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ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
KÖSZÖNJÜK, MAGYARORSZÁG! PROGRAM
A Köszönjük, Magyarország! program keretein 
belül  2020. július 1-jén városunkban üdvözöl-
hettük Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár 
urat, aki egy kötetlen beszélgetést követően  200 
lajosmizsei társaságában tisztelte meg a Calypso 
Cirkusz előadását.

A veszélyhelyzet ideje alatt színészek, 
előadóművészek is nehéz helyzetbe kerültek az 
elmaradt előadások és látogatási tilalmak miatt.  

Adófizetési tájékoztató
Tisztelt Adózók!

Lajosmizse Város Önkormányzati Adóható-
sága 2020. augusztus hónapban postázza ki az 
adófolyószámla-kivonatokat, annak érdekében, 
hogy az adózók pontosan és időben tudják fizetni 
a 2020. év szeptember 15. napjáig esedékes helyi 
iparűzési adóelőlegüket és a gépjárműadót. 

A veszélyhelyzetre való tekintettel, a vállalko-
zások megsegítésére a 2019. évi helyi iparűzési 
adóbevallás és adókülönbözet megfizetésének 
határideje 2020. szeptember 30. napjára mó-
dosult.

Felhívjuk adózóink figyelmét, hogy a vállal-
kozók, egyéni vállalkozók és azon magánsze-
mélyek, akik a rendelkezési nyilvántartásban 
erről rendelkeztek kizárólag elektronikus úton 
kapják tárhelyükre az adófolyószámla kivona-

taikat. A magánszemélyeknek postai úton kerül 
kézbesítésre. 

Tájékoztatjuk adózóinkat, hogy akik cégka-
pus/ügyfélkapus regisztrációval rendelkeznek 
adófolyószámla egyenlegeiket https://ohp-20.
asp.lgov.hu/nyitolap linkre kattintással is megte-
kinthetik, illetve fenti linkre kattintva adófizetési 
kötelezettségeiket bankkártyával is teljesíthetik. 

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 szíves-
kedjen, mivel az elmaradt adófizetés adóvég-
rehajtást vonhat maga után. A végrehajtási 
eljárást Dr. Szűcs-Galsi Emese önálló bírósági 
végrehajtó folytatja le. A végrehajtási eljárás 
során felmerült költségek (végrehajtói munka-

díj, jutalék, általános költségátalány) minden 
esetben az adóst terhelik, és az adóstól felvett 
összegekből elsődlegesen ezek a költségek 
kerülnek kiegyenlítésre. A végrehajtási költ-
ségeket az önálló bírósági végrehajtónak kell 
megfizetni, ezen összeg megfizetéséig a végre-
hajtási eljárás nem kerülhet megszüntetésre.

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

 dr. Balogh László 
 jegyző

A pályázat keretében számos művész részesült 
támogatásban az előadások nélküli időszak 
megkönnyítéséhez, amelyet az EMMI Kultúráért 
Felelős Államtitkársága koordinált. A kulturális 
élet újraindulásáért több száz köszönet-koncert, 
előadás kerül megtartásra és ezen program ke-
retein belül mutatta be ingyenes előadását a Ca-
lypso Cirkusz.  

A program hivatott megköszönni azoknak 
a munkáját is, akik a Koronavírus elleni véde-

kezésben részt vettek és a rendvédelmi szervek, 
egészségügy valamint a hivatal működését biz-
tosították. A produkciók színes palettáját sora-
koztatta fel a Kis Rabota József cirkuszigazgató 
által vezetett és a Fővárosi Nagycirkusz vendég-
művészeivel színesített cirkuszi show. 

Köszönjük, hogy  
Lajosmizse is részese lehetett  

a programnak. 
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In Memoriam Bíró Tiborné
Bíró Tiborné Bugacon született 1955. nyarán. Házasságkötését követően 
került Lajosmizsére, ahol munkáséveit a lajosmizsei Általános Iskolában 
kezdte főelőadóként, majd a Nagyközségi Tanácsnál dolgozott. Gazdasági 
vezetőként Lajosmizse intézményeinek gazdálkodásáért felelt mintegy két 
évtizedig. 2012-ben Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek 

Gazdasági Szervezetének vezetőjeként vonult nyugdíjba. 
Munkáját a pontosság és precízség-, tanulmányait a kitartás, a szorgalom, a fejlődés 

iránti igény ösztönözte, és hasznosította közgazdász, adótanácsadó végzettségét is. 
A lajosmizsei közéletben 1994-től vállalt aktív szerepet, amikor az önkormányzati 

választáson képviselői mandátumot szerzett, majd több cikluson keresztül is képvi-
selőként tevékenykedett. Tagja volt a Város Pénzügyi Bizottságainak ahol szakmai 
tudása legjavát nyújtotta.  Segítőkészséged és emléked szeretettel őrizzük! 

In Memoriam Kisjuhász József Károly
Lajosmizsén született 1944. május 31-én. Közel harminc évig vett részt a 
lajosmizsei sportéletben, először a labdarúgás, majd a kézilabda oszlopos 
tagjaként. Jó elképzeléseivel, ötleteivel később is hozzájárult a lajosmizsei 
sportélet fejlődéséhez.

A Lajosmizsei Ipartestületben korábban tagként, majd 1989-1993-ig 
elnökként tevékenykedett.

Képviselői munkássága az 1994-es önkormányzati választásokkal kezdődött, amelyet 
három cikluson át 2006-ig látott el, részt vállalva a város mindenkori településfejlesztési 
bizottságainak munkáiban.  A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat tagjaként is aktív 
szerepet vállalt a közéletben 2002 és2006 között. Búcsúzunk tőled „Colos”!
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ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK LAJOSMIZSE
2020. február 01-2020. március 15.

Házasságot kötöttek:
Szántó Zoltán József és Feró Nikoletta
Lantos István és Boldog Melinda
Kozma Tamás József és Gábor Éva
Horváth Jenő és Lepsényi Jolán Melinda
Kis László és Kiss Zsófia Antónia
Berzsenyi István Béla  

és Ioja Gabriella Erzsébet
Mizsei Ferenc és Erdei Szilvia
Nyemecz István és Némethi Tímea
Veszelszki Gábor és Lengyel Odett Veronika
Nagy Zoltán és Németh Csilla
Adorján Dávid és Buzás Dorka
Vörösmarthi Zsolt és Streichovonecz Viktória
Papp Zoltán és Hintya Noémi
Bódi Rajmund és Paróczai Kinga
Kerékgyártó Tamás  

és Panykó Brigitta Viktória
Mészáros Béla és Bebesi Kinga
Fodor Milán Bence-Baracsi Zita
Gombai Tamás és Zagyi Nikolett
Jene Róbert és Török Regina Ágnes
Botos Attila és Kókai Anett
Fekete Dezső és Varga Klaudia
Fodor Dénes és Németh Ilona Bernadett
Farkas Gábor és Mikó Fanni
Hirs Albert és Dobos Rita
Csík Zoltán Gábor és dr. Dudás Anna
Molnár Sándor Gábor és Hajma Bettina
Galgócz-Deák Bence  

és Schväger Dóra

Magyar Zoltán és Juhász Zsuzsanna
Halász Pál és Makai Andrea
Fekete Tamás és Németh Kitti
Bujdosó Attila és Tóth Anikó
Radics István Imre és Mihalecz Erzsébet
Halász Sándor és Károly Nikolett
Hontvári Norbert és Svébis Barbara
Cs. Nagy Zsolt-Zelenyánszki Nóra
Jurászik László-Kakuk Melinda
Horváth Gábor és Rusznák Katalin
Várhalmi Tibor és Ihász Zsuzsanna
Kis Balázs Imre és Váradi Alexandra
Szikszai Tamás és Szabó Csilla
Medgyesi Imre és Takács Réka
Németh Krisztián és Asztalos Dóra
Halmavánszki Tamás és Bíró Tünde Alexandra
Oskolás Ferenc és Somfai Krisztina Gabriella
Nagy Zsolt és Fehér Viktória
Bán Tibor és Szoják Rita
Filus Márk és Beke Kitti Beatrix
Dodó Csongor és Szabó Rebeka

Elhaláloztak:
Nagy János István (1926, Lajosmizse)
Hódosi Péter Pálné  

(Sándor Ilona, 1941, Lajosmizse)
Makai Antal József  

(1952, Lajosmizse)
Stobl Alajosné  

(Sápi Mária Ilona, 1931. Lajosmizse)
Árva Antal Illés (1935. Lajosmizse)

Rimóczi Lászlóné (Bujdosó Erzsébet Mária, 
1954, Lajosmizse)

Mónus Gáborné (Szabó Margit, 1936, 
Lakitelek)

Kondricz Zoltán (1958, Lajosmizse)
Bujdosó Antal Lászlóné (Fekete Jolán, 1931, 

Lajosmizse)
Nagyszabó Lajosné (Fekete Matild Erzsébet, 

1947, Lajosmizse)
Besenyi Lajosné (Tok Ilona, 1924, Lajosmizse)
Gyurgyik Lászlóné (Kovács Ilona, 1938, 

Lajosmizse)
Lestár Lászlóné (Zsiros Katalin Juliánna, 

1937, Lajosmizse)
Német Zoltán (1955, Lajosmizse)
Vlunacsek Ferenc (1952, Lajosmizse)
Kisjuhász Imre (1930, Lajosmizse)
Virág Antal Béláné (Bacsa Rozália, 1940, 

Lajosmizse)
Tóth József Sándor (1931. Lajosmizse)
Kocsis Lászlóné (Rácz Mária, 1939. Dabas)
Széll Ilona Mária (1934. Lajosmizse)
Csordás Istvánné (Fülöp-Laczi Matild Katalin, 

1941, Felsőlajos)
Bíró Tibor Mihályné (Vörösváczki Katalin, 

1955. Lajosmizse)
Lakatos Lajosné (Mihalik Sára, 1955. 

Lajosmizse)

 Terenyi Helga 
 anyakönyvvezető

ÚJ BÖLCSŐDE  
ÉPÜL A 
RADNÓTI  
MIKLÓS TÉREN

Örömmel tájékoztatjuk a 
Tisztelt Lajosmizsei Lakossá-
got, hogy 2020. március 26-án az 
Irányító Hatóság értesítette Lajosmizse Város Ön-
kormányzatát, hogy a TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00039 
azonosító számú, „Új bölcsődei férőhelyek létesítése 
Lajosmizsén” című pályázatát támogatásra érde-
mesnek ítélte.

Az elnyert támogatás összege 244.444.000,– forint. 
Jelenleg a Támogatási Szerződés megkötésének fo-
lyamata zajlik. Az elnyert támogatási összegből La-
josmizse Város Önkormányzata egy új, kétcsoportos 
bölcsődét kíván megépíteni a volt Nagyjátszótér 
területén a Radnóti Miklós téren a Dzsimburi Gye-
rekközponttal szembeni területen. A tervezési és a 
közbeszerzési feladatok sikeres lebonyolítása után 
az új bölcsőde kivitelezésének kezdő időpontja vár-
hatóan 2021. év tavasza.

Európai Regionális
Fejlesztési Alap
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LAJOSMIZSE VÁROSKÉPE ÚJ ARCULATOT KAP
Lajosmizsén elkezdődött a Zöld Város projekt megvalósítása, amelynek köszönhetően teljesen átalakul a település belvárosa.  

A nagyszabású fejlesztést már nagyon várta a lakosság, hiszen a megyei önkormányzat támogatásának köszönhetően teljesen új arculatot kap a település: 
tereket és piaccsarnokot alakítanak át, valamint látványosan változnak a város zöldfelületei is. 

A „Lajosmizse város környezettudatos és in-
novatív fejlesztése” című beruházás kivitelezési 
szerződéseinek ünnepélyes aláírását 2020. jú-

nius 25-én, tartották a Művelődési Ház díszter-
mében. A rendkívüli ülésen részt vett dr. Mák 
Kornél, a megyei közgyűlés alelnöke, aki hangsú-

lyozta, hogy megyei szinten is jelentős fejlesztés 
veszi kezdetét. Farkas Gábor építész - a tervező 
Farkas Építésziroda Kft. részéről - bemutat-
ta a beruházás terveit a jelenlévőknek, majd 
a kivitelező GOMÉP Kft. részéről Gombkötő 
Márk és Juhász Zsolt tájékoztatta a kivitelezés 
tervezett ütemezéséről az egybegyűlteket.

A projekt ünnepélyes alapkőletételét 2020. 
július 20-án tartották a Városház téren. Basky 
András polgármester köszöntőjében örömét 
fejezte ki, hogy a projekt megvalósítását he-
lyi vállalkozás végezheti, hiszen ezzel helyben 
munkahelyeket tudnak megóvni és újakat lét-
rehozni.

A projekt 860 millió forint pályázati és több 
mint 200 millió forint önkormányzati forrás-
ból valósul meg, melynek során megújul még 
a Szabadság tér, valamint egy fedett-nyitott 
piaccsarnok is épül a településen, ezen kívül 
térfigyelő kamerarendszer, kerékpártámaszok 
és a zöldfelület fenntartásához kapcsolódó esz-
közök telepítését is tervezik.

Az egyik legjobban várt fejlesztés, amely 
évtizedekre meghatározza a városképet, La-
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A Magán Zoo sokak számára egy olyan állatpark, 
ahol barátságos hangulat és meglepően szelíd ál-
latok fogadják az ideérkezőket. A vendégek több 
mint 1 km sétálóúton tekinthetik meg az itt élő 
állatokat, melyek nagy, tágas kifutókban élnek, 
illetve néhány madár szabadon is megtalálható 
a területen.

Dr. Salacz László országgyűlési képviselő 
elmondta: régóta figyelemmel kíséri az 5 éve 
Abonyból átköltözött, magánkézben lévő állat-
kert tevékenységét és igyekszik segíteni abban, 
hogy megfelelő körülmények között tudjon 
működni.

Mivel az állatoknak a karantén időszakában 
is szüksége volt élelemre, így szükség volt a jó 
szándékú, állatkedvelő emberek segítségére. Ma-
gánszemélyek és cégek összefogásának nevezte 
azt a közös munkát, aminek köszönhetően az 
állatkert újból megnyithatott májusban.

Én is, mint sok más magánszemély, illetve 
cég, megpróbáltam a lehetőségeimhez képest 
a legtöbb segítséget nyújtani ahhoz, hogy ezt 
a nehéz időszakot átvészeljék. Példásan vizs-
gáztak az emberek és a cégek önzetlenségből és 
segíteni akarásból. Ennek az lett az eredménye, 
hogy szinte változatlan formában újranyitha-
tott az állatpark. A maga különlegességeivel, a 
MagánZoo remek program minden korosztály 
számára, kikapcsolódási lehetőség a helyi illetve 
távolabbról érkezett családoknak. A továbbiak-
ban is igyekszem minden segítséget megadni 
ahhoz, hogy ez az állatpark ugyanilyen körül-
mények között tudjon üzemelni – hangsúlyozta 
dr. Salacz László.

-Az egyik legfontosabb dolog, hogy az em-
berek kimozdulhassanak a négy fal közül. Ez 
egy kiváló program a családoknak- fűzte hozzá 
a képviselő.

Újra várja látogatóit a felsőlajosi állatkert
Újra megtelt látogatókkal a felsőlajosi Magán Zoo. A koronavírus járvány miatt több hétre bezárni kényszerült állatkert májusban ismét megnyithatott.  

Az érkezők szigorú óvintézkedések mellett látogathatták a parkot, amely működésének fenntartását többen, jelentős összefogással segítették.

Tóth Tibor, a felsőlajosi Magán Zoo lelkes 
és kitartó tulajdonosa kiemelte: köszönet illeti 
mindazokat, akik segítettek eddig is. Nagyon sok 
családnak sikerült örömet szerezni azzal, hogy 
újra megnyithatták az állatkertet. Kiemelte az 
óvintézkedéseket, amelyeket a látogatók védel-
mében vezettek be, hiszen egyre több család láto-
gatja a 20 hektáron elterülő állatkertet, amelyből 
nagyjából 15 hektárt tudnak bejárni a vendégek, 
ez elegendő terület ahhoz, hogy mindenki a kellő 
távolságot megtartsa.

Az állatkert gazdái a biztonság mellett nagy 
figyelmet fordítanak arra, hogy az ide látogató-
kat kulturált környezetben fogadják. A területen 
kellemes, hűs árnyékot adó akác, nyár és nyír-
fákból álló erdő található. A vendégek számára 
bejárható sétálóúton az állatok kifutói mellett, a 
játszótér és a melegkonyhás büfé is hozzájárul az 
érkezők kikapcsolódásához.

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

josmizse főterének kialakítása. Az eddig par-
kolóként működő teret teljesen átalakítják: a 
terület új burkolatot kap, melynek közepén 
egy olyan parkot alakítanak ki, amely egy-
ségesen illeszkedik majd az új városképbe.  
A parkolási problémákra is lesz megoldás: a 
gépkocsik parkírozását a környező területeken 
kezelik majd. 

A város arculatváltásának középpontjá-
ban ugyan a főtér áll, de azon messze túlmu-
tat, hiszen a város egész területére  kiterjed. 

a beruházás terveit és a jelenlegi képviselők 
listáját tartalmazza. A beruházás tervei sze-
rint Lajosmizsén Mátyás király mellszobra is 
új helyre költözik. Az időkapszulát a szobor 
talapzatába helyezték el az utókor számára, és 
az elhelyezés napjától számítva 50 év múlva 
nyitják ki.

A köznyelvben Zöld Város projektként ismert 
fejlesztés során gyakorlatilag teljesen megújul 
az Iskola-tó környezete is: közvilágítási 
infrastruktúrát alakítanak ki, kültéri padokat 
és szabadtéri fitnesz elemeket helyeznek 
el a területen, a gyermekek örömére 
pedig játszótéri elemekkel is bővül a 
tó környezete.

Az ünnepélyes alapkőletétel alkal-
mával egy időkapszula elhelyezésé-
re került sor, amely többek között 
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Hírek a felsőlajosi óvoda életéből
Az emlékezetes farsangi mulatságok után már-
cius 11-én a tulipán csoportban játékos és in-
teraktív formában ünnepeltük meg az 1848-as 
szabadságharc évfordulóját. A megemlékezésen 
velünk ünnepeltek néhányan a lajosmizsei óvoda 
pedagógusai közül is. A bemutatón és az előtte 
lévő felkészülési időszakban, a gyermekek isme-
reteit korosztályuknak megfelelőn bővítettük, 
illetve igyekeztünk átadni azokat az értékeket, 
melyek hozzásegítik őket a hazaszeretet átérzés-
hez. Március 13-án Dóbiás Péter zenés műsorát 
tekinthették meg óvodásaink, amelynek témája 
ugyancsak a közelgő nemzeti ünnep volt.

2020 március 16. után covid 19 vírus miatt, 
kihirdetett vészhelyzet alatt óvodánk csökken-
tett létszámmal az előírt egészségügyi előírások 
betartásával végig üzemelt. Foglalkoztunk az itt 
lévő gyerekekkel, miközben az otthon maradók 
fejlődését online formában próbáltuk segíteni. 
Mindennap küldtünk változatos tevékenysé-
geket, játékokat a családok számára, valamint 
árt csoportokat hoztunk létre, ahol nyugodtan 
áramolhatott az információ. Ezeken fórumokon 
és emailben kaptunk, kértünk visszajelzéseket, 
melyeket valamilyen formában megkaptunk 
mindenkitől, amiért nagyon hálásak vagyunk. 
Nem volt könnyű ez az időszak senkinek sem, 
nekünk pedagógusoknak például egyik napról 

a másikra kellet az IKT eszközök használatában 
megújulni. Mindennapos feladat volt online for-
mában történő kapcsolat tartás. A nevelést segí-
tők feladata is megváltozott, hiszen fokozottan 
kellett figyelniük az új előírások betartására. A 
sokszori fertőtlenítés, takarítás a gyerekek foga-
dása, kikísérésé és ellátása mellet fertőtlenítették 
át az intézményt, festették le az udvari játékokat 
tartották rendbe az óvoda udvarát. Ezúton is 
nagyon köszönöm kollégáimnak a gyors meg-
újulást és lelkiismeretes munkát, a szülőknek 
pedig a megértést és a kitartást, együttműkö-
dést, amivel segítettek minket. Úgy gondolom 
ez csapat munka volt, de együtt kitudtuk hozni 
a legtöbbet ebből a helyzetből.

Május 25-től újból megnyitottunk, beindultak 
a foglalkozások, azonban sajnálatos módon sok 
előre tervezett program maradt el a megváltozott 
helyzet miatt. Június 16-tól a nyári nyitvatartás 
szerint dolgozunk. Mindig alkalmazkodunk az 
időjárási viszonyokhoz, figyelünk többek között a 
megfelelő napvédelemre, folyadékpótlásra. Igyek-
szünk változatos tevékenységek felajánlásával ér-
dekessé, élvezetessé tenni az óvodában töltött időt.

A nyár folyamán  nagy örömünkre az önkor-
mányzat által beadott pályázat jóvoltából gyer-
mek mosdóink és öltözőink, valamint udvarunk 
egy része megújul. Az ezzel járó kellemetlensé-
geket igyekszünk minimalizálni, de ha még is 
tapasztanak ilyet, azért szíves elnézésüket kérjük.

A tavasszal megtörtént az online beiratkozás 
a következő tanévre, a személyes beiratkozásra 
pedig augusztus 24-én 8-15 között lesz majd 
lehetőség. 

A 2020-2021-es tanév 2020 szeptember 1-jén 
indul a régi óvodások számára, az új gyerekek 
pedig folyamatosan érkeznek előre megbeszélt 
időpontokban. Minden óvodást és szülőt sze-
retettel várunk.

 Szarkáné Jurászik Zita 
 tagintézmény vezető 

10 éves a Felsőlajosi Szent László  
Római Katolikus Templom
A település legnagyobb beruházása Csordás 
László kezdeményezésére 2009. március 29-
én kezdődött az alapkőletétellel, Zsikla Béláné 
által adományozott földterületen. A Felsőlajo-
si templom megépülésében nagy szerepe volt 
Nagy Lászlónak és családjának, az egyháznak, az 

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

önkormányzatnak valamint a hívők segítségének. 
Gombkötő Zita által felajánlott tervek alapján 
a Gomép Ipari és Kereskedelmi Kft. valósította 
meg a felsőlajosi lakosok álmát. Az adományo-
zók hozzáállása, a település összefogásának ere-
je a hívők támogatása tette lehetővé azt, hogy 
felépüljön és berendezésre kerüljön a templom, 
melyet 2010. június 27-én dr. Bábel Balázs ka-

locsa-kecskeméti érsek szentelt fel. Minden év-
ben a hagyománnyá vált Falunapi rendezvényt 
követő napon kerül megtartásra a Nagymise, de 
az ide év változást hozott mindenki életében, 
amelyből kifolyólag a Falunapi rendezvény a 
vészélyhelyzetre való tekintettel elmaradt, de 
a Búcsúi Nagymise 2020.06.28-án megtartásra 
került, melyet Stefszki Ferenc káplán celebrált. 
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vács Lajos és Gáspár László jóvoltából az iskola 
ökoparkjába egy szabadtéri tanórák megtartásá-
ra is alkalmas, impozáns kiülő épült. A takarító 
nénik sem tétlenkedtek. Az iskola épületének 
teljes fertőtlenítő nagytakarítása után az udvart 
vették gondozásba, amely új virágokkal, frissen 
vetett fűvel, megújulva, megszépülve várja vissza 
a diákokat. 

A nyár folyamán az iskola épületében mű-
ködő könyvtár új helyre költözik, a könyvtárnak 
eddig helyet adó tanterem pedig kifestésre kerül, 
kicsit átalakul, tágasabb lesz. Felsőlajos Község 
Önkormányzata jóvoltából a tálalókonyhánk is 
megszépül. Új burkolatot, és korszerű, rozsda-
mentes berendezést kap. A beszerelésre kerülő 
mosogatógép reméljük, könnyebbé teszi majd a 
konyhás nénik munkáját. 

Április - május hónapban megtörtént az új 
elsősök beiratkozása, szeptemberben 23 kis ne-
buló kezdi el az iskolát Felsőlajoson. 

 Ferenczyné Biró Katalin 
 tagintézmény-vezető

Az elmúlt hónapok történései a Felsőlajosi Is-
kola életében is jelentős változásokat hoztak… 
Március 13-án, pénteken még feltűztük a ko-
kárdákat, de a nemzeti ünnepünkről már csak 
a tantermekben tudtunk megemlékezni. Aztán 
hétfőtől minden megváltozott: a csengő elhall-
gatott, a folyosók kiürültek, a tantermek hiába 
várták kis lakóikat. Bár nem kellett reggel korán 
kelni, az órán csendben ülni, az udvaron a foci-
labdán, ugrálókötélen osztozkodni, az ebédnél 
sorban állni, a hangoskodókat csendre inteni, 
a civakodók közt igazságot tenni, mégis hamar 
rájöttünk, gyerekek nélkül nem az igazi az iskola, 
társak nélkül nehezebb a tanulás. A versenyek, 
várva várt programok, kirándulások elmarad-
tak. Bár sok szorgalmas, lelkes tanuló otthon is 
megtanulta a versmondó versenyre szánt versét, 
rajzzal, plakáttal emlékezett meg a víz világnap-
járól, a Föld napjáról, amiért nem maradt el a 
jutalom, a dicséret, a közös ünneplésre idén 
nem kerülhetett sor. Anyák napján is mindenki 
családi körben ünnepelt. Pedig ebben az évben 

eggyel több okunk volt köszönetet mondani az 
édesanyáknak, akik lehetetlent nem ismerve, ere-
jüket megfeszítve, nem kis áldozatokat hozva 
álltak helyt gyermekeik mellett a digitális oktatási 
rend idején. A pedagógusok rugalmasságának, 
empátiájának, folyamatos rendelkezésre állásá-
nak és a szülők áldozatvállalásának köszönhető-
en minden tanulóval tartottuk a kapcsolatot, és 
valamennyien sikeres tanévet zártak. Az iskola 
és a család közti jó kapcsolatot mindig kiemelt 
értékünknek tartottuk, most azonban ez életbe-
vágóan fontossá vált. Köszönet ére mindenkinek!

Mivel hagyományos tanévzárót, ballagást 
nem rendezhettünk, az év végi bizonyítványokat 
osztályonként vették át a gyerekek a tanító nénik-
től. A nevelőtestület és a szülői munkaközösség 
úgy döntött, hogy ebben az évben minden tanuló 
és szülő jutalomkönyvet és oklevelet kap elisme-
résül az embert próbáló munkáért, és kárpótlásul 
az elmaradt programokért. Negyedikeseinktől is 
csak szűk körben, a tanító nénik, az osztálytár-
sak és gyerekenként egy-egy szülő jelenlétével 
tudtunk búcsút venni. 

A bizonyítványosztással még nem ért véget az 
iskolai élet. Júniusban néhány gyermek visszatért 
az iskolába. Számukra június 15-ig felzárkóztató 

foglalkozásokat, azt követően felügyeletet bizto-
sítottunk. Valódi közösségi élményt, kalandot 
idén az Erzsébet-tábor nyújtott a gyerekek szá-
mára. Az 5 napos napközis tábor keretében Tóth 
Hajnalka és Makainé Antal Anikó vezetésével a 
gyerekek önismereti és közösségfejlesztő játé-
kokon keresztül élhették meg az összetartozás 
élményét. A fokozott higiéniai előírások betar-
tása mellett nagy hangsúlyt kapott az környe-
zettudatosság és az egészségtudatos életmódra 
nevelés. Minden napra jutott valamilyen sport 
tevékenység, és nem maradhatott el a kézműves-
kedés sem. Megismerhették Felsőlajos történe-
tét és kipróbálhatták a tradicionális íjászatot. A 
legnagyobb élmény talán a lovaskocsis állatkert 
látogatás volt a gyerekek számára, ahol játékos 
vetélkedő keretei között ismerhették meg a Fel-
sőlajosi Magán Zoo különleges állatait. 

Bár a karantén alatt az iskola épülete kiürült 
egy időre, a munka nem állt meg. A Szülői Mun-
kaközösség, az Önkormányzat, Juhász Gyula 
polgármester és két helyi vállalkozó: Lagzi-Ko-

FELSŐLAJOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
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BÖLCSŐDE ÉPÜL FELSŐLAJOSON

Felsőlajos Község Önkormányzata 144 444 000 
forintos Európai Uniós támogatást nyert bölcsőde 
létesítésére

Felsőlajos Község Önkormányzata 2019. júliusában pályázatot nyújtott 
be „Bölcsődei férőhelyek kialakítása Felsőlajoson” címmel a TOP-1.4.1-19 
pályázati kiírásra. A 2020. 03. 26. napján kelt értesítő alapján a támogatás kérelem 
pozitív elbírálásban részesült. Az új bölcsőde az óvoda épületének a Közpark felőli oldalán, bő-
vítéssel kerül kialakításra. A bölcsőde terveit Babinszky Tünde építész készítette. A kivitelezésre 
irányuló közbeszerzési eljárást követően az építési munkálatok várhatóan 2020 őszén kezdődnek 
meg, a bölcsődei ellátás pedig legkorábban 2021. őszén indulhat meg.

Európai Regionális
Fejlesztési Alap
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Logó-, fotó és rajzpályázat éghajlatváltozás és klímavédelem Lajosmizsén témakörben általános-  

és középiskolák, illetve a rajzpályázat esetében óvodások részére

Főbb pályázati információk
A pályázatot az alábbi kategóriákban hirdetjük meg:
a. óvodai rajzpályázat
b. általános iskola alsó tagozat rajzpályázat
c. általános iskola felső tagozat logó, fotó és rajzpályázat
d. középiskola logó, fotó és rajzpályázat

Pályázók köre
Lajosmizse település és térségének (környező települések) óvo-
dásai, általános- és középiskolás, nappali, esti, levelező hallga-
tói, akik rendelkeznek magyarországi lakcímmel.

Pályázat tárgya
A pályázat témája az éghajlatváltozás és a klímavédelem, mely-
hez kapcsolódva, az alábbi választható altémákban várunk pá-
lyaműveket benyújtásra.

Logó pályázat keretében:
• a klímavédelemhez és az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó, 

a projekt arculatát meghatározó logó elkészítése

Fotó pályázat keretében:
• Megújuló energiaforrások Lajosmizsén: az érintetlen környezet-

ben rejlő energiákat, a bennük rejlő lehetőséget, potenciál be-
mutatása. (pl. a nap, a föld, a víz, a szél, vagyis a megújuló ener-
giaforrások erejét, vagy éppen szépségét bemutató alkotások)

• Figyelemfelkeltő fotók a hulladékkezelés témakörében 
(figyelemfelhívás pl. az illegálisan elhelyezett hulladékok 
ellen, figyelemfelhívás a szelektív hulladékgyűjtés vagy az 
anyaghasználat csökkentése érdekében

• Az éghajlatváltozás hatása a mezőgazdaságra – a szélsőséges 
időjárási jelenségek azaz az éghajlatváltozás hatásai a környe-
zetünkre és azon belül a mezőgazdaságra (pl. aszály, belvíz stb.)

Iskolai rajzpályázat keretében:
• A települési vízfelületek szerepe a klímavédelemben - Ösz-

szefog a családunk a klímaváltozás ellen: Hogyan takaré-
koskodunk a vízzel

• Megújuló energiaforrások Lajosmizsén: az érintetlen kör-
nyezetben rejlő energiákat, a bennük rejlő lehetőséget, po-

tenciál bemutatása. (pl. a nap, a föld, a víz, a szél, vagyis 
a megújuló energiaforrások erejét, vagy éppen szépségét 
bemutató alkotások)

• Az éghajlatváltozás hatása a mezőgazdaságra – a szélsősé-
ges időjárási jelenségek azaz az éghajlatváltozás hatásai a 
környezetünkre és azon belül a mezőgazdaságra (pl. aszály, 
belvíz stb.)

• Egyes növények és állatok szerepe a klímavédelemben: A 
méhek szerepe az élővilágban – ültess fűszernövényeket a 
kertben!

Óvodai rajzpályázat keretében:
• Összefog az óvoda a klímaváltozás ellen: Faültetés a kert-

ben. Miért fontos a fa?
• Összefog a családunk a klímaváltozás ellen: Komposztláda 

építés a kertben. Miért jó komposztálni?

Az alkotásokat bármilyen technikával kézzel vagy digitálisan, 
fekete-fehér vagy szińes formátumban is el lehet készíteni, me-
lyeket digitális formában szükséges benyújtani.

Benyújtási határidő: 
minden altéma esetében: 2020. szeptember 30.
• Egy adott pályázó maximum 1 db pályázati művel pályáz-

hat altémánként.
• A pályaműveket a fenti határidőig kell digitálisan meg-

küldeni a lajosmizse@lajosmizse.hu email címre, kérjük a 
tárgyban „klímaprojekt” megnevezést feltüntetni 

• A pályaművekhez tartozó adatvédelmi és szülői hozzájáru-
ló nyilatkozatot (1. sz. melléklet) kitöltve és aláírva kérjük 
digitálisan (szkenelve) megküldeni a lajosmizse@lajosmi-
zse.hu e-mail címre, és személyesen vagy postai úton is 
kérjük benyújtani az Önkormányzat részére.

Díjazás
Valamennyi résztvevő emléklapban részesül. A kategóriánként 
1-3 helyezettek ajándékcsomagban részesülnek.
I. helyezett 30 000 Ft értékben
II. helyezett 20 000 Ft értékben
III. helyezett 10 000 Ft értékben 

További információ, elérhetőség
A pályázatokról bővebb információt a www.lajosmizse.hu oldalon a KLÍMA PROJEKT menüpontban olvashatnak.  

További információ kérhető: Kasnyikné Földházi Tünde (kornyezetvedelem@lajosmizse.hu, +36 76 556 148)

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Lajosmizse, Városház tér 1. • Tel./Fax: 76/457–575 • E-mail: lajosmizse@lajosmizse.hu • http://www.lajosmizse.hu
Ügyfélfogadás: Hétfő 8.00–11.30, 13.00–15.30 • Szerda 8.00–11.30, 13.00–16.45 • Csütörtök 8.00–11.30, 13.00–15.30
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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

GYERMEKNAPI FOTÓVERSENY
Iskolánk 2020. június 15-én Gyermeknapi Fotóversenyt rendezett 1 - 8. évfolyamon, amelynek eredménye a következő:

A „Kedvencek otthon”  
kategóriában az 1–4. évfolyamon:

I. hely: Petrov Polli 4. c
II. hely: Petrov Dotti: 1. b
III. hely: Hevér Anna 4. b

A „KaranténsCool” kategóriában  
az 5–6. évfolyamon:

I. hely: Járomi Zsuzska

A „Kedvencek otthon” kategóriában  
az 5–6. évfolyamon:

I. hely: Járomi Zsuzska 5. b
II. hely: Brindza Laura 6. b

A „Lajosmizse természeti értékei”  
kategóriában az 5–6. évfolyamon:

I. hely: Szélesi Loretta 5. c
II. hely: Járomi Zsuzska 5. b

A „KaranténsCool” kategóriában  
a 7–8. évfolyamon:

I. hely: Rubos Panna 7. b

A „Kedvencek otthon” kategóriában  
a 7–8. évfolyamon:

I. hely: Kocsis Réka 7. a
II. hely: Rubos Panna 7. b

A beküldött fotókat Marton Marianna intézményvezető helyettes és Berta István médiatanár értékelte.

A „GYERMEKEKÉRT PLUSZ ALAPÍTVÁNY”
(Lajosmizse, Szabadság tér 13.)

köszönetét fejezi ki, és tájékoztatja támogatóit, hogy a 2019. évben a személyi jövedelem-
adóból átutalt 1%-ból, melynek összege 333 000,– Ft, iskolai kulturális rendezvényeket, 
versenyeket, interaktív táblák vásárlását támogattuk, továbbá jutalomkönyvek vásárlására 
használtuk fel. 

A jövőben is számítunk szíves támogatásukra.

Adószámunk: 18345038-1-03
Tisztelettel: a Kuratórium

IMPRESSZUM:

HÍRLAP  
Lajosmizse Város  

Önkormányzatának  
közérdekű  

információs lapja
(ISSN 1788-7399)

A kiadásért felelős: Guti Istvánné 

A szerkesztést végzi: Király Zsuzsanna

A szerkesztőség és a kiadó címe:  
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára  
6050 Lajosmizse, Szabadság tér 12. 

E-mail cím: hirlap.lm@gmail.com

Nyomdai előállítás: Magyar Közlöny Lap-és Könyvkiadó Kft.,  
Lajosmizse • Felelős vezető: Papp Tibor ügyvezető • www.mhk.hu

Nyomdai előkészítés: Kvaszta József

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!

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Lajosmizse, Városház tér 1. • Tel./Fax: 76/457–575 • E-mail: lajosmizse@lajosmizse.hu • http://www.lajosmizse.hu
Ügyfélfogadás: Hétfő 8.00–11.30, 13.00–15.30 • Szerda 8.00–11.30, 13.00–16.45 • Csütörtök 8.00–11.30, 13.00–15.30
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SPORT- ÉS SZABADIDŐ TÁBOR – 2020
Intézményünk a TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00001 azonosító számú „Szegregált területen élők társadalmi együttműködését segítő  
helyi szintű komplex programok Lajosmizsén” megnevezésű projekt keretében az idei évben is két turnusban, 2020. június 22–26,  

illetve június 29.–július 3. között 20-20 gyermek számára biztosított nyári táborozási lehetőséget. 

(fotó: Guttyán Ágnes)
A délelőtti foglalkozások keretében Faragó Gyula Tanár Úr vezetésével a gyermekek megismerhették a különböző sportágakat, a  

sportolás fontosságát és a mozgás örömét. A tábornak a Lázár Bence Lajosmizsei Labdarúgó Sportcentrum csodálatos környezete adott otthont 

(fotó: Meleg Sándor)
A délutáni időszakban változatos programokat szerveztünk:  

MagánZoo állatkertet tekintették meg a gyermekek

(fotó: Faragó Viktor)
A Dechy tanyán kipróbálhatták a lovaglást és lehetőség nyílt játékos 

szabadidős tevékenységekre is

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE
Lajosmizse, Dózsa György út 104–106. szám • Tel.: 06 76 356–184 • Fax: 06 76 356–020 • Központi Háziorvosi Ügyelet: 06-76 356-173
facebook: www.facebook.com/egeszseghaz.lajosmizse/ • Honlap: www.egeszseghazlm.hu • e-mail: egeszseghaz@egeszseghazlm.hu
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(fotó: Guttyán Ágnes)
Idén is lehetőség nyílt betekintésre a lajosmizsei Önkormányzati Tűzoltóság munkájába

(fotó: Földszin-Bognár Szilvia)
Nem maradt el a strandolás sem a Liza Aqua & Conference Hotel medencéjében

A projekt támogatásával a táborozó gyermekek étkezését idén is az 
Ezüstfenyő Étterem biztosította. Köszönjük a Magyarvíz Kft.-nek 
az ásványvíz adományt, mellyel a gyerekek a tábor ideje alatt 
szomjukat olthatták és köszönjük minden közreműködő 
munkáját és segítését, mellyel élményekben gazdaggá va-
rázsolták a nyarat a résztvevő gyermekeknek.

Meleg Sándor
intézményvezető-helyettes

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

VÉRADÁSOK IDŐPONTJAI  
AZ EGÉSZSÉGHÁZBAN
• 2020. október 01. 8.30-13.00
• 2020. december 03. 8.30-13.00

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

Ebben az évben is számítunk  
a véradók segítségére!

LAJOSMIZSEI KÖZPONTI HÁZIORVOSI  
ÜGYELET BEOSZTÁSA

Hétköznap: 16.00–8.00 
Hétvégén, pihenő-  

és ünnepnapokon: 8.00–8.00

2020. augusztus
1. Dr. Lódi Brigitta

2. Dr. Gócz Irén

3. Dr. Takács Vilmos

4. Dr. Gócz Irén

5. Dr. Takács Vilmos

6. Dr. Márton Rozália

7. Dr. Rónay Zsolt

8. Dr. Márton Rozália

9. Dr. Márton Rozália

10. Dr. Takács Vilmos

11. Dr. Gócz Irén

12. Dr. Jankahidy Andrea

13. Dr. Szabó Béla

14. Dr. Lódi Brigitta

15. Dr. Lódi Brigitta

16. Dr. Márton Rozália

17. Dr. Szabó Béla

18. Dr. Gócz Irén

19. Dr. Jankahidy Andrea

20. Dr. Rónay Zsolt

21. Dr. Lódi Brigitta

22. Dr. Rónay Zsolt

23. Dr. Márton Rozália

24. Dr. Márton Rozália

25. Dr. Gócz Irén

26. Dr. Márton Rozália

27. Dr. Márton Rozália

28. Dr. Lódi Brigitta

29. Dr. Rónay Zsolt

30. Dr. Gócz Irén

31. Dr. Takács Vilmos
Európai Szociális
Alap

VÁLTOZÁSOK A BŐRGYÓGYÁSZATI SZAKRENDELÉSEN
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az Egészségházban a bőrgyógyászati szakrendelést 2020. 
augusztus 14. napjától Dr. Szöllősi Szilvia bőrgyógyász szakorvos látja el. 

A szakrendelés új rendelési ideje: Péntek 13.00-16.00
A szakrendelésen történő megjelenéshez előzetesen időpontot kell kérni. Időpont kérhető 

rendelési időben személyesen vagy telefonon a 76/556-233 telefonszámon.
Köszönjük Dr. Domján Kornélia főorvos, bőrgyógyász szakorvos eddigi lelkiismeretes, precíz 

munkáját, a jövőben kívánunk neki jó egészséget és további szakmai sikereket. 
 Józsáné dr. Kiss Irén
 intézményvezető
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MESERÉT LAJOSMIZSEI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉGE
Telefon: 76/555–024 • 6050 Lajosmizse, Szent L. u. 19. • E-mail: mesebolcsi@freemail.hu 

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

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

A hosszú különtöltött idő után, végre újra gye-
rek zsivajtól hangos a bölcsőde és ismét megtelt 
élettel és játékkal az udvar. Bár igyekeztünk on-
line kapcsolatot tartani a családokkal és érdekes 
tartalmakat megosztani velük és a gyerekekkel, 
semmi sem pótolhatja mosolygós arcuk látvá-
nyát és boldogságtól csillogó szemüket. Minden-
ki nagyon várta, hogy újra megnyissa kapuit a 
bölcsőde, a gyerekek nagyon örültek, hogy újra 
együtt játszhatnak. Idő közben megkezdődött 
intézményünkben a folyamatos beszoktatás és 
újabb pici tagokkal bővült közösségünk. 

 Farkasné Karlik Zsófia 
 kisgyermeknevelő

Zárult az „Esélyteremtő Óvoda”  
projekt (EFOP-3.1.3.)
Lajosmizsén a Székhely intézmény és a Szent Lajos úti tagintézmény vett 
részt ebben a projektben 2018. januártól 2020. június 30-ig. Négy fő óvoda-
pedagógus képviselte intézményeinket (Balyi Judit, Borbély Ella, Kunné 
Sipos Ágnes, Szenekné Molnár Dóra)

A projekt célja volt, hogy az esélyteremtő nevelési eljárásokat eredmé-
nyesen gyakorlatba helyezzük és azokat más óvodákkal összehangoltan 
alkalmazzuk. Mindezzel hozzájárulva a hátránykompenzáló képesség ha-
tékonyságához, a társadalmi helyzetből fakadó hátrányok mérsékléséhez. 
Havonta egyszer részt vettünk csoportos és egyéni találkozókon, ahol 
5 óvoda életébe nyerhettünk betekintést és tapasztalatot cserélhettünk. 

A pályázatban lehetőségünk nyílt mozgásfejlesztő eszközök és bútorok 
vásárlására, 

1.500.000-ft értékben. Többször volt alkalmunk értékközvetítő, interak-
tív kulturális gyermekprogramon részt venni. A Szent Lajos utcai óvodában 
egészségfejlesztési program keretében „Vitamintorna” bemutatót és előa-
dást tartottunk a pályázatban résztvevő óvodapedagógusok részére. Az év 
második felében lehetőségünk nyílik a vírus miatt elmaradt Workshopok, 
képzések, gyermekprogramok pótlására. 

A pályázaton belüli programok erősítették az óvoda és család kap-
csolatát, egymással való eredményes kommunikációját. Örülünk, hogy 
ebben a projektben részt vettünk, hisz a mai világban az esélyteremtés és 
a megújulás nélkülözhetetlen.

 Balyi Judit 
 Szenekné Molnár Dóra

„LABDÁZGATÓ” tehetség-kibontakoztató  
program tervezése az óvodában
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda keretein belül kidolgoz-
tunk egy „LABDÁZGATÓ” tehetség-kibontakoztató programot, amely a 
tehetséges gyermekek pozitívumait, erősségeit kiemelő 40 órás foglalko-
zás sorozat. A nagycsoportos tehetségígéretek számára szervezünk mű-
helyfoglakozásokat. A beválogatott gyermekekkel megismertetünk olyan 
mozgásformákat, sport tevékenységeket, melyek az óvodai alap programon 
túl mutatnak. Fontos szerepet tulajdonítunk a labdás tevékenységeknek, a 
játék orientált oktatási módszereknek. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőfor-
rás Támogatáskezelő nyílt pályázatára (az óvoda tehetség-kibontakoztató 
programok támogatására) jelentkeztünk. A kitűzött célunk a mozgás és 
az értelmi fejlődés kedvező egymásra hatásának biztosítása. Ennek kö-

vetkeztében sokszínű, változatos és örömteli, érzelmi biztonságban zajló 
gyakorlási formákkal ismertetjük meg a gyerekeket.

 Lehoczky Ágnes,  
 Szilágyiné Drabant Anikó  
 és Oláhné Szívós Katalin

Ugróiskola
Az elmúlt hetekben régi tervünket sikerült megvalósítani a Központi 
Óvoda udvarán. Az ének- illetve a mozgás munkaközösség tagjai olyan 
ugróiskolát alkottak, mely rengeteg fejlesztési lehetőséget rejt magában. 
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Miközben a gyermek játszik, fejlődik a ritmu-
sérzéke, koordinációs képessége, térpercepció-
ja, bal-jobb differenciálás képessége. A színes 
formák, kedvelt mesehősök és feladatok segítik 
a laterális dominancia kialakulását, erősítik a 
matematikai képességeket, számjegyek, betűk 
felismerését. Óriási örömmel vették a gyerekek 
a birtokba és külön öröm látni, mikor a szülőkkel 
együtt mozognak a kis óvodások.

 Virág Gabriella 
 mozgás munkaközösség vezető, 
 Kollárné Sarkadi Éva
 ének munkaközösség vezető

Rákóczi utcai tagintézmény fejlesztése
Kívül belül megújult az óvodánk. A gyermekek 
védelmének biztosítása érdekében számkódos 
kapunyitó rendszer került felszerelésre. Így sok-
kal biztonságosabbá vált a gyermekek hazaadása 
és levegőztetése, ami a közvetlen közút mellett 
igencsak nagy veszélyforrás volt korábban. Nap-
közben csak az intézmény dolgozói tudnak be-
jutni, kívülállóknak csengetésre nyitunk kaput. 

A gyermekek egy új udvari hintás játékkal 
is gazdagodtak, amit alapítványunk segítségével 
tudtunk megvenni, az elmúlt évek Óvoda báli 
bevételéből és a felajánlásokból. 

 Oláhné Szívós Katalin 
 tagintézmény vezető

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

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

Nyári élet az óvodában képekben

Játékos ismerkedés a vízzel  
és az úszás alapjaival

Lufival való festés az udvaron

Kihasználunk minden  
lehetőséget a rajzolásra!

Jó időben a medencébe és annak partján 
hűsölnek a gyerekek

Tízórai a friss levegőn

Az udvaron is színezhetnek és  
rajzolhatnak a gyerekek

Gyermekek biztonsága az első

Rákóczi utcai tagintézmény új udvari játéka
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LAJOSMIZSE VÁROS MŰVELŐDÉSI HÁZA ÉS KÖNYVTÁRA
Lajosmizse, Szabadság tér 12. • Tel.:76/555–053 (művelődési ház), 76/555–323 (könyvtár) 
E-mail: muvhaz@lmizsekultura.hu; konyvtar@lmizsekultura.hu • www.lmizsekultura.hu

LAJOSMIZSE VÁROS MŰVELŐDÉSI HÁZA ÉS KÖNYVTÁRA
Lajosmizse, Szabadság tér 12. • Tel.:76/555–053 (művelődési ház), 76/555–323 (könyvtár) 
E-mail: muvhaz@lmizsekultura.hu; konyvtar@lmizsekultura.hu • www.lmizsekultura.hu

In Memoriam  
Széll Ilona (1934–2020)
Széll Ilona Budapesten 1934-ben született. Iskoláit itt végezte 
képző-és iparművészeti szakon, majd után a Képzőművészeti 
Főiskolán tanult egy évig. 1956-ban férjével Svájcba emigrált. Ott 
fejezte képzőművészeti tanulmányait reklámgrafikai szakon, és 
dolgozott 30 évig ebben a szakmában. Közben elvégzett még egy 
hároméves esti iskolát egy kiváló restaurátornál, hol a reneszánsz 
olajfestés technikáit tanulta meg.

1986-ban önálló lett és olajportrék festésével kezdett foglal-
kozni. Közben elindult az akvarell festés útján, ami a mai napig 
is tart. Ez volt – vallomása szerint – a legnehezebb technika, 
mert itt nem lehet egy ecsetnyomást sem utólag javítani.

Több mint 60 önálló és csoportos kiállításon vett részt Svájc-
ban, és több mint 800 képet festett mire úgy érezte, hogy meg-
tanulta, amit meg lehetett tanulnia. Ekkor kezdett el átállni a 
tájképekről az absztrakt akvarellekre. Közben rendszeresen el-
kezdett oktatni privát csoportokat. Sikerrel.

1992-ben vett egy házat Lajosmizsén és nyaranként egy svájci 
utazási iroda szervezésében turistacsoportokat tanított festeni 
Geréby Kúriában.

1999-ben végleg hazaköltözött Magyarországra, és telepedett 
le Lajosmizsén. Itt is voltak kisebb-nagyobb kiállítása, és kb. 
100-150 új akvarellje. Az utóbbi időben akvarell-miniatűröket 
alkotott.
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Basky András, Lajosmizse Város, és Juhász Gyu-
la, Felsőlajos község polgármesterei köszöntötték 
az előadókat és a megjelent érdeklődőket.

Az első előadást F. Kovács Péter, a szolnoki 
Damjanich János Múzeum vaskorral foglalko-
zó régésze tartotta Szkíták és kelták Lajosmizse 
szűkebb régiójában címmel. A Kárpát-medence 
keleti felének vaskorát négy főbb időszakra ta-
golhatjuk: a preszkíta, a szkíta, a kelta és a dák 
hódítás korára. Ezek közül Kovács előadásában 
a szkítákat és a keltákat tárgyalta.

A szkíták egy Észak-Kínától a Dunáig elter-
jedt nem egységes etnikum voltak, ezért inkább 
szkíta arculatú etnikumról beszélhetünk. A Kár-
pát-medencében a Kr.e. 10-9. századtól a Kr.e. 
4. század végéig tart a szkíta kor. Az előkerült 
híresebb régészeti leletek a szentesi ló- és ko-
csitemetkezés. A görög hatást mutató felhúzott 
fülű bögrék, valamint a behúzott peremű tálak, 
főzőfazekak és temetkezési urnák, nem utolsó-
sorban pedig a mezőkeresztes-zöldhalompusztai 
aranyszarvas.

Kovács bemutatott Lajosmizse környékéről 
előkerült leleteket is. A Kecskeméti Katona József 
Múzeum gyűjteményében őriznek három test-
pecsétlőt, amelyek az M5-ös autópálya építését 
megelőző feltáráson, egy kisebb szkíta telepről 
kerültek elő, valamint egy csontból kifaragott 
farkasfejes késnyelet vagy amulettet.

A szkíta kort a kelta kor követte, a Kr.e. 4. 
század végétől Kr.e. 80-ig, a dák hódításig. A 
kelták valószínűleg békés beszivárgás útján je-
lentek meg, erőszakos konfliktusoknak ugyanis 
nincsenek nyomai. A stabil megtelepedésük 
dátuma Kr.e. 281. A Duna–Tisza-köz kelta ko-
ráról kevés információ áll rendelkezésre. Baja 
és Kalocsa környékén kívül Lajosmizse mellett 
(Kónya major) is előkerült egy kelta település, 
amit az M5-ös autópálya mentén Kulcsár Valéria 
tárt fel az 1980-as évek második felében. Lakó-
ház és edények lettek feltárva: grafitos fazekak 
(szitulák), amikhez a grafitot a mai Csehország 

területéről hozták be, ”S” profilú tálak töredékei 
és üvegkarperecek.

Sz. Wilhelm Gábor, a Kecskeméti Katona József 
Múzeum osztályvezető régésze Egy ezredév törté-
nete a 2018/2019-es régészeti kutatások tükrében. 
Szarmata, avar és Árpád-kori települések feltárása 
címmel tartotta meg előadását. 2018-2019-ben 
a Kollár tanyánál egy a Kr. u. 2-3. században 
itt élt szarmata közösség települése és egy 8-9. 
századi avar falu, a Sárközi dűlőben pedig egy 
Árpád-kori falu lett feltárva.

A szarmata törzsszövetség (roxolán, alán, 
jazig, basztana) az indoeurópai nyelvcsalád in-
doiráni ágához tartoztak. A szkíták legyőzése 
után az Altaj-hegységtől a Kárpát-medencéig 
terjedő területen éltek. A szarmata települé-
sek tanyabokrokként képzelhetők el, egy-egy 
nagyobb családi egység lakott egy településen. 
Egy település néhány évtizedig létezett, amíg ki 
nem aknázták a környező földterületet, majd pe-
dig továbbköltöztek. A jellemző lelet a méhkas 
alakú gabonatároló verem. Ezekből nagyon sok 
állati csontmaradvány került elő. Előkerültek füs-
tölők, amiket az élelem tartósítására használtak. 
Ezeknek a nagy száma azt valószínűsíti, hogy 
Pannonia provinciába is exportáltak élelmet. 
Előkerültek terra sigillata edénytöredékek, emai-
díszes fibula, karneolnyaklánc, színes gyöngyök, 
illetve a szarmatákra jellemző, szürkére égetett, 
fényezett felületű edények.

A közép és belső-ázsiai gyökerekkel rendel-
kező avarok 568-ban jelentek meg a Kárpát-me-
dencében, és a gepidákat, a langobardokat, vala-
mint a Duna–Tisza-közén élő népességet (talán 
a szarmaták késői leszármazottait) meghódítva 
politikailag egyesítették a területet.

Az avarok településszerkezete a szarma-
tákénál szórtabb. Ők céltudatosan telepített, 
valószínűleg telkeket határoló kerítőárkokkal 
kimért nagy területet laktak be. Főként árkok 
lettek feltárva, továbbá avar kerámiával kirakott 

kemence és egy kút.
Az avar kor a 9. század elején ér véget, de 

minden bizonnyal töredékeikben megérték a 
magyar honfoglalást.

A Sárközi dűlőben feltárt Árpád-kori tele-
pülés jellegzetes szerkezetet mutat, teljesen be-
illeszthető a környékbeli megkutatott települések 
közé. Két épület került elő kemencével. Feltár-
ták vermeket, árkokat, edénytöredékeket. Nagy 
számban került elő cserépbogrács, amik alapján 
a 12. századra és a 13. század elejére keltezhető 
a település.

Lukács Nikoletta, a Kecskeméti Katona József 
Múzeum régésze Honfoglalás kori emlékeink a 
Homokhátság északi lankáiról címmel tartott 
előadást, amelyet egy rövid kutatástörténeti átte-
kintéssel kezdett. Az első honfoglalás kori sírlelet 
1834-ben, Ladánybene–Benepusztán került elő. 
A kiegyezés után az út- és vasúthálózat fejlesztése 
és a szőlők újratelepítése a filoxéra-járvány után 
újabb leleteket hozott felszínre. Az I. világhábo-
rú előtt Kada Elek próbálta a honfoglalás kori 
lelőhelyeket hitelesíteni és kutatni, a világháború 
után pedig Szabó Kálmán. A téeszesítés során is 
újabb leletek kerültek elő, az 1970-80-as években 
pedig H. Tóth Elvira és Horváth Attila végeztek 
kutatásokat.

Lukács az áttekintés után ismertetett néhány 
fontosabb lelőhelyet az elmúlt kétszáz évben a 
megyénkben ismertté vált több mint százból.

1834-ben Bene vitéz lovas sírleletét Ladány-
bene–Benepusztán Jankovich Miklós dokumen-
tálta az elbeszélések alapján. Kiemelkedő lelete 
egy aranyozott öntöttezüst-szíjvég. 

1974-ben Izsák–Balázspusztán (Fülöpháza) 
került elő a húsz éves kora körül elhunyt táltos 
lovas sírja, különleges leletekkel: oldalpálcás zab-
la, körte alakú kengyel (ami azt valószínűsíti, 
hogy a honfoglaló magyarok puhatalpú csizmát 
viseltek), növényi díszítésű övveretek, tarsoly, 
valamint egy íjtegez csont zárólemeze.

Konferenciabeszámoló
2020. március 20-án Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára adott otthont a II. Lajosmizsei Helytörténeti Konferenciának,  

amely Évezredek Lajosmizsén: régészeti fejezetek a település múltjából címmel került megrendezésre.
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Női sírokból kerültek elő temetkezések.
1989-ben Nyárlőrinc–Bogárzó dűlőben ke-

rült elő egy lovas női sír gyöngyökkel, kerekített 
pántkarpereccel, illetve a lóhoz tartozó szíjve-
retekkel.

Az 1936-ban Kecskemét–Lakihegyien feltárt 
női sírlelet kör alakú virágmintás aranyozott 
ezüstveretei azért jelentősek, mert valószínűleg 
pártaveretek lehettek, és így a lányok pártavise-
lést dokumentálja.

Az 1941-ben Kecskemét–Csongrádi úton 
feltárt tizennyolc éves lánysírból szintén párta-
díszek kerültek elő, továbbá egy hajfonatkorong, 
ami előkelőbb származásra utal, valamint egy 
ezüst gömbsorcsüngős fülbevaló.

1988-ban Kulcsár Valéria tárta fel Lajos-
mizse–Kónya-majornál egy kislány leletanyag-
ban gazdag sírját. Párhuzama csak Dunaújvá-
rosból dokumentált. A lovas temetkezéses sírból 
hevedercsat, ezüstlemezek, aszimmetrikus csi-
kózabla, tausírozott oldalpálcás zabla, kis vas-
kés, két sötétkék üveggyöngy, egy megmunkált 
kovakő került elő, valamint egy bronzlemez, ami 
egy fakengyel merevítője lehetett, és ami ritka 
leletnek számít a Kárpát-medencében.

Lukács ezek után néhány fontos temetőfeltá-
rást mutatott be. Az 1983-84-ben feltárt X. száza-
di kunadacsi temető egyik sírjából többek között 
növényi ornamentikával ellátott aranyozott ezüst 
övveretek, vascsat, lemezkarperec, nyílhegyek, 
kengyel, zabla kerültek elő.

A Kecskemét–Czédulaházi domb (vásártér) 
tereprendezésekor több száz sír került elő. Vége-
zetül az 1960-ban Kecskemét–Városföld, Farkas 
tanyánál talált temetőrészlet feltárását és beazo-
nosítását ismertette.

Dr. Rosta Szabolcs régész, a Kecskeméti Katona 
József Múzeum igazgatója A tatárjárás a Duna–
Tisza közén – régész szemmel című eladását azzal 
kezdte, hogy a régészettudomány a tatárjárásról 
való ismereteinkhez sokáig nem tudott hozzáten-
ni. A pusztításról és annak mértékéről közvetett 
bizonyítékaink voltak az Árpád-kori települések 
magasabb száma vagy az Árpád-kori települések 
pusztulását mutató jelek (pl. égésrétegek), ezek 
azonban nem köthetők egyértelműen a tatárjá-
ráshoz. Közvetlen bizonyítékok voltak az érem- 
és kincsleletek, illetve a biztosan a tatárjáráshoz 
köthető két halott (esztergomi ötvös, kisfaludi 
gödörhulla).

Az 1995-ös autópálya-építések hoztak ebben 
változást, amikor ugrásszerűen megnövekedett 
az érem- és kincsleletek és az emberi áldozatok 
leleteinek száma, aminek hatására a 2000-es évek 
végére a tatárjárás régészete önálló szakterületté 
vált.

Rosta ezután röviden ismertette az utóbbi bő 
évtized három legfontosabb feltárásait, amelyek 
szintén alátámasztják a tatárjárás pusztításait: 
Bugac–Pálmonostora (2010-2019), Szank (2009, 
2017), Kiskunmajsa (2016).

Bugac–Pétermonostora (2010-2019) esetében 

először is fontos megemlíteni három rendkívüli 
jelentőségű leletet: egy szíriai vagy bizánci üveg-
poharat, egy Köln környékéről, 1200-ból szár-
mazó agancsfaragású Biblia-fedőlapot, valamint 
egy 1180-as évekből való, feltehetően Felső-Raj-
na-vidéki Szent Péterhez köthető ereklyetartót.

A kortárs forrásokat említve Roska elmondta, 
hogy Rogerius és Spalatói Tamásnak a tatárok 
kegyetlenkedéseiről szóló és eddig erős túlzás-
nak vélt beszámolóit alátámasztani látszanak a 
bugaci feltárások.

Fontos eredmény, hogy a Bugacon előkerült 
mintegy 450 darab mérlegsúly rendszerezése 
során V. Székely György és Tóth Csaba kimu-
tatták, hogy a budai márka az eddig ismert 1270-
es dátumnál korábban, már a tatárjárás előtt is 
használatban volt.

Kiskunmajsán (2016) magyar éremlelet ke-
rült elő, normann pajzsos ezüstgyűrű, valamint 
egy R maiuscula, amit eddig későbbre datált a 
tudomány. Az emberi csontokon talált vágás-
nyomok alátámasztani látszanak az éhezésről és a 
kannibalizmusról szóló kortárs vagy nem sokkal 
későbbi, eddig szintén túlzásnak vélt beszámo-
lókat (Rogerius, Spalatói Tamás, Guillelmus de 
Nangiaco, Heiligenkreuzi Évkönyv stb.).

A szanki ásatáson (2009) előkerült aranytár-
gyak típus szerint jól összekapcsolhatók a kis-
kunmajsai leletekkel. A másik szanki lelőhelyen 
(2017) egy templom körüli kettős körárok került 
feltárásra, amelyben rengeteg szerszám, fegyver, 
páncéllemez hevert, továbbá egyértelműen XIII. 
századi mongol nyílhegyek, valamint éremlele-
tek, amik szintén egyértelművé teszik a datálást.

Rosta szerint a tatárjárás során nálunk elkö-
vetett, a fenti bizonyítékok alapján nehezen vitat-
ható és a tatárok esetében példátlan genocídium 
magyarázata lehet, hogy pl. Plano Carpini pápai 
követ beszámolója (1246) szerint is, a tatárok el-
lenünk szenvedték el a legnagyobb veszteségeket, 
ami komoly ellenállásról tanúskodik.

Fazekas András Kristóf, a Kecskeméti Katona 
József Múzeum régésze A középkori Mizse falu 
és temploma című előadásának első felében a 
Pusztatemplomra vonatkozó eddigi ismerete-
inket foglalta össze. Az első régészeti kutatások 

1930-31-ben zajlottak Szabó Kálmán és Papp 
László régészeknek köszönhetően. A múzeumba 
bekerült leletek a II. világháborúban megsemmi-
sültek, ezért csak kettejük publikációiból alkot-
hatunk képet az ásatás eredményeiről. Feltártak 
három épületet, valamint a templom falainak 
bizonyos szakaszait. Fontosabb leletek egy ke-
menceszem, juhnyíró olló, csontmarkolatos kés, 
metéltmázas edény voltak.

1995-ben Fülöp András végzett ásatásokat a 
templomnál. Feltárt egy kiszedett alapfalat, egy 
alapozást és egy falomladékot. A délnyugati sa-
rok annyira pusztult volt, hogy ott nem lehetett 
kutatni. Ezenkívül nyolc sírt tárt fel, köztük két 
pártás kislányét.

1995-ben Czajlik Zoltánnak köszönhetően 
légirégészeti célú felvételek készültek a területen.

A 2011 óta tartó fémkeresős kutatási prog-
ramnak Mizse falu is része, aminek eredménye-
ként több mint ötszáz tárgy került már a múze-
umba, amelyek közül említést érdemel egy XVI. 
századi aranyozott ezüsthajtű, valamint egy iga-
zán unikális lelet: egy pecsétlő, amelynek képe 
azonban nem köthető ismert nemesi családhoz.

Az eddigi kutatások alapján Fazekas szerint 
az állapítható meg, hogy a XIV. és a XV. század 
fordulóján épült a templom, amit az alaprajz is 
bizonyít (nyolcszög három oldalával záródó sok-
szög alakú szentély, amely nem válik el a hajótól), 
illetve egy kettős hornyolású bordatag, amely 
még ha későbbi bővítés eredménye is, a templom 
— tömegénél fogva — akkor sem épülhetett a 
XIV. századnál korábban.

Fazekas végül vázolta a kutatás további le-
hetőségeit is, amelyek a légi lézerszkennelés 
(LIDAR), a terület geofizikai kutatása, fotog-
rammetriai vizsgálatok, közeli infra (NIR) fel-
vételezés, illetve egy újabb ásatás.

Dr. Pálóczi Horváth András régész A Fel-
ső-Kunság kun betelepülése, a kunok régészeti em-
lékanyaga címmel tartott előadást. A Felső-Kis-
kunság alatt nagyjából a Kecskeméttől északra 
eső területet értjük. A kunok a Kárpát-medencé-
be először 1239-ben költöztek be, és 1241 márci-
usáig laktak itt. A szálláshelyük meghatározásá-
ban Rogerius lehetne segítségünkre, de az általa 
leírtak, miszerint a kőmonostori országgyűlési 
úgy döntött, hogy a kunokat szétosztják az ország 
különböző részei között, és ezután a kunok az 
ország lakatlan részein kóboroltak, nem segít 
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meghatározni a letelepítés helyét. A legvalószínűbb az, hogy az akkori 
Pest megye déli és az akkori Fejér megye Dunán átnyúló részén lakhattak.

A második kun beköltözés dátumára csak feltételezéseink vannak: 
talán 1245 vagy 1246. 1246-ban már biztosan magyar király szolgálatában 
állnak. A lakóterületük szintén bizonytalan. Azt tudjuk, hogy a székekbe 
szerveződő kunok a nádor joghatósága alá tartoztak, az adót maguk szedték 
be, és egyben szolgáltatták be azt a budai udvarbírónak.

A kunokhoz kapcsolódó régészeti feltárásokat ún. vezéri sírokra (az 
előkelők sírjai) és szállástemetőkre osztjuk. Az egyetlen eddig ismert fel-
ső-kiskunsági vezéri sír Felső-Szentkirályon került elő az 1930-as évek 
elején, de feltárás csak több év múlva történt. A lelet legfontosabb része 
egy öv, amit Szabó Kálmán Nagy Lajos-korinak feltételezett, de minden bi-
zonnyal XIII. századi. Az övet pajzs és kettős félhold alakú veretek díszítik.

Fennmaradt az ágasegyházi sírok feltárásakor készített dokumentáció. 
Ezeken látható három gömböcskés fülbevaló, ami a kunokkal jelenik meg 
a Kárpát-medencében. Ezeken kívül üvegtükrök és gyöngysorok voltak a 
fontosabb leletek.

Az egyetlen, régészeti feltárással előkerült vezéri sír a Kiskunság terü-
letén a csengelei sír. Nagyon jó állapotban megmaradt a sisak. Ezen kívül 
előkerült egy tömbbe összerozsdásodott páncéling, valamint nyílhegyek, 
lószerszámok. Az egyetlen hazánkban előkerült középkori arab ló lelete 
ebben a sírban volt.

A csólyospusztai sírból szintén előkerült sisak és páncéling, valamint 
páncéllemezek, amik keletről kerültek be erre a területre, valamint egy öv 
csatja és szíjvége.

A legszebb és leghíresebb kiskunsági ötvöstárgylelet a kígyóspusztai 
arany övcsat, amin egy lovagi harci jelenet ábrázolása látható, és aminek 
a harci viseletét Tóth Zoltán hadtörténész az 1260-as évekre datálta. Az 
övhöz tartozik négy, szintén aranyból készült, felirattal ellátott övveret. 
A veretek feliratai latin nyelvű lovagi fohászok, mint pl. „Szent Margit, 
imádkozz értem!”

A balotaszállási női kun sírból egy eredetileg aranyozott ezüst nyak-
perec, ruhához vagy pártához kapcsolható veretek, két ezüstkarperec, 
ezüstfoglalatú kristályfüggő került elő, illetve egy pontosan meg nem ha-
tározható serlegtalp vagy ereklyetartó kereszt alsó része, ami a bizánci 
ötvösség körébe tartozik. Ez utóbbi megállapítást az is megerősíti, hogy a 
sírból előkerült III. Ióannész Vatatzész (1222-1254) nikaiai császár pénze.

Pálóczi Horváth előa-
dása végén az 1969-től 
1990-ig tartó szentki-
rályi ásatást ismertette 
röviden. Felszíni lele-
tek alapján sikerült 
feltérképezni az egész 
faluhelyet. A templom 
jobb oldalán három 
telek került feltárásra, 
illetve néhány tájéko-
zódási ásatás zajlott a 
település más részein. 
A lakóházak mögött 
karámfal-alapozások kerültek felszínre, ahol juhot és szarvasmarhát tart-
hattak. A település egy másik részén egy olyan felület is előkerült, amelyben 
megmaradtak az állatok lábnyomai, amiket Bökönyi Sándor archeozooló-
gus szarvasmarhalábnyomokként azonosított.

 Bujdosó Ádám

A Kecskeméti Katona József Múzeum révén a 
konferenciához tartalmas helytörténeti kiállítás nyílt,  
a Lajosmizsén folytatott régészeti ásatások leleteiből.  
A kiállítást Dr. Pálóczi Horváth András nyitotta meg.
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A III. Lajosmizsei Helytörténeti  

Konferenciára terveink szerint  

2020. szeptember 24-én csütörtökön kerül sor
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Fürkész tábor 2020. június 22–26.

KÖNYVTÁRI OLVASÓ DERBI 2020
Az idei Olvasó Derbi sajnos nem úgy alakult, ahogy mi terveztük, s szerintünk a részt vevő osztályoknak, gyerekeknek is voltak még terveik a versenyt illetőleg.

Az iskolák és a könyvtárak bezárásával mi is lezártuk a versenyt, s az 
akkori állapotot alapul véve összesítettük az elért pontokat, s hirdettük 
ki a végeredményt.

A helyezések mellett szerepel az az összeg, mellyel hozzá tudunk 
járulni az osztályok kirándulásainak útiköltségéhez.
1. korcsoport: 4., 5. osztályosok

1. 4. c  5495 – Hagerné Terenyi Rita – 50.000 Ft
2. 4. b  3520 – Veszelszkiné Nagy Erika – H.-Sz. Göblyös Julianna 

– 30.000 Ft
3. 5. b  2535 – László Ildikó – 20.000 Ft

2. korcsoport: 6., 7., 8. osztályosok
1. 6. b  3050 – Balda Beatrix – 50.000 Ft
2. 7. d  1440 – Kelemenné Barta Ágnes Edit – 30.000 Ft
3. 6. c  555 – Szládik Alíz – 20.000 Ft

Az egyéni eredményeket is számon tartjuk, s az első három helye-
zett korcsoportonként könyv-ajándékutalványban részesült. Gratulálunk 
nekik!
Egyéni díjazottak

1. korcsoport: 4., 5. osztályosok
1. Varga Zoé 4. b
2. Török Veronika Beáta 4. d 
3. Veszelszki Sára 4. c

2. korcsoport: 6., 7., 8. osztályosok
1. Nyitrai Milla 6. b
2. Varga Lili 6. b
3. Tóth Anna 6. b

Tisztában vagyunk vele, hogy nem könnyű a helyzet, de talán min-
den osztálynak jól esik majd, ha a hosszú bezártság után egy kirándulás 
keretében is találkoznak egymással. Szeptember 
végéig van mód arra, hogy beváltsák a nye-
reményt.

Mindenkinek szép nyarat kí-
vánunk, s várunk benneteket a 
könyvtárban is könyvcserére a nyár 
folyamán.

Üdvözlettel:  
a városi könyvtár  
könyvtárosai

Európai Szociális
Alap

Európai Szociális
Alap
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SPORT

Sakk
Törzshelyünkön a Club 75 (Deszkás) vendéglő 
kistermében június 28-án rendeztük meg nyár-
köszöntő versenyünket,

Mint kiderült, ez volt a megyében a koro-
navírus veszélyhelyzet utáni első sakkverseny.
A dobogósok: „A” csoport 
   1. Márton Attila
   2. Erős Máté
   3. Kozelka Ágoston
  „B” csoport
   1. Pető Bence
   2. Czigány Bálint
   3. Kozelka Anita

 Móczó István

Lajosmizsei Asztalitenisz Club hírei
A vírus járvány miatt két hónap szünet volt, de 
utána júniustól az elmaradt Városi Bajnokság 
és Megyei Bajnokság fordulóit is le kellet ját-
szanunk.

Július 8-án fejeztük be a 2019-2020 évi 
bajnokságot. A Városi Bajnokságban rosszul 
zártunk, de a Megyei Bajnokság csoportjában a 
3. helyezést értük el.

Közvetlen az iskola befejezése után június 
22-től 27-ig Pingpong tábort szerveztünk,melyre 
nagy volt az érdeklődés és 22 gyerekkel, akik 7 
és 15 év között voltak. A tábort a Polyák Imre 

Sportcsarnokban tartottuk. A tábort Fodor Mik-
lós a Kecskeméti Spartacus edzője, Dr. Feketéné 
Pataky Ilona, Szijjártó Pálné és T. Nagy József 
segédletével vezette.

Már két éve hogy az általános iskolában el-
kezdtük a pingpong oktatást és úgy látjuk hogy 
egyre több gyereket vonz ez a sportág. A továb-
biakban szeretnénk az Iskola részéről is több 
lehetőséget kapni a folytatásra.

Egyesületünkben ezen a nyáron nincs szü-
net. Augusztus 8-án rendezzük meg a Varga Iván 
Emlékversenyt melyre játékosként és nézőként 
mindenkit szeretettel várunk.  Szijjártó Pálné

Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára tisztelettel meghívja Önt, kedves családját, barátait a  
Lajosmizse története a középkorban és az újkorban c. tanulmánykötet bemutatójára.

Helyszín: Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára, Díszterem, 6050 Lajosmizse, Szabadság tér 12.

Időpont: 2020. szeptember 1. (kedd) 17:00
A résztvevőket köszönti: Basky András, Lajosmizse Város polgármestere

A tanulmánykötetet bemutatja: dr. Bárth János történész, néprajzkutató, muzeológus

A tanulmánykötet a 2017-ben megrendezett  
I. Lajosmizsei Helytörténeti Konferencián elhangzott előadásokat tartalmazza.

A kötet a helyszínen megvásárolható 3.000,– Ft értékben.
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Lajosmizse Város Polgármesterétől
6050 Lajosmizse, Városház tér 1. • Tel/Fax:76/457-575 • E-mail: lajosmizse@lajosmizse.hu • Ikt.sz.: LMKOH/18-31/2020.

ELHALASZTJUK  
A XXVII. LAJOSMIZSEI NAPOK  

RENDEZVÉNYSOROZATOT
Tisztelt Lajosmizseiek!
Tájékoztatom Önöket, hogy a koronavírus fer-
tőzés terjedésének megakadályozása érdekében 
– összhangban a kormányzati döntéssel és La-
josmizse települési képviselőinek véleményével 
– a 2020. augusztus 20-22. napjaira tervezett 

Lajosmizsei Napok rendezvénysorozatot, az 
augusztus 20-ára tervezett ünnepség és koszo-
rúzás kivételével nem tartjuk meg, a progra-
mokat a következő év tavaszi-nyári időszakára 
helyezzük át annak reményében, hogy ennek 
közegészségügyi akadálya nem lesz. 

Bízom abban, hogy ezen intézkedéssel is elő-
segítjük a vírus terjedésének megfékezését és 
2021-ben már Lajosmizse lakossága együtt ün-
nepelhet és együtt vehetünk részt a közösségi 
szórakoztató programokon. 

Vigyázzunk egymásra és vigyázzunk magunkra! 
Lajosmizse, 2020. augusztus 3. Tisztelettel: Basky András
 polgármester

 Helyszín: 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára színházterme

Időpont:
2020. augusztus 20. (csütörtök) 17 óra

Szeretettel várjuk ünnepségünkre!

Műsor:
e Köszöntőt mond Basky András polgármester

e Közreműködik a Magyar Állami Operaház Kamarakórusa  
és Turpinszky Gippert Béla 

e Környezetvédelmi díjak és elismerő oklevelek átadása 
e Szent István-szobor koszorúzása 

 LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
és

LAJOSMIZSE VÁROS MŰVELŐDÉSI HÁZA ÉS KÖNYVTÁRA 
tisztelettel meghívja Önt és családját a 

SZENT ISTVÁN-NAPI ÜNNEPSÉGRE 


