr. Takács Vilmos
Dr. Gócz Irén
Dr. Takács Vilmos
Dr. Márton Rozália
Dr. Márton Rozália

2017. március 15. (szerda) Magyarország nemzeti ünnepe,
az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc emlékére.
Ezen a napon a Központi Háziorvosi Ügyeleten 24 órás ügyelet érhető el.

VÉRADÁSOK IDŐPONTJAI AZ EGÉSZSÉGHÁZBAN
2017. évben is számítunk a véradók segítségére!
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Lajosmizsei Fekete István
Sportiskolai Általános Iskola
A 8.a osztály sikere
az ökopályázaton
A Médiaunió egyik kampányának fősora: „Nem nehéz…!”. Célja,
hogy felhívja mindenki figyelmét
a környezetvédelem fontosságára
és a tudatos fogyasztásra. Iskolánkban is kiemelt szerepet kap,
hogy tanulóinkban kialakítsuk az
ökotudatos magatartást. Ennek
szellemében indultunk mi is a 8.
osztályos diákok számára meghirdetett országos környezetvédelmi
pályázaton.

Itt, tíz napon keresztül – a
kiírásnak megfelelően – kellett
környezettudatos feladatokat végrehajtanunk, majd ezeket dokumentáltuk is fénykép formájában.
Így például szemetet szedtünk az
iskola környékén, szétválogattuk
a szelektív hulladékokat, újrahasznosítható anyagból alkottunk
teremdíszt és karácsonyfadíszt,
prezentációt készítettünk és figyeltünk arra is, hogy a termekben tanítás után ne maradjon felkapcsolva a világítás.
Ezután a képeket egy naptárformátumba helyezve el kellett
küldenünk a szervezőknek. Ezt
követően lehetett szavazni a hat
legjobb iskola (osztály) munkájára.
Nagy örömmel tapasztaltuk,
hogy sok szavazat érkezett pályamunkánkra. Ezúton szeretném
megköszönni magam és osztályom
nevében mindazok támogatását,
akik szavazatukkal hozzásegítettek
bennünket a győzelemhez! Nyereményként tévéstúdió-látogatást
választottunk, melyet az év elején
veszünk igénybe a Tv2-nél.
Parázsóné Adamecz Andrea,
8. a osztályfőnöke

kos tanulóink megismerkedhettek
az évszak jeles napjaival, valamint
a hozzájuk fűződő hagyományokkal, népszokásokkal. A projekt-hét
célja az volt, hogy tanulóink minél
komplexebb ismeretekre tegyenek
szert az adott témában.
Környezetismeret órán minden osztály egy-egy plakátot készített egy előre kiválasztott jeles
napról. Emellett rajz és technika
órán is szorgoskodtak az ügyes kis
kezek. Őszi gyümölcsöket, madárijesztőket, tájképeket készítettünk
különféle technikákkal, majd a
legjobban sikerült alkotásokból
rajzkiállítást rendeztünk „Ezerarcú ősz” címmel. A kiállítást több
helyszínen is megtekinthették az
érdeklődők.
Ha már a művészeteknél tartunk, természetesen a zene és a
költészet sem maradhatott ki a
sorból. Ének- ill. versmondó versenyünkre őszi témájú dalokkal,
versekkel készülhettek a lelkes jelentkezők. A versenyeken eredményesen szereplő tanulóink oklevelet és könyvjutalmat kaptak.

„Hervad már a lombnak…”
énekverseny díjazott tanulói:
Nagy Gábor, 2. b
I. helyezett
Makai Sztella, 2. b
II. helyezett
Gajdácsi Vendel, 2. c III. helyezett
Szivós Szumitra, 2. c IV. helyezett
Tóth Amanda, 2. d
V. helyezett
Balogh Balázs, 2. a VI. helyezett

és felsőlajosi kirendeltsége
végzi. Kérjük, jelezze
a terjesztéssel kapcsolatos
esetleges problémáját

E-mail cím:

kézbesítőjénél vagy az előbb

hirlap.lm@gmail.com

említett hivatalokban!

Őszi projekt-hét az iskolában
November utolsó hetében
nagyszabású rendezvénysorozat
zajlott iskolánkban. Őszi projekt-hetünk keretén belül másodi| HÍRLAP | 2017. január–február |
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„Itt van az ősz…”
versmondó verseny díjazott tanulói:
Miklós Dominik, 2. b
I. helyezett
Nagy Gábor, 2. b
II. helyezett
Kucsera Viktor, 2. a
III. helyezett
Halász Hanna, 2. c
III. helyezett
Gattyán András Patrik, 2. d
IV. helyezett
Kóré Vivien, 2. a
V. helyezett
Tóth Amanda, 2. d
VI. helyezett

ON-LION angol nyelvi verseny

A versenyek közé egy vidám hangulatú,
mozgalmas sportversenyt is csempésztünk,
melyen a 2. c osztály csapata szerepelt a legeredményesebben.
A projekt-hét utolsó rendezvényét, az ünnepélyes projektzárót 2016. november 25-én tartottuk meg a Művelődési Házban. Az ünnepségen az osztályok bemutatták egymásnak plakátjaikat, majd sor került az egyéni versenyek
eredményeinek kihirdetésére, illetve az oklevelek, emléklapok átadására, a díjazott tanulók
pedig előadták választott dalukat, versüket.
A hét végére érve mindannyiunk nevében
kijelenthettem, hogy a projekttel elértük célunkat. A tanulók életkoruknak megfelelően,
játékosan ismerték meg népünk hagyományait, szokásait. A feladatokat izgalommal várták,
örömmel és lelkesen végezték.
Gacsalné Sándor Csilla, tanító

Az MM Publications szervezésében megrendezett ON-LION angol nyelvi versenyen közel 800 induló közül Czigány Dániel, Kislőrincz
Lili, Ország Kristóf és Rónay Csanád 4.b osztályos tanulók az 5. legjobb pontszámmal végeztek. Az országos megmérettetés két fordulóból
állt. A diákoknak on-line kellett különböző
feladatokat megoldaniuk, illetve nyelvtannal,
szókinccsel, mindennapi kifejezésekkel, kommunikációval és kultúrával kapcsolatos kérdésekre válaszolniuk.
Felkészítő tanáruk: Adonyi Gabriella

Karácsonyi készülődés
Decemberben rendeztük meg a negyedik
évfolyam téli projektjét.
A projekt célkitűzései:
• Ismerjék meg a tanulók a téli ünnepekhez
kapcsolódó népszokásokat, hagyományokat, jeles napokat!
• Csoportban végzett feladatokban a felelősségtudat erősítése, a problémamegoldó
gondolkodás, kommunikációs készségek,
tanulói kreativitás fejlesztése.
• A játékos sportfoglalkozáson a motorikus
képességek fejlesztése.
A projekt témáit irodalom, rajz, technika,
testnevelés és szakköri órákon az órák tematikájába beleszőve igyekeztünk megvalósítani:
1. Kiállítást rendeztünk a
gyerekek munkáiból a
Művelődési Házban.
2. Karácsonyi olvasó verseny
Iskolánk megújult könyvtára biztosította a
versenyünkhöz illő hangulatos helyszínt. Tanulóink három szépirodalmi szövegből választhatták ki a nekik leginkább tetsző történetet.
Ennek begyakorlásával készülhettek a zsűri
előtti kifejező felolvasásra, majd egy, a számukra ismeretlen Luca-napi ismeretterjesztő
szövegből kellett részletet felolvasni rövid felkészülés után.
| HÍRLAP | 2017. január–február |
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ző települések hátrányos helyzetű tanulóit. Cseke Péter igazgató úr meghívására Lajosmizséről
35 fő vehetett részt az ünnepi előadáson 2016.
december 15-én. Basky András polgármester pr és az Önkormányzat pedig az autóbusz
költségét ajánlotta fel. Így az iskola 35 első osztályos, hátrányos helyzetű tanulója életében
először eljutott ebbe a csodálatos színházba.
Méhes György: Micsoda társaság! című darabját tekintettük meg. A színházban Cseke Péter
személyesen köszöntötte a gyerekeket, kísérőket, majd az előadás után a szereplők szaloncukorral kínálták a nézőket. Mindenki nagyon jól
érezte magát. Köszönjük a lehetőséget!
Veszelszkiné Nagy Erika
és Lestár Tamara

A Kecskeméti Katona
József Színházban jártunk
A Kecskeméti Katona József Színház társulata már harmadik éve látja vendégül a környeI.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Muhari Bernadett 4. e
Rónay Csanád 4. b
Lakatos Liána 4. d
Bóta Benedek 4. b
Terenyi Márton 4. a
Mezei Ernő 4. c

3. Logikai matematikaverseny
A versenyen 19 tanuló vett
részt. A versenyfeladatok kidolgozására 45 perc volt adva. A
résztvevők két csoportban versenyeztek aszerint, hogy rendszeres résztvevői-e
a matematikaversenyeknek (II.), vagy most
ismerkednek a versenyekre jellemző feladattípusokkal (I.).
Így a helyezéseket is két kategóriában hirdetjük ki.
I. kategória helyezettjei
I.
Lakatos Liána 4. d
II.
Makai Mandula 4. e
III. Lunka Zoltán 4. c
IV.
Nagy Marcell 4. a
V.
Nagy Gréta 4. a
VI. Máté Kristóf 4. d; Mészáros Gréta 4. a

4. Játékos váltóverseny
A sportcsarnokban gyűlt össze az évfolyam
öt osztálya, hogy összemérje ügyességét, kitartását. A játékos feladatok a télhez kapcsolódtak.
Lehetett „hóembert” építeni, „hógolyót” görgetni, „ havat” seperni, sőt még „szánkózni” is.
Aki ott volt, az csak nyert!

II. kategória helyezettjei
I.
Halasi Áron
II.
Bóta Benedek
III. Ország Kristóf
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5. Kézműves délután
Jó hangulatú, dolgos délutánt töltöttünk együtt. A karácsonyra készülve ajándékokat, asztali díszeket készítettünk. Igyekeztünk újrahasznosítható és természetes alapanyagokat felhasználni munkánk során.

6. Mézeskalács sütése a
Művelődési Házban és Könyvtárban
December 6-án, 7-én és 16-án a könyvtárban mézeskalácsot sütöttünk. A szorgos kezeknek köszönhetően szépen díszített figurák sültek a
kemencében. Az illatozó mézeskalácsokkal büszkén és boldogan tértünk
vissza az iskolába.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a könyvtár dolgozóinak a közösen sütött mézeskalácsokért és a szép mesékért!
Bojtos Béláné

Karácsonyfa-készítés
Karácsonyi ráhangolódásként iskolánkban újabb versenyt hirdettek decemberben. Természetes és újrahasznosított anyagokból kellett minden
osztálynak feldíszítenie „fenyőfáját”. A
gyerekek nagyon sok jó ötlettel álltak
elő. Valóban dekoratív karácsonyfák
készültek, melyeket városunk központjában állítottak fel. Minden osztály büszke lehet az alkotására!
A facebookon lájkolók és a szakmai
zsűri szavazatai alapján:
I. helyezett:
3. c
II. helyezett:
6. b
III. helyezett: speciális tagozat
Közönségdíjas: 4. b
Az ajándékokat ünnepélyes keretek között Basky András polgármester úr adta át a nyerteseknek. (A nyertes fát megtekinthetik az újság hátoldalán is.)
Köszönet a szülőknek és mindazoknak, akik olyan kitartóan támogattak minket és hozzásegítettek a győzelemhez!
Földháziné Utasi Ilona

Karácsonyi képeslapok
2016 decemberében hirdették
meg iskolánkban a Karácsonyi
képeslap nevű versenyt. Az alsó
és felső tagozatos diákoktól több
száz rajz érkezett. Mindegyik alkotást a karácsony ünnepe ihlette. A
munkák elkészítéséhez különböző
technikákat alkalmazhattak a gyerekek. A sokféleség gyönyörködtet,
hiszen nagyon tetszetős, kifinomult, ötletes munkák születtek. A
zsűrire így nehéz feladat hárult.
Az alsó tagozat díjazottjai:
I.
Járomi Szabolcs 3. c
II.
Bach Gergő 3. c
III. Szőnyi Barbara 4. e
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Az első két helyezett pályaműve
Különdíjasok:
Nyitrai Milla 3. b
Staár Vanda 3. b
Belusz Kitti 4. d
A nyertes rajzokat valódi képeslapként kapták vissza a díjazottak.
Földháziné Utasi Ilona
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A decembert a Télapó és a karácsony várás
hangulata járta át a bölcsődében. Idén is megérkezett a gyerekekhez a nagyszakállú, aki csomaggal és szaloncukorral kedveskedett a gyerekeknek. Pirosló gyermekarcok, ragyogó szempárok figyelték a Télapó minden mozdulatát.
Elérkezett a várva várt karácsony is. Az
Adventi időszak a készülődéssel, várakozással
telt. A gyerekek sokat énekeltek, mondókáztak,
kézművesedtek, a ráhangolódás minden formájával igyekeztünk ezt az időszakot tartalmasan
kitölteni a gyerekek számára Az ünnepek, hagyományok az összetartozás érzését erősítik,
a közösséget éltetik. A téli ünnepeink is az
együttléttől lesznek tökéletesek. Az ünnepléshez összetartó családok és összetartó közössé-

gek kellenek, hogy ápolják az ünnepelni tudás
művészetét és adják át azt a következő nemzedéknek, a legkisebb bölcsődéseknek is.
A decemberi ünnepeink békésen teltek el,
de továbbra is itt lakozik mindannyiunk szívében a szeretet.

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

II. „Zöld Óvoda” cím birtokosa már
minden Meserét Óvodai Tagintézmény
A Földművelésügyi Minisztérium agrárszakképzésért felelős helyettes államtitkára és
az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős helyettes államtitkára döntése
értelmében, a kiírásban meghatározott Zöld
Óvoda Kritériumrendszerben foglalt tartalmak
teljesítésében másodszor is elnyerte a „Zöld
Óvoda” címet a Rákóczi utcai Tagintézmény
– pályázatíró: Nagy Ildikó, a Szent Lajos utcai
Tagintézmény – pályázatíró: Borbély Ella, és a
Felsőlajosi Tagintézmény – pályázatíró: Szarkáné Jurászik Zita és Szabó Márta.
A minősítést tanúsító oklevelek átadására
2016. december 14-én került sor Budapesten,
a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtárban.
A Központi Óvoda 2015-ben nyerte el
ugyanezt a címet másodszor. Az elnyert cím
lehetőséget és kötelezettséget is jelent az intézménybe járó gyermekek, szüleik és a dolgozók

Ismét Zöld Óvoda lettünk
számára. Lehetőséget, hogy változatos programok, tevékenységek során váljunk mindannyian tudatos környezetvédővé, természetszerető
emberré. Kötelezettséget, hogy törekedjünk
lehetőségeinkhez képest környezetünk megóvására, szemléletformálásra.
A gyermekek fejlődésében bekövetkezett
pozitív változás, hogy kialakult bennük a környezet megóvásának igénye. Elkezdett formálódni a környezettudatos magatartásuk.
Megismerték és megtanulták a szelektív hulladékgyűjtés szabályait és annak fontosságát. A

gyermekeken keresztül tudatos fogyasztóvá neveljük a szülőket. Melyek visszahatnak a gyermekek egészségére és érzelmeire. Megismerkedtek a komposztálás fogalmával, fontosságával. Részt vesznek annak gondozásában és szüleikben is felkeltik ennek igényét. Közelebbről
találkozhattak a különböző fűszernövényekkel
és megismerhették felhasználhatóságukat. Szívesen gondozzák a csoportban élő kisállatot,
ezáltal fejlődik felelősségérzetük.
Borbély Ella,
Környezet munkaközösség vezetője
Nagy Ildikó, óvodapedagógus

Előzetes programok az óvodában
Farsang

2017. február 21.: Székhely óvoda
2017. február 23.: Szent Lajos utcai óvoda
2017. február 4. hete: Rákóczi utcai óvoda

Mesemondók találkozója

2017. március 2. 14:30-kor
Hely: Művelődési Ház
Nagycsoportos óvodások jelentkezését várják az óvónénik.
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Karácsony

Karácsony az óvodában

A Meserét Szent Lajos úti Tagintézményében meghitt, várakozással
teli hangulatban telt az adventi időszak. Gyertyagyújtás, mese, vers, dal
segítette az ünnepi ráhangolódást. A szülőkkel közös alkotó délelőttöt
tartottunk, mely színesítette a mindennapjainkat. A mézeskalácssütést
kicsik-nagyok egyaránt élvezték. Szülőkkel közösen díszítettük fel az
óvoda karácsonyfáját, melynek másnap minden kisgyermek örvendezett.
A fa alá került ajándékokat köszönjük a szülőknek, a magánszemélyeknek és az óvoda vezetőségének! Értékes, tartós játékok gazdagítják így
mind a három csoportot.
Balyi Judit, tagintézmény-vezető

Méhecske csoport

Napraforgó csoport

A Karácsonyi Gálán pásztorjátékot adott elő a Halacska csoport

A Betlehemi Kiállítás megnyitóján szívet
melengető műsorral kedveskedett a Méhecske csoport
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SPORT
Sakk
November 19-én, a 17
Bács-Kiskun Megyei iskola részvételével Kecskeméten megrendezett Aranyos Kupa Sakkversenyen Sorbán György Dániel hét
mérkőzésből hét győzelemmel az
első helyen végzett.
Móczó István

Mizse KC hírek
Először is néhány bevezető gondolat, mielőtt az elmúlt őszi idényt
értékelném:
Az elmúlt – 2015/16-os – bajnokság tavaszi idénye minden bizonynyal egyesületünk életének legnehezebb időszaka volt, kiváltképp, hogy
előző évben eddigi legjobb eredményünket elérve 4. helyen végeztünk
az NB-I/B-ben. Bár még jól kezdtünk (két győzelem), de utána elrabolta
az NB-I-es Eger az edzőnket, amely helyzeten sem a játékosok, sem a
vezetők nem tudtak kellőképpen túlesni, és a hátralévő 11 mérkőzésen
két pontot szerezve 12. helyen végeztünk a 14 csapatos mezőnyben. Ez a
teljesítmény papíron a kiesésünket jelentette, de mivel a legjobb kiesők
lettünk, volt remény a visszasorolásra. E tény azonban csak a következő
évi felkészülés kezdetére vált biztossá. Ez azt eredményezte, hogy addigra csapatunkból a bizonytalanságot látva többen eltávoztak, volt, akit
mi szorgalmaztunk távozásra, így fél csapattal kezdtük el a felkészülést:
létszámban is és minőségben is csonka volt a keretünk. Látható tehát,
hogy nagyot rizikóztunk, amikor bevállaltuk újra az NB-I/B-t, de azt is
látni kell, hogy mind a megmaradt játékosokban, mind pedig a vezetőkben akkora volt a bizonyítási vágy a távozókkal szemben, hogy ez
nagyon sokat jelentett morálisan a csapatnak. Ehhez hozzájött, hogy az
időközbeni igazolásokat is úgy sikerült realizálni szűkös lehetőségeink
közepette, hogy azok jól sültek el. A felkészülés során már érezni lehetett, hogy remekül összekovácsolódik kis csapatunk és bizakodhatunk
egy jobb őszi idényben.
Utólag már elmondhatjuk, csapatépítési elképzeléseink beváltak, meglepő eredményeket produkáltunk, így az elvárhatónál talán kicsit jobban
is szerepeltünk. Az egész mezőny „legrövidebb kispadjával” vágott neki
az idénynek a mások által kissé lesajnált csapatunk! Ennek ellenére szorgalmasan gyűjtöttük pontjainkat és pontosan 50 %-os teljesítményt produkálva a 7. helyet csíptük el az igen erős mezőnyben, megelőzve tőlünk
többre hívatott csapatokat is.
Bízunk benne, hogy sérültjeink felépülése, valamint várható két erősí-

tésünk alapján ismét a csoportunk meghatározó együttese leszünk szurkolóink megelégedésére.
Eddig az egyik erősítésünk realizálódott: Balassagyarmatról igazoljuk
a góllövőlista éllovasát, Duzsi Dávidot, aki balkezes lövő ill. szélső, és dolgozunk még egy jobbszélső igazolásán is!
Csapatunk célja továbbra is a bennmaradást jelentő 9. hely megszerzése, de bízunk benne, hogy ha a szerencse is mellénk szegődik néha, mi
leszünk a tavaszi idény meglepetéscsapata!
A felkészülést január 3-án elkezdtük, heti 3-4 edzéssel, valamint felkészülési mérkőzésekkel hangolódunk a február 12-i bajnoki rajtra, ami
Szegeden lesz.
A fentiek alapján úgy gondolom, hogy szép tavasz előtt állunk, sok
örömet szerzünk szurkolóinknak!
Sápi Zsombor, SE-elnök

A MIZSE KC tavaszi bajnoki programja:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

PICK-Szeged-U-23 – Mizse KC
Mizse KC – Törökszentmiklósi Székács
Mizse KC – Balassagyarmat
Kecskeméti TE – Mizse KC
Mizse KC – Törökszentmiklósi KE
Békés – Mizse KC
Mizse KC – Tiszavasvári
Nyíregyháza – Mizse KC
Mizse KC – Szigetszentmiklós
Algyő – Mizse KC
Mizse KC – Nyírbátor
FTC – Mizse KC
Mizse KC – Ózd

febr. 12. 16:00
febr. 18. 18:00
febr. 25. 18:00
márc. 03. 19:00
márc. 11. 18:00
márc. 18. 18:00
márc. 25. 18:00
ápr. 01. 18:00
ápr. 08. 18:00
ápr. 22. 16:00
ápr. 29. 18:00
máj. 13. 17:00
máj. 20. 18:00

Lajosmizsei Asztalitenisz Club hírei
Egyesületünk a múlt évet a következőképpen zárta:
Megye III. Bajnokság: 6. helyezés
Kecskemét Városi Bajnokság II.:
3. hely: Mizsei Kisüstik
4-6. hely: Lajosmizsei AC (körbeverés miatt a szettarány dönti el a
helyezést)
Terveink 2017-re: A Városi Bajnokságban mindkét csapatunk dobogós helyezést szeretne elérni és a Kisüstik csapata megpróbálja a feljutást
az I. Osztályba. A Megyei Bajnokságban szeretnénk egy vagy két hellyel
előbbre lépni.
2017 első mérkőzését a Városi Bajnokság keretein belül játszottuk január 20-án.
Szijjártó Pálné

Tűzoltóság
Kéménytűz
Az idei télnek már-már a közepénél járunk
és sokkal hidegebb is, mint az eddigiek, következésképpen mindenki többet fűt, több fűtő- és
magasabb fűtőértékű anyagot használ, ezért a
fűtőberendezéshez csatlakozott égéstermék-elvezetők igénybevétele jelentősen megnőtt. Még
most sem késő az odafigyelés néhány – tüzet
megelőző – fontos dologra.
• Csak bevizsgált és megfelelően rögzített
tüzelő-fűtőberendezést, égéstermék-elvezetőt használjunk!
• Kéménnyel egybeépített épületszerkezetű
(pl. fagerenda) kéményt ne használjunk!
• Tartsuk be a „tűztávolságot” a fűtőberende| HÍRLAP | 2017. január–február |
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zés és a fűtőanyag között!
• Kipattanó szikra ellen használjunk nem
éghető anyagot!
• Forró hamut tilos üríteni épületben vagy
annak közvetlen közelében, illetve ahol az
tüzet okozhat!
• Rendszeresen szellőztessünk a mérgezések
elkerülése érdekében!
• Sérült, tömítetlen gázpalackot ne használjunk!
Ez csak néhány tanács a nem várt tűz megelőzése érdekében. Ahány ház, annyi szokás,
ezért kérek mindenkit, figyeljen oda a biztonságos fűtés érdekében!

15

26/01/17 12:55 pm

ADVENTI PILLANATKÉPEK
Alkotások a Jászol kiállításról

Mézeskalács sütés
a könyvtárosokkal

Adventi aprók tánca
a Lóca együttessel

A nyertes fa
elölről és hátulról

A Római Katolikus Egyház lajosmizsei hittanosainak betlehemes játéka
az Estike Idősek Klubjában, amire a klubtagok is műsorral készültek
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