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ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

Megváltozott munkaképességűek  
foglalkoztatási  
lehetősége Lajosmizsén
Az Önkormányzat egyeztetéseket folytat az Erfo, 
Főkefe, Kézmű Közhasznú Nonprofit Kft-vel, aki 
megváltozott munkaképességű emberek foglal-
koztatását segíti, végzi Magyarországon. Csak-
nem 10.000 munkavállaló dolgozik országosan 
több, mint 150 telephelyen. Amennyiben Lajos-
mizsén és környékén megfelelő számú érdeklődő 
lesz, úgy itt is hamarosan telephelyet nyitnak. 
Várják a megváltozott munkaképességűek érdek-
lődését, jelentkezését betanított munkás mun-
kakörre, részmunkaidős foglalkoztatás céljából 
08-13 óráig a 0620/499-5038-as telefonszámon 
vagy e-mailen a hr@kezmu.hu címen.

A cég ismertető prezentációját a www.lajos-
mizse.hu weboldalon az Önkormányzati Hírek 
menüpontban megtekinthetik.

Adófizetési tájékoztató
Tisztelt Adózók!
Lajosmizse Város Önkormányzati Adóhatósá-
ga 2021. február hónapban küldi az adófolyó-
számla-kivonatokat, annak érdekében, hogy az 
adózók pontosan és időben tudják fizetni a 2021. 
év március 16. napjáig esedékes helyi iparűzési 
adóelőleget. 

A vállalkozók és egyéni vállalkozók elekt-
ronikus úton kapják tárhelyükre az adófolyó-
számla kivonataikat. Felhívjuk a fenti adózói 
kör figyelmét, hogy az elektronikus tárhelyre 
érkezett küldeményeiket a lehetőség szerint 
30 napon belül olvasni vagy tartós tárba he-
lyezni szíveskedjenek, mert ellenkező eset-
ben a megküldött dokumentumok a tárhelyről 
törlődnek. 

Az adószámmal rendelkező magánszemé-
lyeknek (jellemzően őstermelők) postai úton 

kerül az adófolyószámla kézbesítésre. Tájékoz-
tatjuk adózóinkat, hogy akik cégkapus/ügyfélka-
pus regisztrációval rendelkeznek adófolyószámla 
egyenlegeiket https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyito-
lap linkre kattintással is megtekinthetik.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a gépjárműadó 
kezelése, beszedése 2021. január 1-től átkerült 
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hatás-
körébe.

Kérjük adózóinkat, hogy 2021. január 1. 
napja után Lajosmizse Város Önkormányza-
ta Gépjárműadó beszedési számlájára 2021. 
évi gépjárműadó befizetést NE teljesítsenek. 
A 2021. évi gépjárműadót a NAV 10032000-
01079160. számú Belföldi gépjárműadó be-
vételi számlára kell befizetni. A fizetendő adó 
összegéről a NAV határozatot küld. A magán-
személyek csekket kapnak a befizetéshez, a nem 
természetes személyeknek utalással kell a gépjár-

Új bölcsőde épül a Bánk Bán utcában
Lajosmizse Város Önkormányzata 2019. július 31-én pályázatot nyújtott be a Terület- és Település-
fejlesztési Operatív Program keretén belül a TOP-1.4.1-19 azonosító számú, „Bölcsődei férőhelyek 
kialakítása, bővítése” című pályázati felhívásra. A Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Prog-
ramok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága 2020. március 26-án értesítette Lajosmi-
zse Város Önkormányzatát, hogy a TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00039 azonosító számon regisztrált, „Új 
bölcsődei férőhelyek létesítése Lajosmizsén” című pályázatát 244 444 000 forint vissza nem térítendő, 
európai uniós támogatásban részesítette. A Támogatási Szerződés 2020. augusztus 13-án lépett hatályba. 
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

A fejlesztés eredményeként a „Meserét” Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde egy új, két 
csoportszobás, 28 férőhelyes bölcsődei tagintézménnyel bővül a Bánk bán utcában, amelynek keretében modern 
bölcsődei környezet kerül kialakításra a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak megfelelően. A projekt tartalmazza a 
beruházás építési költségeit, valamint a teljeskörű bölcsődei gondozás-neveléshez szükséges berendezési tárgyakat, bútor-
zatokat, eszközöket, fejlesztő eszközöket és komplett konyhatechnológiát. A fejlesztés megvalósulását követően 6 fő felvételére lesz szükség, akik révén 
biztosított lesz a működtetés szakmai háttere is.

Jelenleg az új bölcsőde épület tervezési tevékenysége zajlik, amelyet követően 2021. év májusában közbeszerzési eljárást kell elindítani a kivitelező 
kiválasztására. Az építési munkálatok ezt követően kezdődhetnek el és várhatóan az új bölcsőde 2022. év második felében megnyithatja kapuit a kis-
gyermekek számára.

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

A bölcsőde terveit a Szimmetria Plusz Építésziroda Kft., Babinszky Tünde építésztervező készítette
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műadót megfizetni. A gépjárműadó I. félévi rész-
letét 2021. április 15-ig, a második félévi részletét 
2021. szeptember 15-ig kell megfizetni a NAV 
fentebb hivatkozott számlájára.

Szeretnénk felhívni a figyelmüket arra, 
hogy az előírt helyi iparűzési adóelőleget a 
hatályos szabályozás szerint a jelzett határ-
időkig az adózó köteles megfizetni. Kérjük, 
hogy a fenti határidőig fizetési kötelezett-
ségének eleget tenni szíveskedjen, mivel az 
elmaradt adófizetés adóvégrehajtást von-
hat maga után. A végrehajtási eljárást Dr. 
Szűcs-Galsi Emese önálló bírósági végrehaj-
tó folytatja le. A végrehajtási eljárás során 
felmerült költségek (végrehajtói munkadíj, 
jutalék, általános költségátalány) minden 
esetben az adóst terhelik, és az adóstól fel-
vett összegekből elsődlegesen ezek a költsé-
gek kerülnek kiegyenlítésre. A végrehajtási 
költségeket az önálló bírósági végrehajtónak 
kell megfizetni, ezen összeg megfizetéséig 
a végrehajtási eljárás nem kerülhet meg-
szüntetésre.

Kérjük továbbá, vállalkozó és egyéni vállalkozó 
adózóinkat, hogy az adóbevallási kötelezett-
ségeik teljesítését, adóigazolási kérelmüket és 
egyéb adózással összefüggő ügyeiket kizárólag 
elektronikus úton, a fenti linken illetve a NAV 
ÁNYK felületén elérhető nyomtatványok hasz-
nálatával teljesítsék.

 
Köszönjük segítő együttműködésüket

Közterület-felügyelők új  
telefonos elérhetősége
A közterület-felügyelő munkatársak felé szolgá-
lati telefonos elérhetőségen is lehet bejelentést 
tenni.

A telefonszám: 30/018-1932

Telefonon elsősorban kóbor, veszélyes kutyákkal, 
szabálytalan, különösen a forgalmat akadályozó, 
járdát vagy a kerékpárutat elfoglaló parkolással, 
akadállyal; illetve egyéb a közlekedést nehezítő 
körülménnyel (közlekedési tábla rongálódása, 
hiánya; közterületi növényzet miatt beláthatatlan 
kereszteződés stb.) kapcsolatos bejelentésre van 
lehetőség.

A számhoz nem tartozik állandó ügyelet, 
szolgálati beosztáshoz kapcsolódó munkaidő-
ben érhető el. Munkaidőn kívül üzenetrögzítő 
fogadja a hívásokat.

Kérjük továbbá, hogy a munkatársak ismert 
privát telefonszámaiknak használatát mellőzzék, 
az azokra érkező hívásokat nem tekintjük hiva-
talos megkeresésnek, bejelentésnek!

A közterületeken észlelt szabálytalanságok 
kapcsán bejelentést tenni a lajosmizsei@lajos-
mizse.hu e-mailcímen, valamint a 76/356-211-es 
központi telefonszámon is lehet.

Összefogás a Magán Zoo állatparkért
Sokan ismerik és szeretik a már 25 éve működő magán állatparkot, a felsőlajosi MagánZoo-t. 
A 20 hektáros területen több mint 400 állat lakik, akikről Tóth Tibor, a MaganZOO Állat- és 
Szabadidő Park alapítója és 11 munkatársa gondoskodott.

A vírushelyzet miatt azonban 2020. november 11-én be kellett zárniuk, ezzel elveszítették a 
belépőjegyekből származó bevételi forrásukat, de akkori tartalékaik és az addig kapott felajánlások 
átsegítették őket az első hullám nehézségein.

2021. januárjában láthatóvá vált az intézményvezető számára, hogy az állatpark anyagi helyzete 
jelentősen romlott, körülbelül májusig tudnak talpon maradni. Így felvette Dr. Salacz Lászlóval, 
a térség országgyűlési képviselőjével a kapcsolatot, akinek elmondta, hogy komoly nehézségei 
vannak az állatpark fenntartásával.

Az állatkert fennmaradásának biztosítása érdekében, a képviselő február 8-án, a Bács-Kiskun 
Megyei Önkormányzattal és a környékbeli településekkel együttműködve egy rövidtávú, gyors 
és egy távlati megoldást indított útjára. A rövidtávú megoldás része az állatkert életét bemutató 
könyvek értékesítése, illetve az adománygyűjtés újra elindítása, ami az igazgató úr elmondása 
szerint hatalmas segítséget nyújtott. Ugyanakkor közös kérelemmel fordultak az Agrárminisz-
tériumhoz, hogy az állami állatkertekhez hasonlóan nyújtsanak segítséget a járvány miatt nehéz 
helyzetbe került MagánZoo támogatására.

Mindezek eredményeként februárban rengeteg felajánlás érkezett az állatparkba, melyek to-
vábbi 2-3 hónapra biztosítják az állatkert működését.

Ennek kapcsán Tóth Tibor háláját fejezte ki a segítségért, amit kaptak: - Sikersztori van! Lehe-
tett látni, hogy mennyire jók az emberek. Hogy mennyire szeretnek bennünket. Az életemben az 
egyik legmeghatározóbb történés volt, hogy ennyien mellénk álltak. Végre érzem, hogy számítunk, 
hogy kellünk, hogy jó az, amit csinálunk. Mi ezt nagyon-nagyon köszönjük. Hálásak vagyunk érte.

Az adományok gyűjtése, illetve a segítségnyújtás még nem ért véget.
Dr. Salacz László elmondta: - Várjuk a visszajelzést az Agrárminisztérium részéről a lehetséges 

támogatással kapcsolatban. Ezen felül megkerestem a Bács-Kiskun Megyei MAGOSZ szövetségét 
is, ahol a segítségnyújtásnak azt a formáját választották, hogy 300 darab óvodás jegyet vásárolnak, 
ily módon az állatkertet is támogatják, illetve az általuk kiválasztott óvodákat is.

Köszönöm szépen még egyszer a felajánlást és reméljük, hogy májusban legkésőbb ki tudja 
nyitni az állatpark a kapuit és itt találkozhatunk mindenkivel. Biztos vagyok abban, hogy a tu-
lajdonos, a munkatársaik és a körzet erőfeszítéseivel, a mindannyiunk által szeretett Állatpark 
kilábal a nehézségeiből, és újra indulva továbbra is várja a gyermekeket és az állatszerető felnőtt 
vendégeit. – zárta nyilatkozatát Salacz László.
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Csemegézzen Bács-Kiskunban –  
összegyűjtjük a helyi gasztro – termékeket
Szanki konyakmeggy, soltvadkerti panettone, 
kispálosi sajtköltemények – roskadozó svédasz-
talt lehetne megpakolni Bács-Kiskun megyei fi-
nomságokból és sokszor nem is tudjuk, hogy mi-
lyen gasztro remekművekkel élünk egy vidéken. 
A Csemegézzen Bács-Kiskunban rovatot január-
ban indította útjára a Megyei Önkormányzat, de 
máris az egyik legsikeresebb témának bizonyult.

Az elmúlt hetekben egy virtuális kosárban 
összegyűjtve szemezgettünk Bács-Kiskun kiváló 
termékeiből a bacskiskun.hu weboldalon és Bács-
Kiskun megye Facebook oldalán. A nagy sikerre 
való tekintettel véletlenül sem áll meg a sorozat, sőt 
továbbra is várjuk az ötleteket javaslatokat a lakók 
által ismert, vagy kevésbé ismert, de arra nagyon 

is érdemes helyi termelőkről, termékekről. Ször-
pök, házi feldolgozású húsipari és tejtermékek, 
édesség, tea, gyógyfüvek, zöldségek, gyümölcsök 
és minden, ami jóízű, egészséges és persze megyei. 

Sipos Sándor a Bács-Kiskun Megyei Ön-
kormányzat rendezvényszervezője vette fő gon-
dozásába a sorozatot, mely január óta hatalmas 
népszerűségnek örvend. A természettel együtt 
élő gazdálkodás, a kíméletes feldolgozási eljá-
rás által igazi ínyencségek készülnek, amelyek 
napjaink gasztro-forradalmában és az egyre 
népszerűbb egészségtudatos életmód terén is 
méltón képviselik térségünk egyedi ízeit.

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat elkö-
telezett a térségi értékek és a környezettudatos 
szemléletformálás mellett. Büszkék vagyunk a 
gazdákra és a mesterekre, jó szívvel ajánljuk 

kiválóságainkat, mert ahogy Székelyföldön is 
mondják: „Helyit eszem, helyitől veszem, mert 
helyin az eszem!” Ha ön is tud olyan termékről, 
termelőről, aki eddig kimaradt rovatunkból, de 
helyet érdemel benne, úgy kérjük néhány mon-
datban foglalja össze nekünk e-mailben és küldje 
el a sipos.sandor@bacskiskun.hu címre, mi pe-
dig utánajárunk.

 Basky András polgármester 
 dr. Balogh László jegyző

Meghosszabbítjuk az Ebösszeírás határidejét
A Magyar Posta ZRT Lajosmizsei Fiókja az el-
múlt hetekben minden háztartáshoz eljuttatta a 
2021. évi ebösszeírásra vonatkozó tájékoztató 
levelünket és egy példány eb bejelentő lapot. 

A tájékoztató levél alapján Lajosmizse Város 
Önkormányzata az állatok védelméről és kíméle-
téről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. 
§ (1) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján- 
ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, 
illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vo-
natkozásaira való tekintettel - az elmúlt évekhez 
hasonlóan 2021. évben ismét ebösszeírást tart!

Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a be-
jelentő lapok benyújtásának határidejét 2021. 
március 30. napjáig meghosszabbítjuk.

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeírás-
kor köteles a törvényben előírt adatokat a tele-
pülési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Felhívom a Tisztelt ebtartók figyelmét, hogy 
az adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed a már 
korábban bejelentett ebekre is, azok vonatko-
zásában ismételten kötelesek a jogszabályban 
meghatározott adatokat a települési önkor-
mányzat rendelkezésére bocsátani.

A 2021. évi ebösszeírás céljából kérem a város 
közigazgatási területén tartott ebek tulajdonosa-
it/tartóit, hogy az „Eb bejelentő lapot” ebenként 
külön-külön kitöltve, legkésőbb 2021. március 
30. napjáig az önkormányzathoz eljuttatni szí-
veskedjenek. Felhívjuk a figyelmet, hogy azon 
háztartások is bejelentési kötelezettséggel ren-
delkeznek, ahol nem tartanak ebet. Ebben az 
esetben az adatlapon a benyújtó nevét, címét kell 
feltüntetni, majd aláhúzással megjelölni, hogy 
az adott címen ebet nem tartanak ezt követően 
dátummal és aláírással ellátva kell azt Hivata-
lunkhoz eljuttatni. A benyújtásra az alábbiakban 
felsorolt módokon van lehetőség
• ebosszeiras@lajosmizse.hu címre küldve, 

fénykép vagy szkennelt formában.
• papír alapon személyesen vagy postai úton: 

6050 Lajosmizse Városház tér 1. sz. alatt.

Az ehhez szükséges nyomtatvány amennyiben 
egynél több ebet tartanak
• másolható
• átvehető a Hivatal információs irodájá-

ban, illetve
• a város honlapjáról letölthető. 

A kitöltéssel kapcsolatban a 76/356-211-es tele-
fonszámon kaphatnak tájékoztatást: 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az adatszolgálta-
tási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bír-
ságot (a továbbiakban: bírság) von maga után, 
melynek összege 150.000- Ft.

Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesíté-
sét és a benyújtott adatlapok valóság tartalmát 
a Hivatal munkatársai ellenőrizni fogják.

Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuá-
lis információkat tartalmazzon, az ebtulajdonos az 
ebösszeírást követően is köteles az adatokban be-
következő változásokat (pl.: tulajdonos változást, 
elhullást, az állat elkóborolt) az állat állat-egész-
ségügyi felügyeletét ellátó állatorvosnak bejelen-
teni. 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál 
idősebb eb csak transzponderrel (mikrochip) 
megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben 
a jogszabályban meghatározott kötelezettségük-
nek még nem tettek eleget, úgy szíveskedjenek 
a transzponderrel nem rendelkező ebeket állat-
orvosnál megjelöltetni. Amennyiben ezen köte-
lezettségének az eb tulajdonosa/tartója nem tesz 
eleget az állatvédelmi bírság összege 225.000.-Ft.

Felhívjuk továbbá az állattartók figyelmét, 
hogy jogszabály alapján kötelesek az ebeket – 
veszettség ellen saját költségükön állatorvossal 
beoltatni az alábbiak szerint:
• a három hónapos kort elérteket 30 napon 

belül,
• az első oltást követően 6 hónapon belül,
• ezt követően évenként. Az oltás beadatá-

sának elmaradása szankcionálható.
Kérjük továbbá, hogy az állatok tartását a jó 
gazda gondosságával végezzék. Ez olyan embe-

ri tevékenység, ami arra irányul, hogy az állat 
számára megfelelő életkörülményeket bizto-
sítsunk. Ez vonatkozik elhelyezésükre, táplá-
lásukra, gyógykezelésükre, tisztán tartásukra, 
a nyugalom, gondozás, nevelés és felügyelet 
biztosítására. Végezzük ezt úgy, hogy nemcsak 
az vezérel bennünket, mert ezeket a kötelezett-
ségeket jogszabályok rögzítik és elmaradásuk 
szankcionálható, tegyük ezt, kedvenceink jó-
léte, és embertársaink egészségének védelme 
érdekében.

Kiemelten felhívjuk a figyelmet, hogy az 
állattartó gondoskodni köteles az állat szöké-
sének megakadályozásáról. Az állat elűzése, 
elhagyása, kitétele tilos. Aki az állat tartásával 
felhagyott, az állatot elűzte, kitette 750.000.-Ft 
bírság megfizetésére kötelezhető. Aki az állat 
szökésének megakadályozásáról, nem vagy 
nem megfelelően gondoskodott 450.000.-Ft 
bíráság megfizetésére kötelezhető.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy belterület 
közterületén – kivéve az ebek futtatására kije-
lölt területet – ebet csak pórázon lehet vezetni. 
Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, 
aki az eb irányítására, kezelésére és féken tar-
tására képes. Az állattartó a közterületről az 
állat ürülékét köteles eltávolítani. Amennyi-
ben ezen kötelezettségét megszegi úgy a bírság 
összege 75.000.-Ft.

Egyúttal itt szeretnénk köszönetet mondani 
mindazoknak, akik bejelentési kötelezettségük-
nek már eleget tettek, az elmulasztott védőoltá-
sok beadatását pótolták. Külön köszönetünket 
fejezzük ki dr. Varga János és dr. Faragó Zsolt 
állatorvosoknak, akik tapasztalataink alapján a 
jelenleg rájuk háruló többlet feladatokat lelki-
ismeretesen ellátják, adott esetben tájékoztatást 
és segítséget nyújtanak az adatlapok megfelelő 
kitöltéséhez is.
 Együttműködésüket köszönöm! 
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Folytatódnak a „Zöld város projekt”  
kivitelezési munkái
A tavasz beköszöntével folyatódnak a tavalyi évben elkezdett kertészeti 
munkák az Iskola-tó partján.

A tó körül egylőre kizárólag a kialakított sétányokon lehet közlekedni, 
mert kárt okozunk a frissen füvesített, növényekkel betelepített területen.

A terület használatára vonatkozó szabályok betartására figyelmeztető 
táblák már kihelyezésre kerültek. Kérjük a kutyasétáltatókat, hogy a fris-
sen füvesített területre az ebeket se engedjék rámenni! A kedvtelésből 
tartott állat ürülékét az állattartó mindenkor köteles eltávolítani. Aki erről 
nem gondoskodik köztisztasági szabálysértést követ el.

A tópartot gyermekek és felnőttek egyaránt kikapcsolódási céllal láto-
gatják, ezért kérjük szabályok fokozott betartását!

A Városház téren is megkezdődtek a növénytelepítési munkálatok.

A padok, kukák és kerékpár támaszok kihelyezése is megtörténik a ta-
vasz folyamán. 

Ismételten felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy autóval, mo-
torkerékpárral a Városház téren kialakított díszburkolatra felhajtani tilos! 
Parkolni a tér oldalán kialakított parkolókban lehet. 

Piacfejlesztés
Február 4-től próbaüzem keretében megkezdődött az ér-
tékesítés a piaccsarnokban. Az új fedett árusító helyekre már több, mint 
50 őstermelő kötötte meg a bérleti szerződését. A zöldség-gyümölcs és 
élelmiszerpiac megnyitásával már használható a több, mint 40 férőhelyes 
új parkoló is, amelyben akadálymentesített parkolók is kialakításra kerültek.

A Szabadság tér fejlesztéséhez 128 millió forint  
többlettámogatásról döntött a Kormány
A „Zöld város” projekt megvalósításához további 128 140 000 forint támo-
gatást kapott a Kormánytól Lajosmizse Város Önkormányzata az eddigi 860 
millió forintos támogatás mellé.

A beruházás megvalósításával kapcsolatos egyeztetéseket az Önkor-
mányzat megkezdte a tavalyi évben lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertes 
kivitelezőjével, a GOMÉP Kft-vel.

A városi piac, a Városház tér és az Iskola-tó felújításának befejezése előtt, 
még a tavasz folyamán megkezdődnek a Szabadság tér fejlesztési munkálatai, 
amelynek ütemezéséről további tájékoztatást fogunk adni.

Jelenlegi állapot

Tervezett állapot - látványterv

Európai Regionális
Fejlesztési Alap
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Megkezdődik a bölcsőde építése Felsőlajoson
Felsőlajos Község Önkormányzata több, mint 144 millió forintos Európai Uniós támogatást 
nyert a beruházásra.

Felsőlajos Község Önkormányzata 2020. decemberében közbeszerzési eljárást indított meg 
a bölcsőde kivitelezőjének kiválasztására. 2020. február 25. napján sor került az eljárás nyerte-
sével, a GOMÉP Kft.-vel a kivitelezési szerződés aláírására. A fejlesztés a TOP-1.4.1-19 pályázati 
konstrukció keretében 100 %-os támogatással valósulhat meg. A bölcsődei ellátás Felsőlajoson 
legkorábban 2021. őszén indulhat meg. Az intézményi ellátás igénybevételéről az önkormányzat a 
későbbiekben tud tájékoztatást adni.

A Hársfa utcában az építkezéssel járó esetleges forgalmi korlátozások és kellemetlenségek kapcsán 
előre is szíves megértésüket és türelmüket kérjük!

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

2021. március 1-jén  
megkezdődik a Tanyagondnoki  
szolgáltatás Felsőlajoson 
A tanyagondnoki szolgáltatás bevezetésével a 
hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos terü-
leteink esélyegyenlőségének növelését, az ott 
élők életfeltételeinek javítását, a közszolgálta-
tásokhoz való hozzájutás és a szociális alap-
ellátások kiépítésének elősegítését, a szolgál-

tatási funkcióink bővítését, közösségfejlesztést, 
valamint a jobb életminőség elérését kívánjuk 
biztosítani. 

Miben tud segíteni a tanyagondnoki szolgálat?
• A tanyagondnok közreműködik a közössé-

gi és szociális információk átadásában; az 
önkormányzati és intézményi információk 
közvetítésében a lakosság részére.

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

A bölcsőde terveit a Szimmetria Plusz Építésziroda Kft., Babinszky Tünde építésztervező készítette

• Közreműködik az étkeztetés, a házi segít-
ségnyújtás, illetve az idősek nappali ellátása 
szolgáltatások igénybevételében.

• Egészségügyi ellátáshoz (háziorvos, szak-
orvos, egyéb egészségügyi szolgáltatás) való 
hozzájutást segíti, amennyiben más lehető-
ség nem áll rendelkezésre.

• Segítséget nyújt a gyógyszerkiváltásban és a 
gyógyászati segédeszközökhöz való hozzá-
jutásban.

• Egyéni hivatalos ügyek intézésében segít, 
feladata a lakossági igények továbbítása az 
önkormányzat és más helyi szervezetek, 
hatóságok, hivatalok felé.

• Feladata helyi közösségi, művelődési, sport- 
és szabadidős tevékenységek szervezése, 
segítése.

Hol érhető el a tanyagondnoki szolgálat?
A tanyagondnoki szolgálat működési területe 
Felsőlajos község közigazgatási területének kül-
területi része, eseti jelleggel egyéb belterülete. 

A tanyagondnoki feladatokat Dibák And-
rásné munkatárs látja el hétfőtől- csütörtökig 
8:00–15:00  óráig, pénteken 8:00–12:00 óráig.

A szolgáltatás igénybevételével kapcsolat-
ban további információ Dibák Andrásné tanya-
gondnoktól a 06-30/429-72-34 telefonszámon, 
valamint az önkormányzatnál a 06-76/356-949 
telefonszámon kérhető. 
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Hírek az iskolából
A szokásosnál kicsit borongósabb, szürkébb 
ősz után az advent a felsőlajosi iskola életébe is 
fényt hozott. Kevésbé mozgalmas, nem is olyan 
szikrázó, inkább csendes, bensőséges, meghitt 
fényeket. 

December 4-én ellátogatott hozzánk a Mi-
kulás. Mivel a tantermekbe most nem hívhattuk 
be, így a gyerekek az udvaron köszöntötték a 
nagyszakállút, aki ökoiskolához méltó, tetszetős 
papírtasakba csomagolta ajándékát. 

A lassan hagyománnyá váló adventi éneklés 
ezen a télen online formában került megren-
dezésre. A december 12-i szombati munkanap 
az adventi készülődés jegyében telt. A gyere-
kek osztályonként adventi díszek készítésével, 
közös játékkal, énekléssel töltötték a délelőttöt. 
A téli szünet előtti utolsó tanítási napon min-
den osztályban karácsonyi ünnepséget tartot-
tak. A Felsőlajos Község Önkormányzata és az 
Iskoláért, Gyermekekért Alapítvány jóvoltából 
minden gyermek egy értékes könyvet kapott 
karácsonyra. 

Január 22-én, a magyar kultúra napján játé-
kos, interaktív anyanyelvi vetélkedővel emlékez-
tek meg tanulóink a Himnusz születéséről. Ez a 
rendezvény is osztály keretek között valósult meg. 

A félévet egy igazán felszabadult, vidám far-
sangi mulatsággal zártuk. Tanítók és diákok egy-
aránt jelmezbe bújtak, egy pár órára elfeledték 
minden gondjukat, és önfeledt játékkal, móká-
zással töltötték január utolsó péntek délutánját. 

Reméljük, a tavasz meghozza majd várva a 
várt fellélegzést, és újra lehetőségünk lesz kirán-
dulni, és változatosabb programokkal színesíteni 
a munkás hétköznapokat. 

Márciusban már az új elsősök fogadására ké-
szülünk. Hagyományos, személyes jelenléttel járó 
nyílt napot most nem tudunk tartani, azonban 
az iskola honlapján ( www.felsolajosiskola.hu) a 
„Beiskolázás” fül alatt minden fontos informá-
ciót elolvashatnak az érdeklődők az iskolában 

folyó oktató-nevelő munkáról, az induló első 
osztályról, a leendő tanítókról és a beiratkozásról.

 Ferenczyné Biró Katalin
 tagintézmény-vezető

Óvoda hírei
Sok tervezett programunk elmaradt a járvány 
miatt, mivel szakemberek és előadók nem láto-
gathatják óvodánkat.

 A mindennapokban próbáljuk minél széle-
sebb körben biztosítani a mozgás lehetőségét a 
gyermekek számára. A jól felszerelt tornaterem 
és az udvar ad erre lehetőséget.  

Igyekszünk változatossá tenni a gyermekek 
hétköznapjait, különféle foglalkozásokkal, sok 
új ismeretbővítő, fejlesztő játékokkal kötjük le 
óvodásaink figyelmét.

2020 decemberében a gyermekek már na-
gyon várták a Mikulást, nagy izgalommal ta-
nulták a dalokat, verseket. Kedves Mikulásunk 
csomaggal érkezett a felsőlajosi óvodásokhoz, 
akik ablakon keresztül láthatták és énekkel kö-
szönthették a télapót.

A hagyományainktól eltérően a karácsonyi ün-
nepségünket december 18-án tartottuk. Nyílt dél-
előtti ünnepségre nem volt lehetőség, így nem ün-
nepelhettünk együtt a szülőkkel, és a Faluházban 
tartott szokásos karácsonyi ünnepség és vásár is 
elmaradt. A Felsőlajos Község Önkormányzata sze-
mélyre szóló ajándékkal lepte meg óvodásainkat. 
A karácsonyfa alatt idén is bőségesen találhattak 
játékokat gyermekeink. Ezúton is szeretnénk meg-
köszönni Felsőlajos Önkormányzatának és az Isko-
láért, Gyermekekért Alapítványnak a támogatást. 
Dallal és verssel köszönték meg a meglepetéseket 
az ovisok, majd utána indulhatott az önfeledt játék.

Farsangunk február 10-én afrikai hangulat-
ban kezdődött. Az óvónők és pedagógiai asz-
szisztensünk a gyermekek nagy örömére vidám 
táncos jelenetet adtak elő.

Ezt követte a közös tánc, majd a jelmezek 
egyéni bemutatása. A hangulatot sok finomság 
fokozta. Mindenki kipróbálhatta ügyességét a 
változatos farsangi játékokban.

A szülőkkel online formában tartjuk a kap-
csolatot, zárt Facebook csoportban tudjuk őket 
tájékoztatni az óvodában folyó munkáról.  Kö-
szönjük megértésüket és a segítő együttműkö-
désüket.

Üzemeltetésünk szabályait mindig az aktuá-
lis rendelkezéseknek megfelelően alakítjuk ki.

A nyílt napunkat hagyományos keretek kö-
zött valószínű, hogy nem tudjuk megtartani, 
ezért a Facebookon kis képes szöveges ismerte-
tést teszünk közzé az  óvodánkról. Az érdeklő-
dést telefonon is szívesen fogadjuk 76-356-362 
telefonszámon. A beíratás időpontja valószínű, 
hogy május elejére csúszik, amely hagyományos 
vagy online formában fog történni.

Terveink között szerepel a március 15-i meg-
emlékezés, ha a vírus helyzet engedi, tervezünk 
kirándulást, vendégelőadók meghívását és sok 
egyéb érdekes programot. 

 Kovács Zsuzsanna Mária

Összefogás
2021.01.04-én későn délután tűzeset történt Fel-
sőlajos külterületén, ahol egy 140m2-es családi 
ház födémje izzott. A lajosmizsei önkormányzati 
tűzoltók és még a helyszínre riasztott lajosmizsei 
önkéntes és a dabasi hivatásos tűzoltók dolgoztak 
a tűz megfékezésében. 

A bajba jutott családot, felkereste  Felsőla-
jos Község Önkormányzat polgármestere aki 
felajánlotta a segítségét. Az önkormányzat köz-
benjárásával Király József lajosmizsei vállalko-
zó azonnal kiszállított 2 db 8 m3-es konténert, 
hogy a keletkezett hulladékot mihamarabb el 
tudják  szállítani.  Király József vállalkozó a csa-
lád megsegítésére felajánlotta a két konténert, 
amiért ellenszolgáltatást nem kért. Köszönjük a 
segítő hozzáállását, támogatását.

Az Iskoláért, Gyermekekért Alapítvány össze-
fogott a nehéz helyzetbe került családért, és gyűj-
tést szerveztek az iskola és az óvoda épületében. 
A gyűjtésből több mint 400.000.- ft gyűlt össze.  
Az összefogás a támogatás és segítségnyújtás 
példaértékű volt mindenki számára.

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
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XXI. Gyermekvédelmi Konferencia
EGYSZI Család-és Gyermekjóléti Szolgála-
tának 2020. évi tevékenysége főbb jellemzői

TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00001 „Szegregált 
területen élők társadalmi együttműködését erősí-
tő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén” 
2021. márciusi zárása

Lajosmizse Város Önkormányzata Egész-
ségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmé-
nye (EGYSZI) 2021. február 19-én, a Covid-19 
járványügyi helyzetre tekintettel, on-line for-
mában tartotta meg éves Gyermekvédelmi Kon-
ferenciáját. 

A szakmai tanácskozás egyik fő témája a 
jelzőrendszeri működés tapasztalatainak be-
mutatása volt. Mind országosan, mind helyi 
szinten nagy kihívást jelent a Covid-19 fertőzés 
okozta járvány. Sok család nehéz élethelyzetbe 
került az elmúlt évben, nem csak a munkahely 
elvesztése, hanem a gyermekek felügyelete is 
problémát okozott. A személyes találkozások 
korlátozása a segítő munka módszerében ho-
zott változást, amely miatt a veszélyeztető élet-
helyzetek észlelésében különösen fontossá vált 
a jelzőrendszer folyamatos működése. A tava-
szi időszakban a telefonos és on-line kapcso-
lattartásnak, a közös munkának még számos 
nehézségét tapasztalták a jelzőrendszeri tagok, 
az őszi időszakra mindezek gördülékenyebbé 
váltak - emelte ki előadásában Meleg Sándor, az 
időszak jelzőrendszeri felelőse. A munka során 
továbbra is szoros az együttműködés az oktatá-
si és egészségügyi intézményekkel, hiszen szá-
mos jelzést tettek továbbra is igazolatlan iskolai 
hiányzások, magatartási, életviteli problémák, 
elhanyagolások, vagy éppen családon belüli 
konfliktusok miatt.

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2020. 
évi munkáját dr. Faragó Viktor szolgálatveze-
tő mutatta be. Lajosmizsén 2020-ban az ész-
lelt problémák száma és jellege nem változott. 
Az év során 96 családban, 271 főt gondozott 
a Szolgálat, további 15 személy vette igénybe 
a családsegítést. A szociális problémák tekin-
tetében veszélyeztető tényezőként jelenik meg 
az egyedülálló szülőség, az alacsony iskolai 
végzettség, az elhanyagolás valamilyen formá-
ja (egészségügyi, oktatási), a jövedelmi sze-
génység, elégtelen lakáskörülmények, életviteli 

problémák, a családon belüli konfliktusok, a 
szenvedély-betegségek (alkohol, drog). Kiemel-
kedő gondot okoz a szegregált terület, ahol el-
sősorban roma családok élnek, egyre növekvő 
számban, sokszor bejelentett lakcímmel sem 
rendelkeznek. Egyre nagyobb méreteket ölt a 
vendégmunkások (román, ukrán) száma, albér-
leti nyomorkörülményeik, rendezetlen családi 
kapcsolataik, akik sokszor sem útiokmánnyal, 
sem egészségbiztosítással nem rendelkeznek. 
Jövetelük célja (mezőgazdaságban bérmunka 
végzése) nem mindig tud megvalósulni, így az 
érkezők és az itt született kiskorú gyermekeik 
megélhetése is sokszor veszélyeztetve van.

A Szolgálat működése során, a legsúlyosabb 
esetekben sor került a gyermekek családból 
való kiemelésére, nevelőszülőkhöz helyezésé-
re. A Szolgálat „visszagondozási tevékenysége” 
a gyermekek vérszerinti családi környezetbe 
történő visszakerülését támogatja, ha a szülők 
és a környezet alkalmas a kiskorú gyermekek 
fogadására. 

A szociális tűzifa osztásban 184 családnak 
segített az Önkormányzat, a családsegítők a ké-
relmek megírásában nyújtottak segítséget. Az 
elmúlt évben is a rászorulók jelentős számban 
(191 fő) részesültek különböző adományokban. 
Nagy igény volt a szociális ügyintézésre és ta-
nácsadásra, amelyekre 444 alkalommal került 
sor a 2020-as évben.

Az előző évekhez hasonlóan, az éves 
szakmai tanácskozáson részletes be-
számolót kaptak a résztvevők a TOP-
5.2.1-15-BK1-2016-00001 pályázati 
program megvalósulásáról. Meleg 
Sándor projekt munkatárs elmondta, 
a 60 millió forintos uniós támogatá-

sú pályázat megvalósítása a járványhelyzet miatt 
2021. március végéig kitolódott. A 40 hónapos 
program bemutatása során szó esett a két évet 
felölelő alkotóműhely foglalkozásról, a sport- és 
szabadidő táborokról, a szociális munka külön-
böző formáiról, a foglalkoztatást elősegítő tevé-
kenységekről, a tréning formában megvalósuló 
fejlesztő foglalkozásokról. 

A konferencia résztvevői részletesen meg-
ismerhették a lakossági egészségfejlesztést 
célzó szűrővizsgálatokat, egészségfejlesztő elő-
adásokat, a környezettisztaság érdekében vég-
zett programokat és a védőnői VELEM prog-
ram tevékenységét. Szó esett a bűnmegelőzési 
programokról, különböző tanácsadásokról és a 
projekt keretében megvalósított szakmai együtt-
működésekről. 

Basky András, a helyi önkormányzat polgár-
mestere hozzászólásában jelezte, hogy az ismer-
tetett pályázati programhoz szorosan kapcso-
lódott a TOP-4.3.1-15 önkormányzati projekt, 
amely 113 millió forintos uniós támogatással és 
települési önerővel valósult meg. Ebből a forrás-
ból újulhatott meg a Közösségi ház, a szociális 
bérlakástömb, a célterületi utak javítása és a 
Damjanich utcai park építése.

Józsáné dr. Kiss Irén, a TOP-5.2.1-15-
BK1-2016-00001 pályázat konzorciumi part-
nerszervezetének vezetőjeként kiemelte, hogy a 
program 59 szakember, 23 vállalkozás és számos 
civil szervezet szoros együttműködésével való-
sulhatott meg. Mindezek eredményeként több-
száz, célterületen élő személyt sikerült elérni, 
sokuk több programelembe is bekapcsolódott 
a pályázati időszakban. Remélhetőleg életmi-
nőségük javulását is hozza a program hatásai, 
eredményei, indikátorai, amelyért legtöbbet 
az érintettek tehetnek. Ez úton is kiemelte és 
megköszönte a Lajosmizsei Önkormányzat, a 
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, valameny-
nyi szakmai közreműködő, munkatárs és társ-
intézmény támogatását, segítségét a 40 hónapos 
projektidőszakban.

 EGYSZI Család-és  
 Gyermekjóléti Szolgálat
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VÉRADÁSOK IDŐPONTJAI  
AZ EGÉSZSÉGHÁZBAN
2021. június 10.  8.30-13.00
2021.október 07.  8.30-13.00
2021. december 09.  8.30-13.00
Helyszín: Egészségház, Estike Idősek Klubja
6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104–106.

EBBEN AZ ÉVBEN IS  
SZÁMÍTUNK  
A VÉRADÓK SEGÍTSÉGÉRE!

Lajosmizse és Felsőlajos közigazgatási terüle-
tén 2021. január hónaptól új távfelügyeleti 
rendszer (segélyhívó rendszer) működik. A 
szolgáltatással kapcsolatos további informá-
ciókat Papp Andrea Gondozási részleg veze-
tőtől kérhet a 76/556-185 telefonszámon.

SOS SEGÉLYHÍVÓ

Lökéshullám terápia
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az 
Egészségházban elindult a lökéshullám terápia 
magánrendelés.

A rendelést szakorvosi javaslattal lehet igény-
be venni.

A magánrendeléssel kapcsolatos további in-
formáció és időpont keddi napon 14.00-16.00 
között és pénteki napon 11.00-13.00 között kér-
hető a 30/688-7994-es telefonszámon.

Védőnői szolgálat
Telefonszám: 76/556-190,   76/556-191
E-mail cím: lmizsevedonok@gmail.com

Várandós anyák részére  
tartott védőnői tanácsadás
I. körzet: Kedd: 14:00–16:00 (védőnő: Labancz-
né Tercsi Erika)

II. körzet:  
Kedd: 8:00–10:00 (védőnő: Vágóné Fazekas 
Emőke – távollét, Bujdosó Boglárka – távollét)
Helyettesítést ellátja: 
Kedd: 8:00-9:00 Tábiné Szőrös Alíz 
Kedd: 9:00-10:00 Labanczné Tercsi Erika
III. körzet:  Kedd: 12:00 - 14:00 (védőnő: Tábiné 
Szőrös Alíz)
IV. körzet:  Kedd: 10:00 - 12:00 (védőnő: Bodáné 
Vörös Katalin)

Csecsemők, gyermekek  
részére tartott védőnői tanácsadás
I. körzet: Csütörtök: 13:00 - 15:00 (védőnő: La-
banczné Tercsi Erika)
II. körzet: Péntek:  7:30 - 9.30 (védőnő: Vágóné Fa-
zekas Emőke – távollét, Bujdosó Boglárka – távollét)
Helyettesítést ellátja: 
Péntek:7:30–8.30 Tábiné Szőrös Alíz
Péntek:8:30–9.30 Labanczné Tercsi Erika
III. körzet: Hétfő: 7:30–9:30 (védőnő: Tábiné 
Szőrös Alíz)
IV. körzet: Szerda:  7:30 - 9:30 (védőnő: Bodáné 
Vörös Katalin)

Csecsemő és gyermekgyógyász  
által tartott csecsemő tanácsadás
Hétfő: 13.00-15.00 (Dr. Takács Vilmos – gyer-
mekorvos)
Csütörtök: 8.00-10.00 (Dr. Rónay Zsolt – gyer-
mekorvos)

Legyetek Jók, Ha Tudtok 
Alapítvány felhívása

Tisztelt Adományozók!
Köszönjük mindazoknak, akik 2020. évben tá-
mogatták adójuk 1%-ával az Alapítványunkat. 
A támogatásokat a Nyári táborban részt vett 
hátrányos helyzetű gyermekek étkeztetésére, 
az Idősek Hete, Idősek Világnapja rendez-
vényeire és a Luca Napi Gyermekkarácsonyi 
Ünnepség támogatására fordította.

Az Alapítvány célja 2021. évben ismétel-
ten a Nyári tábor, Egészségügyi Hét, Idősek 
Hete, Idősek Világnapja és a Gyermekkará-
csonyi Ünnepség támogatása.

Kérjük Önt, hogy lehetőségéhez mérten 
támogassa adója 1 %- ával az Alapítványunk 
céljait!  

Amennyiben közvetlen befizetéssel tá-
mogat, adományát az alábbi számlaszámra 
fizetheti be:

Az alapítvány adószáma: 18361850-1-03
Számlaszáma: K&H Bank Lajosmizse 

10402599-50515448-48531007
Köszönettel:   Józsáné dr. Kiss Irén, 
 Kuratórium elnöke

ÚJABB OLTÓPONT LAJOSMIZSÉN
LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ A COVID-19 FERTŐZÉS ELLENI VÉDŐOLTÁSRÓL

A Covid-19 fertőzés ellen védőoltással 
lehet a leghatékonyabban védekezni, ezért 
örvendetes, hogy Intézményünket is kijelöl-
ték Oltóponttá.

Az Oltópont helye: 

ESTIKE IDŐSEK KLUBJA  
6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106. szám

(Egészségház OTP felől megközelítve)

Az oltással kapcsolatos aktuális információkat 
közzétesszük www. egeszseghazlm.hu honla-
punkon és az Oltópont bejáratánál.

Az országos Oltási Terv alapján Ön is hama-
rosan felveheti a védőoltást. Ehhez az szükséges, 

és ezért kérünk minden Kedves Lajosmizsei és 
Felsőlajosi Lakost, aki eddig nem tette meg, re-
gisztráljon az oltás felvétele céljából a vakci-
nainfo.gov.hu internetes oldalon. Az oltással 
kapcsolatos információkat a koronavirus.gov.
hu kormányzati portálon folyamatosan figye-
lemmel kísérheti. A megfertőződés elkerülése 
érdekében addig is fontos a már ismert higiénés 
szabályok betartása, a kézfertőtlenítés és a 
szájmaszk szabályos - orrot és szájat eltakaró - 
viselése közösségi tereken, utcákon, boltokban. 
Őrizze egészségét! Vigyázzon saját maga és a 
környezetében élők egészségére!

 Józsáné dr. Kiss Irén intézményvezető

IMPRESSZUM:

HÍRLAP  
Lajosmizse Város  

Önkormányzatának  
közérdekű  

információs lapja
(ISSN 1788-7399)

A kiadásért felelős: Guti Istvánné 

A szerkesztést végzi: Schmidt János

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!
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Tisztelt Támogató!
Köszönetünket fejezzük ki, hogy az előző év-
ben is gondolt ránk és adója 1%-át felajánlotta a 
Gyermekekért Plusz Alapítványnak. Az Önök jó-
voltából 398 000 Ft-ot tudtunk a gyerekekre for-
dítani. Versenyeket és vetélkedőket támogattunk, 
pótoltuk a hiányzó vagy elromlott elektronikai 
eszközöket. Segédkezünk a tavaszi időszakban 
megrendezésre kerülő iskolai kulturális progra-
mok lebonyolításában.

Kérjük az idei évben is gondoljon ránk!
Nekünk minden 1% fontos támogatás!

Gyermekekért Plusz Alapítvány
6050 Lajosmizse, Szabadság tér 13.

Számlaszámunk: 11732167-20077813
Adószámunk: 18345038–1–03

Tisztelettel: a Gyermekekért Plusz Alapítvány 
kuratóriuma 

Iskolába készülünk!
Beiskolázási programon vehettek részt az érdek-
lődő szülők a gyermekeikkel. Megismerkedhet-
tek az osztályok profiljaival. Önfeledten, szaba-
don építhettek a lego készletből, állatkerti sétát 
tehettek a Bee-bot segítségével. Farsangi álarcot 
díszíthettek, a sportfoglalkozáson kipróbálhatták 
az új reflex labdákat. S nem utolsó sorban, meg-
ismerkedhettek a sakkfigurákkal.

Beiskolázási programunk következő részében 
a szülők részletes tájékoztatást kaptak Plichta Ildi-
kó intézményvezető asszonytól az iskolaérettség 
kritériumairól, és válaszolt a szülők által feltett 
kérdésekre. A leendő elsős pedagógusok pedig 
személyesen mutatkoztak be az érdeklődőknek.

Farsang 2021
„Itt a farsang, áll a bál…”
Vízkereszt napjától hamvazószerdáig tart a far-
sang. Amelyet hagyományosan a vidám lakomák, 
bálok, mulatságok, életöröm, szórakozás, bolon-
dozás, tánc, népünnepélyek, karneválok jellemez-
nek. Azaz az önfeledt ünneplés a húsvéti böjt előtt. 
Ez a közelgő tavasz örömünnepe, egyben a tél és 
a tavasz jelképes küzdelmének a megjelenítése.

A gazdag lakomákkal a természetet kíván-
ták bőségre ösztönözni. A legismertebb farsan-
gi népszokások: az asszonyfarsang, az álarcos, 
jelmezes alakoskodás, farsangi jelmezek, kö-
szöntők, farsangtemetés. Farsanghoz kötődik 
egyik legérdekesebb népszokásunk, a mohácsi 
busójárás is.

Iskolánkban mi is már nagyon várjuk a ta-
vaszt. Így a tél borús felhőit messze elkergetve, 
2021. február 12-én megrendeztük saját farsangi 
napunkat. A járványügyi intézkedések betartá-
sával csak osztályszinten ünnepeltünk, de így is 
nagyon vidám napunk volt. Reméljük a télűzés is 
sikerült, legalábbis igyekeztünk nagy zajt csapni. 
Egész nap lehetett jelmezben lenni, ebben tanul-
tak, játszottak, táncoltak az osztályteremben a 
gyerekek. Született jó sok fotó a szelfi falunknál. 
Igazi farsangi díszben pompázott valamennyi 
osztályterem. Ezen a délutánon szinte minden 
kisgyerek belebújt valakinek a jelmeze mögé. 
Volt olyan apróság, akit fel sem lehetett ismer-
ni, olyan jó volt a maszkja!

 Marton Mariann

Télbúcsúztató projekthét
Az 1. osztály télbúcsúztató projekthete február 
első hetében került megrendezésre.

Tartalmas, színes programokon vettek részt 
tanulóink. Volt ének és szavalóverseny, amelye-
ken szebbnél szebb dalok és versek hangoztak el. 
A farsangi hagyományokat fimvetítés keretében 
ismerték meg a gyerekek. Egy vidám, mozgá-
sos délutánon az osztályok kipróbálhatták a téli 
sportokat. A rajz órákon és a délutáni foglalko-

zásokon igényes alkotások születtek a télről és 
a farsangról.

A télbúcsúztatás sikeres volt, mindenki na-
gyon jól érezte magát! 

 Göblyös Julianna

A termek és a folyosók feldíszítésén túl a gyerekek 
téli ünnepekkel kapcsolatos munkái kerültek fel 
a faliújságokra. A különböző technikák között a 
művészeti és informatika osztályos diákok egyedi 
munkái láthatóak. Mese- versmondó és ének há-
ziversenyen szép létszámmal vettek részt a gyere-
kek. Idén a népszerű sportversenyek elmaradtak, 
reméljük jövőre lesz azokra is lehetőség. Ezúton 
szeretnénk megköszönni a gyerekek és felkészítő 
tanítóik munkáit, a szülők támogató segítségét.

 Csehné Nagy Emese, Polgár Katalin

Projekthetek az alsó tagozaton
A 2. évfolyam hagyományos, évszakokhoz kap-
csolódó projektjét november utolsó 2 hetében 
szervezte őszi projekt néven.

A sajnálatos járványügyi helyzet és a szin-
te naponta változó előírások, szabályok sokban 
megnehezítették a programok tervezését és elő-
készítését. Az egyéni versenyeket csak digitális 
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4. osztályos Téli projektünk képekben
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formában lehetett megrendezni. A zsűritagok 
egy zárt Facebook csoportban tekinthették meg 
a versenyzők szerepléséről készült felvételeket, az 
értékelést és az eredményeket pedig elektronikus 
formában juttatták vissza a verseny szervezőinek. 
Az ének- ill. versmondó versenyre őszi témájú 
dalokkal, versekkel készülhettek a lelkes jelent-
kezők. A versenyeken eredményesen szereplő 
tanulók oklevelet és könyvjutalmat kaptak.

„Újra itt az ősz” versmondó  
verseny díjazott tanulói: 
1. Batta Tamás, 2. d I. helyezett
2. Tóth Alíz, 2. d II. helyezett
3. Kele Szabolcs, 2. d III. helyezett
4. Almási Anna Krisztina, 2. b IV. helyezett
5. Klinkó Eliza, 2. b V. helyezett
6. Labancz Kata, 2. d VI. helyezett

„Dalol az ősz” énekverseny díjazott tanulói:
1. Kisjuhász Pál, 2. c I. helyezett
2. Tóth Alíz, 2. d II. helyezett

3. Duka Alexandra, 2. b III. helyezett
4. Tóth Hanna Panna, 2. b IV. helyezett
5. Lévai Jázmin, 2. e V. helyezett
6. Labancz Kata, 2. d VI. helyezett

A sportversenyt sem lehetett a régi, megszokott 
formájában megtartani. A versenyző osztályok 
nem találkozhattak egymással, hanem külön idő-
pontokban végezték el a kijelölt feladatokat, majd 
a teljesítéshez szükséges idő alapján lettek rang-
sorolva. A csapatok közül a 2. d osztály tanulói 
szerepeltek a legeredményesebben. 

A projekt zárásaként a tanulók megtekintet-
ték a rajzkiállításról és a versenyekről összeál-
lított videókat, mely magába foglalta az egyéni 
versenyek helyezettjeinek győztes produkcióját 
is, illetve azokat a felvételeket, melyeket az osz-
tályok készítettek egy-egy őszi jeles nap népszo-
kásairól, hagyományairól.

Az iskola tanulói idén is megemlékeztek Fe-
kete Istvánról, iskolánk névadójáról. A projekthét 
kezdőnapja pont az író születésnapjára, 2021. 

jan. 25-re esett. A tervezett programok, felada-
tok évek óta úgy kerülnek összeállításra, hogy 
minden tantárgy egy adott tanítási órája vagy 
annak egy része kapcsolódjon az író életéhez, 
munkásságához. Évről évre egyre több interak-
tív és kompetencia alapú feladat kap helyett a 
feladatbankban, emiatt a feladatok játékosak és 
nagyon izgalmasak. A gyerekek örömmel vég-
zik, és sokszor észre sem veszik, hogy mennyi 
mindent tanulnak közben.

A projekthetek sikerrel zárultak, a tervezett 
célok megvalósultak. A kollégák áldozatos mun-
kájáért ezúton is szeretnék köszönetet mondani, 
hisz’ ezekben a vészterhes időkben nem kevés 
plusz terheléssel járt a hagyományos programok 
„újragondolása” a járványügyi előírásokhoz al-
kalmazkodva.

 Sándor Csilla 
 projektfelelős

Bolyai Természettudományi Csapatverseny
Prof. Dr. Freund Tamás, a Magyar Tudományos 
Akadémia elnöke fővédnöksége mellett került 
megrendezésre február 5-én a  Bolyai Természet-
tudományi Csapatverseny. 

A verseny célja, hogy segítse a diákokat azon 
képességek kifejlesztésében, hogy közösen, ösz-
szedolgozva oldjanak meg problémákat. A meg-
mérettetés lehetőséget teremt arra, hogy a ver-
senyzők átéljék az együttgondolkodás örömét, 
és a logikus gondolkodás mellett a készségeiket 
közvetlenül is bemutathassák diáktársaik előtt, 
eközben pedig összemérhessék tudásukat.

A verseny ismeretanyaga a természettudomá-
nyokhoz elengedhetetlen általános műveltség és 
környezetünk élővilágának ismerete.

A Bolyai Természettudományi Csa-
patverseny Dél-Hunnia körzeti forduló-
ján négy megye versenyzői közül iskolánk 
8. b osztályos tanulói 3. helyezést értek el. 
A TUDÓSOKK csapat tagjai: Czigány Dániel, 
Jáger Alexa, Rónay Csanád és Tóth Zsófia.

Felkészítő tanárok: Adonyi Gabriella, Gilyán 
Erika és Szládik Aliz.
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(IKT-eszközök) nagy hatással vannak ennek a 
korosztálynak az életmódjára, és nem csak sza-
badidejüket, érdeklődési körüket és társas te-
vékenységeiket határozzák meg, de formálják 
személyiségüket is. ’A Z generáció a virtuális 
színtereket is reális színtérként kezeli, az újmédia 
világában nő fel, és természetes közege a digitális 
kultúra’. (Forgó, 2009) 

Ennek az új, minden korábbinál nagyobb 
kihívást jelentő feladatnak kíván megfelelni a 
lajosmizsei iskola. Intézményünkben ebben a 
tanévben került sor a ’Komplex Alapprogram’ 
bevezetésre, amelynek ’A digitális alapú alprog-
ram’ (DA) is része. 

Ezért is keltette fel az érdeklődésemet a 
’Tablettel támogatott nyelvoktatás a HAN-
NA alkalmazással’ képzés, mert úgy láttam a 
program ismertetőjében, hogy a témák szo-
rosan kapcsolódnak iskolánk digitális alapú 
alprogramjához.

A HANNA angol nyelvi oktató programot 
a MTA-DE Idegennyelv-oktatás Kutatócsoport 
készítette. Ez az online, kiegészítő tananyag 5, 6, 
és 7. osztályosok számára angol nyelven érhető 
el azoknak a pedagógusoknak, akik ezt a képzést 
elvégezték.

A HANNA olyan angol nyelvoktatáshoz kap-
csolódó kiegészítő digitális tananyag, amely a 
gamifikációra = játékosításra épül, ami még 
elég új fogalom az oktatásban. Az Alfa és a Z ge-
neráció számára magától értetődő a különbö-
ző modern technikai eszközök, okostelefonok, 
tabletek használata, hiszen ők már egy olyan 
közegben nőnek fel, amelyben természetes az 
internet jelenléte, számítógépes programok 
használata és a hozzájuk kapcsoló játékosság. 
Az oktatás játékosítása számos pozitív hatással 
bír. A legfontosabb, hogy nagyobb lesz a tanu-
lók motivációja és jobban bevonódnak a tanu-
lási feladatba, mert a feladatok nagyobb élvezeti 
értékkel rendelkeznek. Ennek következtében a 
tanulási teljesítmény fokozódik. A gamifikáció 
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A Váci Madách Imre  
Gimnázium Német Versenye
A 2020-2021-es tanév első félévében került meg-
rendezésre a Váci Madách Imre Gimnázium né-
met versenye, az általános iskolások 7. és 8. osz-
tályos tanulói számára. A megmérettetés során 
négy fordulón keresztül gyűjtögették pontjaikat a 
diákok. Az online döntőbe a legjobbak juthattak 
be. Az egyes fordulók során a szövegértés, az or-
szágismeret és az íráskészség területén mérették 
meg magukat a tanulók. Az online döntőben egy 
nyelvvizsga típusú feladatsor várt a versenyzőkre, 
amelyben hallott szövegértés, olvasott szöveg-
értés, a német nyelvtannal kapcsolatos kérdések 
és egy levélírás is szerepelt.

Iskolánk 8. b osztályos tanulója, Hajdrik 
Fanni is részt vett a megmérettetésen, ame-
lyen nagyon szépen helyt állt, jutalma az 1. 
hely lett.

Az eredményéhez szívből gratulálunk, és sok 
sikert kívánunk Neki a középiskolai tanulmá-
nyai során is!

„Löwenzahn” német  
on-line-verseny
A 2020-2021-es tanév őszen került megrende-
zésre az Elthungary által a „Löwenzahn” né-
met verseny. A diákoknak két, egyenként 15 
kérdésből álló kérdéssort kellett megoldaniuk, 
amelyek a nyelvtan, a szókincs, az állandósult 
kifejezések, a kultúra és a kommunikáció körére 
vonatkoztak.

Iskolánk 8. b osztályos tanulója, Krause Ke-
vin is részt vett a megmérettetésen, amelyen 
megyei 1. és országos 25. helyezést ért el az 
A2 kategóriában. 

Az eredményéhez gratulálunk, és sok sikert 
kívánunk Neki a középiskolai tanulmányai so-
rán is!

 Mencel Mónika Szabina némettanár

Rónay Csanád 8. b osztályos tanuló a Lotz Já-
nos szövegértési és helyesírási verseny országos 
fordulóján 5. helyezést ért el, továbbá a Magyar 
Ilona Általános Iskola által megrendezett Ma-
gyar nyelvi versenyen korosztályában 2. helyen 
végzett. 
 Felkészítő tanára: László Ildikó
 Eredményéhez gratulálunk!

Tablettel támogatott nyelvoktatás a HANNA 
alkalmazással a Lajosmizsei Fekete István 
Sportiskolai Általános Iskolában
Nagy Erzsébet vagyok, nyugdíjas óraadóként 
dolgozom a lajosmizsei iskolában. Heti 14 órá-
ban tanítok angol nyelvet, négy csoportban.

Tanítványaim a Z generáció tagjai (1995-
2010), vagyis olyan ’digitális bennszülöttek’, akik 
1995 után születtek. Olyan gyermekek, akiknek 
életük fontos részét képezik a digitális játékok, 
a csetelés, a zenehallgatás, a videónézés, illetve 
a böngészés az interneten. De az alsó tagozaton 
már jelen van az Alfa generáció is, a 2010 óta 
született gyerekek.

A net-generációk nagy kihívást jelentenek az 
oktatásnak és a pedagógusoknak egyaránt. Az 
Információs és Kommunikációs Technológiák 
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tehát biztosítja az elkötelezettséget a feladat, a 
téma vagy az osztálytársak felé, ami az egyik leg-
jobb módszer a tanulásra. 

A játékalapú oktatási módszer több előnyét 
is kiemelhetjük:
• A játék alapeleme a pozitív visszajelzés;
• Játékoknál nincs vizsgadrukk, ami vissza-

vetné a tanulók teljesítményét;
• Az osztályközösség kommunikációját is 

erősítik a játékok, mivel több aktivitást és 
interakciót igényelnek mind a diákok, mind 
pedig a tanárok részéről.

• Segítik az önállóság fejlesztését;
• Segítik a rövid- és hosszú távú célok felál-

lítását;
• Azonnali visszajelzést adnak;

A HANNA program tableten való bemutatásá-
nál, használatánál azt tapasztaltam, hogy a ta-
nulók egyéni motiváltsága megnőtt. Mindenki 
bekapcsolódott, végig részt vett a tanulásban. 

A tanulók behozták a saját fülhallgatójukat 
és így megvalósult az önálló, egymás zavarása 
nélküli tanulás. 

De készségesen segítettek egymásnak is, ha 
valaki valamiben elakadt. 

Tény, hogy a mai gyerekek figyelmét nem lehet-
séges ugyanazokkal az eszközökkel, oktatási mód-
szerekkel lekötni, mint a húsz évvel ezelőttiekét.   
Mint pedagógus, munkámat elsősorban a tanulási 
tevékenységet koordináló szerepkörben végzem, az 
egyéni sajátosságok figyelembe vételével.  

Eddig az angol óráimon aktív táblát hasz-
náltam, Smart programmal, DVD-vel és Net 
felületekkel. 2020 tavaszán, az online oktatás 
bevezetésével iskolánk egységesen a Goog-
le Classroom-ot kezdte el használni. További 
on-line alkalmazások beiktatása a tanrendbe a 
pedagógus egyéni választása, döntése volt. Ma 
már - az on-line tantárgyi versenyek világában - 
gyakrabban adunk mi is on-line házi feladatokat 
tanulóinknak.

Az internet világa veszélyekkel is jár, hiszen 
az bárki számára szabadon hozzáférhető. A biz-

tonságos internet használat mindannyiunk érde-
ke. Ezért már az első tabletes órákon foglalkoz-
tunk ezzel a nagyon fontos témával. Szófelhőt 
készítettek a tanulók a www.mentimeter.com 
segítségével, és a saját szavaikkal beszéltünk a 
biztonságos internet használatról.

A ’Tablettel támogatott nyelvoktatás a HAN-
NA alkalmazással’ képzésen bemutatták a Kid’s 
Place alkalmazást, mely segítheti a szülőket 
abban, hogy megvédjék gyermekeiket az inter-
net káros tartalmaitól. A Kid’s Place gyerekzár 
ingyenes alkalmazás letölthető a Google Play 
Áruházból.

Végezetül szeretném megosztani tanu-
lóim visszajelzéseit a HANNA programról, 
amit Google Drive dokumentumban készí-
tettek el.
• Magyarul: Szerintem nagyon ötletes a 

HANNA program és könnyebben lehet vele 
tanulni.

• Angolul: I think the HANNA program is 
very ingenious and easier to learn with it. 
Magyarul: Szerintem szuper ez a program, 
mivel játszva tanulok és közben jól érzem 
magam.

• Angolul: I think this program is great be-
cause I learn by playing and I feel good in 
the meantime.

• Magyarul: Nem tetszik a HANNA program, 
mert unalmas. De arra jó, hogy meg lehes-
sen tanulni néhány új szót.

• Angolul: I don't like the HANNA program 
because it's boring. But it's good for learning 
some new words.

• Magyarul: Szerintem nagyon aranyos web-
oldal. Az adott témákban jó angol kifejezé-
seket gyakorolni.

• Angolul:I think it's a very cute website. It is 
good to practice English terms in the given 
topics.

• Magyarul: Szerintem jól lehet vele szavakat 
és kifejezéseket tanulni. De sok dolgot már 
tudok/tanultunk belőle.

• Angolul :   I think it’s good to learn words 
and phrases with it. But I already know / we 
have learned a lot of them.

• Magyarul: Szerintem a HANNA egy érde-
kes weboldal, de kissé unalmas is, mert már 
sok szót tudok. Aranyos feladatok vannak 
benne és gyorsan lehet tanulni vele.

• Angolul: I think HANNA is an interesting 
website, but it’s also a bit boring because I alre-
ady know a lot of words there. There are cute 
tasks in it and you can learn quickly with it.

• Magyarul: A HANNA jó program az angol 
nyelv tanulására kezdő szinten.

• Angolul: HANNA is a good program for 
learning English at a beginner level.

• Magyarul:Színes és sokat lehet belőle tanul-
ni.

• Angolul: It is colorful and you can learn a 
lot from it.

• Magyarul: Szerintem   a program ötletes, 
gyorsan és könnyen lehet vele új szavakat 
tanulni. A játékok segítik, hogy minél job-
ban megmaradjon a tudás és tudjuk is hasz-
nálni azt.

• Angolul: I think the program is imaginative, 
you can learn new words quickly and easily 
with it. Games help you to retain knowledge 
as much as possible and know how use it.
 Nagy Erzsébet
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mondókáztak, terményüvegeket készítettek. A 
népi kultúra eredeti eszközeivel történő játék, és 
az egyedi alkotómunka során életre keltett tár-
gyak színesítették a foglalkozást. A kicsik és na-
gyok számára egyaránt élményt nyújtó, sokszínű 
tevékenység gazdagította a gyermekek sokoldalú 
harmonikus fejlődését.

 Kocsis Györgyné
 intézményvezető 

Ismerkedés a Sakkjátszótér programmal
Az idei nevelési évben elindítottuk a Sakkjátszó-
tér készség – és képesség fejlesztő programot a 

„Itt a farsang, áll a bál”  
a Szent Lajos utcai Óvodában
Február 10-én tartottuk meg hagyományos far-
sangi mulatságot a Szent Lajos utcai Óvodában. 
Már vízkereszttől játékosan ráhangolódtunk az 
ünnepre. Álarcot, farsangi szemüveget, díszeket, 
jelmezeket készítettünk közösen. A járványügyi 
előírásoknak megfelelően minden csoport kü-
lön tartotta a rendezvényt, melyet a farsanghoz 
kapcsolódó népszokások sokaságával színesítet-
tük. Ilyen hagyomány a beöltözés, zenés tánc, 
tréfás versenyjátékok. Szombati Bernadett óvó 
néni táncházat tartott a gyermekeknek. A téli 
ünnepkört jókedvűen, vidáman, együttjátszás 
örömével zártuk, ezzel is gazdagított a gyerme-
kek érzelmi világát. 

 Lehoczky Ágnes
 óvodapedagógus

„Piros lábasos népi nosztalgiajáték”  
a Meserét Óvodában
A „Kincses Kultúróvoda” pályázat keretében, 
2021. március első hetében a székhely óvo-
da nyolc csoportjának óvodásai „Piros lábasos 
nosztalgiajáték” foglalkozáson vettek részt. A 
gyermekek hagyományokkal, népszokásokkal 
ismerkedtek meg. Magvakat válogattak, régi 
konyhai és használati eszközökkel játszhattak, 
szalmakoszorú dobálásával ügyeskedhettek, 

Meserét Óvoda Mécses csoportjában is. A Pol-
gár Judit Sakkjátszótér komplex képességfejlesztő 
programja segíti az óvodás gyermekek kognitív 
képességeinek fejlődését, téri tájékozódást, lo-
gikus és kreatív gondolkodást. A sakk nem csak 
játék, hanem gondolkodásmód is, amely már kis-
gyermekkorban elsajátítható. A játékokkal, fog-
lalkoztató füzettel és mozgásfejlesztő elemekkel 
tarkított program minden érzékszervi, érzékelési 
szenzort bekapcsol, ezzel fejleszti a gyermekek 
figyelmét. A gyerekek lelkesen és örömmel vesz-
nek részt az egyes foglalkozásokon, élményekkel 
gazdagodnak, ezáltal megvalósul a teljes szemé-
lyiség harmonikus fejlődése is. A Sakkjátszótér 
az egész nevelési évet lefedi, lépésről lépésre építi 
fel az iskola előtt álló gyerekek gondolkodását. 
A meséken és történeteken keresztül érzelmi 
kötődés alakul ki a gyermekekben a sakkbábok 
iránt, azonosulni tudnak velük ez által motiválttá 
válnak. A módszertanilag kidolgozott program 
5-6 éves korosztály számára megvalósítható fel-
adatokkal tarkított és minden gyermek számára 
sikerélményt nyújt a foglalkozás. A Sakkjátszótér 
Program életkori sajátosságok figyelembevéte-
lével komplex megoldást nyújt az óvodás korú 
gyermekek képességfejlesztéséhez, és felkészíti 
őket az iskolára.

 Veszelszkiné Liza
 óvodapedagógus

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

Bölcsődénkben igyekszünk a hideg téli napo-
kat vidámsággal, sok-sok játékkal színesíteni. A 
csoportok dekorációi pedig kezdik már a tavaszt 
hívogatni. 

A hűvös, esős időjárás miatt kevesebbet tar-
tózkodnak a gyerekek a szabad levegőn, de a 
nagymozgás fejlesztése így sem marad el, hiszen 
rengeteg mozgásfejlesztő játék áll a bölcsődések 
rendelkezésére a csoportokban is. 

Elérkezett a farsang ideje. Ebben az évben 
is vidáman búcsúztatták a telet bölcsődéseink. 
Ötletes, színes, szebbnél-szebb jelmezekbe búj-
tak és nagyon élvezték, hogy egy kicsit mások 
lehetnek, mint egyébként a hétköznapokban. 
Volt zene, tánc és az ilyenkor elmaradhatatlan 
farsangi fánk. De attól tartunk, hogy a kedves 
kis maskarásainktól, a tél bizony nem nagyon 
ijedt meg! 

De mi sem hátrálunk meg, készülünk a tava-
szi programokra, bízva abban, hogy hamarosan 
a családokkal együtt, közösen tarthatjuk meg 
azokat. Addig is, néhány fotó enged bepillantást 
a bölcsődések mindennapjaiba. 

 Tóth Éva
 intézményegység-vezető

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
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KÉPES BESZÁMOLÓ

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

Boldogság program az Őzike csoportban

Farsangi mókázás a Gomba csoportban

Köszönjük Bagó Istvánnak és a Lajosmizsei Méhész 
Klubnak az 50 kg mézadományt. A gyerekek nagy 
örömmel fogyasztották el a mézet

Ismerkedés a Sakkjátszótér 
alapjaival a Méhecske csoportban

Méhecskék a tóparton

Téli örömök

Séta alkalmával hóvirág megfigyelése

Karácsonyi pásztorjáték a Mécses csoportban

Farsangi hangulat a Katica csoportban

Maci hét az Őzike csoportban

Csibések  
farsangja

Farsangolás 
a Halacska 
csoportban

Farsangi mulatság 
a Napocska  
csoportban
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SAKK

Jól szerepeltek a lajosmizsei sakkozók Örkényen, 
a  járványügyi óvintézkedések betartásával meg-
tartott Kistérségi Sakkversenyen 2021. február 
27-én.

Ifj. Berki Béla aki 30 év kihagyás után tért 
vissza a versenyzéshez, a győztessel azonos pont-
számmal, hét fordulóból szerzett 6 ponttal má-
sodik lett. 

A serdülők között Kozelka Ágoston első, Pető 
Bence pedig második helyen végzett.

 Móczó István

A LAJOSMIZSEI VLC HÍREI
Felnőtt csapatunk megkezdte a tavaszi idényt 
a megyei I. osztályú bajnokságban. Hazai pá-
lyán fogadtuk a Kerekegyházi SE együttesét. 
0-0-s félidő után 1-1-es döntetlen született. A 
Lajosmizsei VLC gólját Halasi Károly rúgta. A 
mizsei csapat a Házi – Orlov, Borsos, Rigó, Dóka 
Z. (Dóka D.)– Lovászi (Cserni), Malik (Sipos), 
Árva, Bán, Palotai – Halasi összeállításban lé-
pett pályára a zártkapus mérkőzésen. A találkozó 
előtt a két csapat megemlékezett a lajosmizsei 
labdarúgó sportcentrum névadójáról, az Újpest 

FC egykori játékosáról, a három évvel ezelőtt 
elhunyt Lázár Bencéről, aki a két csapatban ne-
velkedett, mielőtt egyesületünktől a fővárosi lila-
fehérekhez szerződött.

Utánpótlás csapataink március végén kezdik 
meg a tavaszi küzdelmeket. Az U19-esek és az 
U16-osok a megyei nagypályás bajnokságban 
szerepelnek, ifjúsági csapatunk a 3., serdülő gár-
dánk az 5. helyen áll az őszi fordulók után. Az 
U7,U9,U11,U13-asaink az OTP Bank Bozsik 
Programban vesznek részt.

Lázár Bencére emlékezett a két csapat a Lajosmizsei VLC- Kerekegyházi SE mérkőzés előtt

SPORT

In memoriam Dr. Csire Géza
Dr. Csire Géza 1936. december 9-én 
született a Hajdu-Bihar megyei Hen-
cidán.  Középiskoláját Berettyóújfalun 
végezte, majd 1956 szeptemberétől a 
SZOTE szegedi egyetemén tanult. 
Orvosi diplomáját 1961. szeptember 
3-án vette át. Ezt követően a Bács-
Kiskun Megyei Kórház sebészetén, 
belgyógyászatán, gyermekosztályán 
dolgozott.

1963. február 18-tól körzeti orvos helyetteseként került Lajosmizsé-
re. Eltökélt szándéka volt, hogy belgyógyász szakorvossá váljon, ezért 
délelőtt körzetében rendelt, délután a kórház belosztályán dolgozott és 
eközben tovább képezte magát.

Belgyógyászati szakvizsgáját 1970. június 2-án tette le, majd 1974-
ben Általános Orvostanból, illetve 1990. október 20-án reumatológiából 
és fizioterápiából szakképesítést szerzett. 

1995-től mint vállalkozó házi orvos Lajosmizsén teljesített szolgála-
tot, mindeközben újra tanult, majd 1997-ben foglalkozás-egészségügyi 
szakvizsgát tett. 

Sokoldalú képzettsége, munka- és emberszeretete, szakmai igényes-
sége révén méltán szerették Lajosmizsén és Felsőlajoson egyaránt.   

Az 1960-as évektől a XIX-XX. századi magyar fazekasságot képviselő 
tárgyak gyűjtésével is foglalkozott, melynek köszönhetően az évek so-
rán egy jelentős gyűjteményt hozott létre. Kerámia magángyűjteménye 
2014-ben a Lajosmizsei Települési Értéktárba felvételre került.

Hivatása mellett közéleti tevékenységet is vállalt, hiszen 1994-től 
1998-ig önkormányzati képviselőként segítette a település fejlődését.

Lajosmizséért végzett munkásságát az önkormányzat 2009. évben 
Lajosmizse Város Egészség- és Szociális Ügyéért Díjjal ismerte el.

Emlékét szeretettel őrzik betegei, a két település lakossága és ön-
kormányzatai.

In memoriam Terenyi István 
Terenyi István 1949. április 17-én 
született Ladánybenén. A kiskőrösi 
Mezőgazdasági Szakközépiskolában 
eltöltött évek után 1968-ban az Al-
mavirág Szakszövetkezetben helyez-
kedett el. Munkája mellett elvégezte 
a kaposvári főiskolát és a szövetke-
zet termelési elnökhelyettese lett. 
Közben aktívan bekapcsolódott a 
lovassportba, négyesfogat hajtóként   

érmeket és ezáltal hírnevet szerezve, mindemellett folyamatosan 
versenyeket szervezett, lótenyésztőként, szakvezetőként, verseny-
bíróként is tevékenykedett. 

1973-ban több alapító taggal együtt nyitották meg a Tanyacsárdát 
Lajosmizsén. Célkitűzésük annyi volt, hogy egy a hagyományokhoz hű 
és mégis újfajta vendéglátási kultúrát valósítsanak meg, ahol a vendéget 
is részesévé teszik a vendéglátásnak, s a jó falatok és kortyok között nem 
csak újszerű folklórműsorral mulattatják, hanem a puszta máig is élő 
hamisítatlan valóságát idéző programok személyes közreműködőjévé 
teszik. Ennek szellemében nyitották meg 1992-ben Felsőlajoson az Új 
Tanyacsárdát, ahol a hagyományos lótenyésztésre épülő lovas központ 
mellett mára igazi programcentrumot hoztak létre, aminek egyik kü-
lönlegessége, hogy itt található a lipicai lófajta egyik jelentős ménese.

Terenyi István igazi lokálpatrióta volt, aki egyformán szerette Lajos-
mizsét és Felsőlajost. Amikor csak tehette mindkét település esetében 
támogatást ajánlott fel valamennyi számára fontosnak ítélt rendezvény 
megszervezéséhez, beruházás megvalósításához. Soha nem tudott ne-
met mondani senkinek a jó cél érdekében és egyetlen támogatási meg-
keresésnek sem.

Terenyi István munkássága, aktív közösségi szerepvállalása példa-
értékű valamennyiünk számára. Szeretettel őrizzük emlékünkbe min-
denki „Pista bácsiját”. 
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PÁLYÁZAT
Múlt-Jelen-Jövő

A Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület, a Fekete István Sport-
iskolai Általános Iskola, valamint helyi vállalkozók támogatásával pályá-
zatot hirdet felnőtt, ifjúsági és gyermek kategóriában. A pályázat célja 
Lajosmizse múltjának és jelenének megismerése, népszerűsítése, természeti 
és társadalmi környezetének és azok egybefonódásának modellezése. A 
létrejövő pályázati alkotásokkal hozzá kívánunk járulni a helyi emlékezet 
ébren tartásához, a közös értékeken és kultúránkon alapuló identitás erő-
sítéséhez és a lokálpatriotizmus felélénkítéséhez.  

A pályázat témakörei: 
I. Családom és településem története; 

II. Lajosmizse város a jelenben és a jövőben; 
III. Lajosmizse természeti értékei. 

A meghirdetett pályázatra beküldhető Lajosmizse (Felsőlajos) történetének 
bármely korszakát érintő, oktatási, kulturális, közművelődési, gazdasági 
területéről, intézményeiről, infrastrukturális és környezeti fejlődéséről, 
fontosabb eseményeiről, egy-egy családról, annak jelesebb személyiségeiről 
írott tanulmány, képzőművészeti alkotás, videó, hangfelvétel (pl.: interjú), 
egyéb pályamunka (pl.: újságcikk, riport, fotódokumentáció, honlapterv, 
irodalmi alkotás). Pályaműveket hagyományos írott és digitális formában 
lehet benyújtani. Képzőművészeti alkotások (rajz, festmény, plakát, kis-
plasztika stb.) esetén képi dokumentációt - 2-3 db fénykép, videoklip -, és 
szöveges leírást kérünk. Hagyományos kézirat esetén, annak terjedelme: 1-2 
ív (40-80.000 leütés, szóközökkel), nagyobb volumenű feldolgozás esetén 
maximum 3 ív. Az eredeti képzőművészeti alkotást a zsűri kérésére kérjük 
majd bemutatni. Nagyméretű fájl küldését a Google Drive megosztóhely 

segítségével, a pontos melléklet vagy Drive-link megjelölésével kérjük 
beadni.  Kérjük a pályázókat, hogy benyújtáskor jelöljék meg, melyik ka-
tegóriában kívánnak pályázni!

Pályázati feltételek: A pályázat nyilvános, kortól, végzettségtől függetle-
nül bárki részt vehet, írók, szerzők és művészek, a Helytörténeti és Kulturális 
Egyesület elnökségi tagjain kívül. A pályaművek eredeti alkotások legyenek, 
korábban megjelent, zsűrizett vagy bemutatott alkotásokat nem fogadunk 
el! A jelen pályázati felhívásra egy pályázó csak egy alkotást nyújthat be. 

A pályaművek beérkezés határideje: 2021. június 30.

A pályázat benyújtásának módja: Kéziratot és digitális anyagot a 
Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület székhelyére, 6050 La-
josmizse, Szabadság tér 12., és email címére kérjük: muzeum.lajosmizse@
gmail.com

A pályázat díjai: A pályamunkák felnőtt, ifjúsági (14-18 éves) és gyer-
mek (9-14 éves) kategóriában lesznek értékelve, kategóriánként I. és II. 
helyezett. A díjak: pénzjutalom, ajándék, vásárlási utalvány, polgármesteri 
különdíj. 

Eredményhirdetés a 2021. évi Lajosmizsei Napok keretén belül. 
A pályázattal kapcsolatos további információkat az érdeklődők az egye-

sület elnökségétől és az iskola vezetőjétől kaphatnak. Tel.: 20/9-529-442; 
muzeum.lajosmizse@gmail.com; plichta.ildiko@lajosmizseiskola.hu

 Lajosmizse, 2021. február 25.

Szponzorok: Lajosmizse Város Önkormányzata, Ancsin János, Bagó 
István, Csire Vince, Csorba Bt., Kiss Cukrászda, Kollár Csaba.

Tájékoztatás részszámla  
megküldési gyakoriság 
változásról

A BÁCSVÍZ Zrt. víz- és csatornadíj részszámla küldési gyakorlata  
2021. március 1-től kezdődően megváltozik a Nagykőrösi üzemmérnökség területén.

A korábban megszokott havi gyakoriságú számla kiállítás helyett kéthavonta készítjük el a 
részszámlákat ügyfeleink részére az alábbi települések esetében:  

Lajosmizse, Felsőlajos, Ladánybene. Fentiek miatt a változásban érintett területek esetében 
a díjak fizetése is kéthavonta lesz esedékes.

A változást a társaság működési területén folyamatosan vezetjük be,  
ügyfeleinket számlához csatolt levélben külön értesítjük a számlakiállítási gyakorlat 

módosítását megelőzően.

BÁCSVÍZ Zrt.

HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉS KIÁLLÍTÓHELY 
muzeum.lajosmizse@gmail.com
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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

NŐEGYLET

Egy különös Advent
A legutóbbi Adventet sokáig nem fogjuk feledni 
(bár talán szeretnénk). Az adventi vasárnapo-
kon, amelyekre oly nagy örömmel készülődtünk 
a korábbi években, most elmaradtak a műso-
rok, a forralt bor készítés és a közös együttlét. 
Így csupán annyi lehetőségünk maradt, hogy a 
főteret feldíszítsük, a betlehemet felállítsuk, az 
adventi koszorút elkészítsük, sőt, néhányunk 
jelenlétében a gyertyákat is hétről-hétre meg-
gyújtottuk.  Az első gyertyagyújtásról Ferenczi 
tiszteletes nagyon szép videót készített, de mi is 
megpróbáltuk az ünnep hangulatát egy kicsit 
elővarázsolni gondolatokkal, versekkel és egy kis 
videóval a facebook oldalunkon. Most erre volt 
lehetőség, mindannyian vigyázni kényszerültünk 
magunkra és másokra. 

Bízunk benne, hogy ez a különös advent ez 
évben már nem ismétlődik meg és vasárnapon-
ként a közös gyertyagyújtás idejére újra talál-
kozzunk városunk lakóival, újból örömmel le-

szünk együtt, egy kicsit beszélgetni, készülődni, 
ünnepelni.

A Nőegylet minden évben biztosan számítha-
tott az Önök nagylelkű adományaira, amivel sok-
sok embernek okoztak – a mi közvetítésünkkel 
- egy kellemes karácsonyi meglepetést. Ez évben 
a főtéren nem tudtunk gyűjteni, de a városban 
több ponton kihelyezett „Adventi adomány-
gyűjtés” feliratú dobozokba dobott, vagy a La-
josmizséért Közalapítvány számlájára átutalt 
összegekkel mégis sokan éltek az adományozás 
lehetőségével. Nagylelkű adományaikat nagyon 
köszönjük mindazon családok nevében is, 
akiknek biztosan nagyon jól jött a segítség. Ez 
évben közel 20 családnak tudtunk egy kis örö-
met okozni a karácsonyi készülődés közepette. 

Bízunk benne, hogy hamarosan visszatér a 
megszokott életünk, és egyre többször tudunk 
találkozni a városi rendezvényeken is. Számítunk 
mindannyiukra!

 Nőegylet

Lajosmizséért  
Közalapítvány felhívása

Tisztelt Adományozók!
Köszönjük mindazoknak,  

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

Amennyiben közvetlen befizetéssel támo-
gat, adományaikat az alábbi számlaszám-
ra fizetheti be. Kérjük, hogy befizetéskor 

jelöljék meg az adományuk célját!
Bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. 

11732167–20078735
A közalapítvány adószáma:

18347250–1–03
Lajosmizséért Közalapítvány Kuratóriuma

A Lajosmizsei  
Kultúrapártoló Alapítvány 

(Lajosmizse, Szabadság tér 12.) 
köszönetét fejezi ki támogatóinknak a 

felajánlott személyi jövedelemadó  
1%-ból befolyt 32730,– Ft támogatást. 

Idén is számítunk szíves támogatásukra!  
Adószámunk: 

18369401-1-3
Köszönettel: a kuratórium

Több pályázaton is nyert a  
lajosmizsei művelődési ház

Számos pályázatot nyert a pandémia ide-
jén is Lajosmizse Város Művelődési Háza és 
Könyvtára, amelyeket a járvány után valósí-
tanak meg.

A Mizsei Vadrózsák néptánccsoport  
szakmai programja, és közösségépítő  
rendezvényeinek megvalósítása
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 
a Mizsei Vadrózsák szakmai programjainak, és 
közösségépítő rendezvényeinek megvalósításá-
ra az Emberi Erőforrás Minisztériuma Csoóri 
Sándor Alap pályázatán 720.000 Ft vissza nem 
térítendő támogatásban részesült.

A projekt címe: A Mizsei Vadrózsák néptánc-
csoport szakmai programja, és közösségépítő 
rendezvényeinek megvalósítása
A támogatás összege: 720.000,- Ft
A támogatás mértéke: 100%
Projekt azonosítószáma: 
CSSP-NEPTANC-MO-2020-0329

„Akinek most kedve nincs, Annak egy…” 
című Táncházsorozat
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 
a rendszeres táncházi programjai megvalósítá-
sára az Emberi Erőforrás Minisztériuma Csoóri 
Sándor Alapból 900.000 Ft vissza nem térítendő 
támogatásban részesült.

A projekt címe: „Akinek most kedve nincs, An-
nak egy…” című Táncházsorozat

A támogatás összege: 900.000,- Ft
A támogatás mértéke:100%
Projekt azonosítószáma:  
CSSP-TANCHAZ-2020-0245

XII. Regionális  
Vándorkórus Találkozó  
megrendezése
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyv-
tára a XII. Regionális Vándorkórus Találkozó 
megrendezésére a Nemzeti Kulturális Alap Köz-
művelődési Kollégiumának pályázatán 500.000 
Ft támogatásban részesült.

A támogatás összege: 500.000,- Ft
Program tervezett időpontja: 2021. június 19. 
9.30-20.00 óráig
Pályázati azonosító: 205107/03500

Fordulj kicsi szék honismereti tábor,  
és a Bogár Imre honismereti  
tábor megvalósítása
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyv-
tára a Fordulj kicsi szék honismereti tábor, és a 
Bogár Imre honismereti tábor megvalósítására 
a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési Kol-
légiumának pályázatán 550.000 Ft támogatásban 
részesült.

A támogatás összege: 550.000,- Ft
A megvalósítás tervezett időpontja: 2021.07.05. 
– 2021.08.31.
Pályázati azonosító: 205104/02288

Az emlékezés virágai a  
március 15-i nemzeti ünnepen
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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

Kihirdetésre kerültek az  
„Éghajlatváltozás és klímavédelem 
Lajosmizsén” című logó-,  
fotó- és rajzpályázat díjazottjai
Lajosmizse Város Önkormányzata és a Klíma-
barát Települések Szövetsége a KEHOP-1.2.1-18 
pályázati konstrukció keretében még tavaly 
júniusban térségi szintű pályázatot hirdetett 
óvodások, általános- és középiskolások részére 
Éghajlatváltozás és klímavédelem Lajosmizsén 
témakörben.

A végső határidőre több, mint 350 pálya-
mű érkezett be nyolc lajosmizsei, felsőlajosi és 
kecskeméti intézményből az önkormányzathoz.

A pályaműveket 5 fős szakértő zsűri pon-
tozta és így alakult ki az alábbi végeredmény:

Óvodai rajzpályázat
1. helyezett: Szabó Zselyke • Meserét Lajos-
mizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 
Napraforgó csoport
2. helyezett: Dobos Döniz • Meserét Lajos-
mizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 
Méhecske csoport
3. helyezett: Homoki-Szabó Ármin • Mese-
rét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és 
Bölcsőde Őzike csoport
Bondár Luca Hanga • Meserét Lajosmizsei 
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Ha-
lacska csoport

Általános iskolai alsó  
tagozatos rajzpályázat
1. helyezett: Kispál Vince • Lajosmizsei Fe-
kete István Sportiskolai Általános Iskola 2.d 
osztály
2. helyezett:  
Kispál Viola • Lajosmizsei Fekete István 
Sportiskolai Általános Iskola 4.a osztály
3. helyezett:  
Balog Noel Zsolt • Kecskeméti Belvárosi 
Zrínyi Ilona Általános Iskola 4.c osztály
Labancz Kata • Lajosmizsei Fekete István 
Sportiskolai Általános Iskola 2.D osztály

Általános iskolai felső  
tagozatos rajzpályázat
1. helyezett: Nagy Gréta • Lajosmizsei Fe-
kete István Sportiskolai Általános Iskola 8.A 
osztály 
2. helyezett: Belusz Kitti Ágnes • Lajos-
mizsei Fekete István Sportiskolai Általános 
Iskola 8.D osztály 
3. helyezett: Szabó Alexandra • Lajosmizsei 
Fekete István Sportiskolai Általános Iskola 
8.C osztály
Általános iskolai logó- és fotópályázat
1. helyezett: Tóth Virginia • Lajosmizsei 
Fekete István Sportiskolai Általános Iskola 
3.A osztály
2. helyezett: Járomi Zsuzska • Lajosmizsei Feke-

te István Sportiskolai Általános Iskola 6.B osztály 
3. helyezett: Gondos Dominik • Lajos-
mizsei Fekete István Sportiskolai Általános 
Iskola 5.B osztály

Középiskolai logópályázat
1. helyezett: Jacobi Éden • KSZC Gróf Káro-
lyi Sándor Technikum 11/a
2. helyezett: Jacobi Dániel • KSZC Kada 
Elek Szakgimnázium Kecskemét 9K/ny
3. helyezett: Ignácz Réka • Katona József 
Gimnázium 12. évfolyam

Basky András polgármester az általános iskolai 
díjátadón kiemelte, hogy a város klímavédelmi 
programjának megvalósítása tekintetében fon-
tos, hogy minél több embert elérjenek, ami-

hez kiváló alkalmat nyújtott az alkotópályázat, 
mellyel nem csak a következő generációt szólí-
tották meg. Mindezzel nem csak a gyerekeket, 
hanem a szülőket és a pedagógusokat is sike-
rült elérni, hiszen ők azok, akikkel közösen 
találták ki a fiatalok a beadandó pályaművek 
megvalósítását.

A járványhelyzetben bevezetett intézkedé-
sek miatt több időpontban kerültek kiosztásra 
a díjak: az általános iskolai díjátadó 2021. már-
cius 4-én, az óvodai díjátadó március 5-én, a 
középiskolai díjak átadása pedig március má-
sodik hetében került sor.

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Kohéziós Alap



KÉPES BESZÁMOLÓ
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára az Emberi Erőforrás Minisztériuma Csoóri Sándor Alaphoz benyújtott  

pályázatokon összesen 2.400.000,– Ft támogatást nyert. A „Járd ki lábam, járd ki most...” című táncházsorozatra 900.000,– Ft-ot,  
a Mizsei Vadrózsák néptánccsoport szakmai programja, és közösségépítő rendezvényeire 800.000,– Ft-ot,  

és az Őszirózsa népdalkör és a Rózsa Sándor citerazenekar szakmai programjának,  
és jubileumi rendezvényének megvalósítására 700.000,– Ft-ot tudott felhasználni a művelődési ház 2020. évben.

2019. NOVEMBER 23. KATALIN-NAPI TÁNCHÁZ

2020. AUGUSZTUS 14. „VAN E HÁZNAK RÓZSABOKRA, NYÚLJÉK ÉRTE SOK NAPOKRA” – TÁNCHÁZ

2020. SZEPTEMBER 26. SZÜRETI TÁNCHÁZ

2020. FEBRUÁR 15. FARSANGI MULATSÁG


