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Fotó: Tokai Eszter- Füzes-tó

Elkezdődött a színházterem 
felújításának első üteme – 3. oldal

Újabb fejlesztések
az Egészségházban – 8. oldal

Zöld város projekt-fejlesztések –  
5. oldal

Képválogatás a művelődési  
ház őszi programjaiból – hátlap
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ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
Klímavédelmi projekt
A „Klímatudatosságot erősítő szemléletfor-
málás Lajosmizsén” című KEHOP-1.2.1-18- 
2018-00174 pályázat keretében Éghajlatvédelmi 
konferenciát rendezett Lajosmizse Város Ön-
kormányzata 2021. szeptember 29-én a Város-
háza Dísztermében.

Basky András polgármester mondott kö-
szöntőt és a klímatudatosság fontosságát hang-
súlyozta. A település klímastratégiáját és an-
nak elkészítéséhez szükséges felmérés adatait 
dr. Sági Zsolt, a Klímabarát Települések Szö-
vetsége szakmai vezetője ismertette. A klíma-

stratégiában három fő terület került kijelölésre: 
a klímaváltozást jelentős részben okozó üveg-
házhatású gázok kibocsátásának csökkentése, 
a meglévő és várható klímaváltozásból követ-
kező problémák feltérképezése és az azokhoz 
való alkalmazkodás, illetve a szemléletformálás 
témaköre.

Horváth Sándor, az önkormányzat pályá-
zati referense, a Klímavédelmi projekt szakmai 
vezetője lajosmizsei jógyakorlatokat mutatott 
be az önkormányzati fejlesztéseken keresztül, 
majd Borbély Ella, a Lajosmizsei Városszépí-
tő Egyesület elnöke egyesületük környezetvé-
delmi megmozdulásairól szólt. A konferencia 

utolsó előadója Dr. Duray Balázs a Hatvanezer 
Fa Egyesület szakmai irányítója Békés megyei 
zöldítési programokkal ismertette meg a jelen-
lévőket. 

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Kohéziós Alap

2021. október 28‑án került megtartásra a 
IV. Lajosmizsei Helytörténeti Konferencia
A TOP-5.3.1-16 pályázati konstrukció keretében 
Lajosmizse Város Önkormányzata és Felsőlajos 
Község Önkormányzata konzorciumában meg-
valósuló „Társadalmi kohéziót erősítő progra-
mok Lajosmizsén és Felsőlajoson” című projekt 
keretében csütörtökön Lajosmizse helytörténe-
tének újabb kutatási eredményeit ismerhették 
meg a résztvevők.

A rendezvényen Hortiné dr. Bathó Edit a 
jászberényi Jász Múzeum igazgatója megnyitó-
jában kiemelte, hogy példaértékű az a folyamat, 
melyet az önkormányzat a helytörténti emlékek 
megőrzéséért tesz, melyet mi sem bizonyít job-
ban, minthogy egyre több érdeklődő vesz részt 
a konferenciasorozaton.

Az első előadást Dr. Novák László Ferenc 
tartotta meg „Lajos és Mizse Nagykőrös mező-
város vonzásában” címmel. Nagykőrös is értékes, 
jó adottságokkal rendelkező területnek tartotta 
Lajosmizse földterületeit és a város a jeles vendé-
geit sokszor a lajosmizsei Földeáki Vendégfoga-
dóba hívta meg, sőt volt, hogy a fogadó borából 
is hozatott egy-egy eseményre.

Hajagos Csaba bemu-
tatta Lajosmizse történeti-
néprajzi örökségét, mely a 
Kecskeméti Katona József 
Múzeum gyűjteményében 
található. Előadásában ki-
emelte a Bács-Kiskun Me-
gyei Önkormányzat által 
megjelentetett MESEFÖLD 
című könyvben található la-
josmizsei vonatkozású me-
sét.

Prof. Dr. Kürti László 
a Földeáki vendégfogadó 
központi szerepét mutatta 
be Lajosmizse kialakulásá-

ban. Az épület funkciója többször változott az 
évek során, volt már Postaállomás, Községháza és 
Városháza, ma pedig a Lajosmizsei Helytörténeti 
Gyűjteménynek ad otthont.

Végezetül Wilhelm Gábor „időutazásra” re-
pítette a vendégeket i.e. 3-4. századtól napjainkig. 
Előadásában bemutatta a tavalyi évben megkez-
dett Zöld város beruházás, az új általános iskolai 
szárny építése és az M8 autópálya lajosmizsei 
szakaszának előkészítő munkálatai keretében 
előkerült régészeti leleteket.

Horváth Sándor projektmenedzser megosz-
totta a résztvevőkkel, hogy a következő helytörté-
neti konferenciát 2022. március közepére tervezi 
az önkormányzat.
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ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK – LAJOSMIZSE
2021. szeptember 1.–2021. október 31. 

Házasságot kötöttek:
Mizsei Szabolcs és Bagosi Orsolya
Bábel Tibor és Balázs Andrea
Mayer János és Muzsai Evelin
Józan Nándor és Szombati Boglárka
Mucsi Péter és dr. Szabó Brigitta
Lantos Róbert Dávid és Nyikos Dóra
Pfeiffer Csaba és dr. Czakó Zsuzsanna
Geiger Róbert és Kecskés Alexandra
Lázár Ábrahám és Zárdai Zsófia Fanni
Szuhányi Gyula és Kollár Mária
Gyóni Attila és Sziládi Hajnalka
Balogh Géza és Csépányi Rita Margit
Kerényi Bence és Nádházi Tünde
Hoppál Ákos és Nagy Beáta
Treiber Emil és Juhász Evelin
Domián Zsolt és Krizsán Marietta
Varga Levente és Sajó Andrea
Varga Mihály és Dékány Alexandra
Neuzer Zoltán és Dankos Nóra

Tihanics Norbert és Nagy Gabriella
Akinysin Valerij és Nagy Adrienn
Balog Péter és Reiter Anna
Béres Gergő és dr. Oravecz Viktória
Bukovszki Zoltán József és Havasi Szilvia Réka
Hajnal Benjámin és Bozsik Alexandra
Káris Áron és Biber Zita
Bagdi Balázs és Kis Vanessza
Benedek Szilveszter és Feró Nikoletta
Szeleczki Ádám és Palotai Renáta
Sebestyén Ádám és Nagy Brigitta
Szeleczki Balázs és Bene Nikoletta
Nemekh Bayasgalan és Tirpák Barbara
Urbán Zoltán és Kisjuhász Anita
Antal Attila és Csikós Katalin
Guttyán János és Virágh Edit Mária
Medveczki Roland Mihály és Krajczár Judit
Almási Attila és Horváth-Zsikó Zsófia
Selmeci Péter István és Poroszlay Klaudia
Miskó János és Süveges Krisztina

Baráz Gábor és Sohajda Bernadett Andrea
Veszelszki Zsolt és Pető Krisztina
Nagyistók Ferenc és Demeter Tímea
Nagy Szabolcs és Faragó Adrienn
Varga Krisztián és Pataki Dóra
Répás Ákos és Földes Csilla
Balogh Gyula és Kokovai Klára
Valkai Károly és Váradi Marianna Katalin

Elhaláloztak:
Fekete Sarolta Mária (1963, Lajosmizse)
Antal Jenő Gergely (1936, Páhi)
Juhász László (1943, Akasztó)
Jobbágy Pálné (Virág Margit, 1946, Lajosmizse) 
Feka Istvánné (Kozelka Margit, 1955, Lajosmizse) 
Juhász László (1943, Lajosmizse)
Suba Béláné (Lukács Mária, 1935, Lajosmizse)
Baranyi Árpád (1958, Lajosmizse)
Szabó Péterné (Tóth Zsófia, 1934, Lajosmizse)

Felújításra kerül a Művelődési  
ház színházterme
Lajosmizse Város Önkormányzata 2020. októ-
ber 20-án pályázatot nyújtott be a TOP-7.1.1-
16-H-113-1 azonosító számú, „Közösségi, 
kulturális terek felújítása, kialakítása és esz-
közök beszerzése” című pályázati felhívásra. 
A Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesz-
tési Operatív Programok Irányító Hatósága 
2021. januárjában értesítette Lajosmizse Vá-
ros Önkormányzatát, hogy TOP-7.1.1-16-H-
ERFA-2020-00755 azonosító számú, „Lajos-
mizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 
Színháztermének felújítása” című pályázatát 
70.119.854,– forint vissza nem térítendő, eu-
rópai uniós támogatásban részesítette. A Támo-

gatói Okirat 2021. február 16-án lépett hatályba. 
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében 
valósul meg.

A felújítás keretében a Lajosmizse Város Mű-
velődési Háza és Könyvtára színházterme fel-
újításának első üteme fog megvalósulni. Az első 
ütem felújítási munkálatai a nézőtéri székek és 
a nézőtéri nyílászárók cseréjét, új technológiai 
híd felszerelését, a vezérlő helyiség kialakítását, 
valamint színpadtechnikai és villanyszerelési 
munkálatokat foglal magában.

A felújítási munkálatok elvégzésére nemzeti, 
nyílt közbeszerzési eljárás került lefolytatásra. 
A beérkezett 2 ajánlat közül a GOMÉP Ipari 
és Kereskedelmi Kft. (6050 Lajosmizse, Dózsa 
György út 219.) ajánlata volt a kedvezőbb bruttó 

69.919.159,– forint értékben. A kivitelezési szer-
ződés a nyertes kivitelező és az önkormányzat 
között 2021. augusztus 27-én került aláírásra. 
A munkaterület átadása 2021. október 26-án 
megtörtént, amely alapján a tervezett kivitele-
zési határidő 2022. március 25. napja.

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

Többlettámogatást nyert az önkormányzat  
az új bölcsőde építéséhez
Lajosmizse Város Önkormányzata TOP-1.4.1-
19-BK1-2019-00039 azonosító számú, „Új 
bölcsődei férőhelyek létesítése Lajosmizsén” 
című pályázata vonatkozásában a tervek 2021. 
év áprilisában elkészültek a Szimmetria Plusz 
Építésziroda Kft. (6000 Kecskemét, Alkony 

utca 22.) által, amelynek követően nemzeti, 
nyílt közbeszerzési eljárás került lefolytatásra. 
A beérkezett 4 db ajánlat közül a GOMÉP Ipari 
és Kereskedelmi Kft. (6050 Lajosmizse, Dózsa 
György út 219.) ajánlata volt a legkedvezőbb 
bruttó 293.036.471,– forint értékben. A kivitele-
zési szerződés aláírásához az önkormányzatnak 
49.156.825,– forint saját forrást kellett biztosíta-
nia, továbbá 2021. júliusában többlettámogatási 
kérelmet kellett benyújtania Nemzetgazdasági 
Minisztérium Tervezéskoordinációért Felelős 
Államtitkárság részére. A Támogató Szervezet a 
többlettámogatási kérelmet pozitívan bírálta el, 
és az önkormányzatot 36.642.155,– forint több-
lettámogatásban részesítette. A Bánk Bán utcai 
új, két csoportszobás bölcsőde többlettámoga-
tással emelt támogatási összege 281.086.155,– 
forint. A fedezet biztosításával a kivitelezési 

szerződés 2021. július 20-án megkötésre ke-
rült. A nyertes kivitelező részére a munkaterület 
2021. augusztus 09. napján átadásra került az 
önkormányzat részéről. A kivitelezési határidő 
a munkaterület átadástát követő 11 hónap, azaz 
2022. július 08. A használatba vételi engedély 
megszerzését követően az új bölcsőde meg-
nyithatja kapuit a 28 kisgyermek előtt a tervek 
szerint 2022. év negyedik negyedévében.

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Regionális
Fejlesztési Alap
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Szemétgyűjtési akció
Lajosmizse Város Önkormányzata, mint a ko-
rábbi években, idén is csatlakozott az országos 
TeSzedd! önkéntes szemétgyűjtési akcióhoz.

Október 19-én kedden az Önkormányzati 
Hivatal, az Egészségház, a Művelődési Ház és 
Könyvtár munkatársai, szerdán az Iskolások 
gyűjtötték a szemetet a belterületen, valamint 
az 5-ös főút mentén Felsőlajos irányába.

Október 22-én, pénteken a Hivatal és az Óvo-
da munkatársai mellé önkéntesek is csatlakoztak. 
A Ladánybenei kereszteződéstől Méntelek felé 
haladva egészen a vasúti átjáróig sikerült meg-
tisztítani a Lajosmizse külterületéhez tartozó, 
igen szemetes útszakaszt.

Ezután is köszönjük az intézmények, a civi-
lek és a lakosság együttműködését! Vigyázzunk 
együtt környezetünk tisztaságára!

Tájékoztatás a Lajosmizsei Köztemető  
2021. évi fejlesztéséről
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a La-
josmizsei Köztemető 2021. évi fejlesztési terve 
alapján 2021. év második felében megépült a 45 
db egyes és 6 db kettes urnafülke helyet tartalma-
zó 5. urnafal kerítés szakasz. A beruházást a MI-
ZSEBAU Építő Kft. (6050 Lajosmizse, Kossuth L. 
u. 162.) valósította meg bruttó 4.999.897,– forint 
értékben. Utólag is szeretném megköszönni a te-
metőbe látogató hozzátartozók türelmét, amelyet 
a kivitelezés folyamán tanúsítottak.

2021. októberében a Mindenszentek ün-
nepét megelőzően a temetőbe látogató hoz-
zátartozók tájékoztatásaként a Lajosmizsei 
Köztemető üzemeltetője a Babérkoszorú Te-
metkezés Kft. a temető tulajdonosának, La-
josmizse Város Önkormányzatának kérésére 
kék és piros matricával látta el az újraváltással 
érintett sírhelyeket.

A kék matricával ellátott sírhelyek a lejárt 
rendelkezési jogosultságú sírhelyek, amelyeket 

újra megváltani szükséges a sírhely felett ren-
delkezőknek. Ellenkező esetében felszámolásra 
kerülhetnek. 

A piros matricával ellátott sírhelyek a már 
felszámolt sírhelyek, amelyeket a temető tu-
lajdonosa a vonatkozó jogszabályok alapján 
megszüntetett 2010. februárjában, mivel azokat 
hosszú időn keresztül senki sem váltotta újra. 
A felszámolt, piros matricával jelölt sírhelyeket 
bárki megválthatja.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Hozzátartozókat, 
hogy Lajosmizse Város Önkormányzata 2022. 
márciusában 2010. évhez hasonlóan elindítja a 
lejárt jogosultságú (kék matricával megjelölt) sír-
helyek felszámolási eljárását, ezért kérem, hogy 
2022. február 28-ig a Hozzátartozók szívesked-
jenek az újraváltásról gondoskodni.

Az újraváltás és a megváltás ügyében a Lajos-
mizsei Köztemető üzemeltetője a Babérkoszorú 
Temetkezés Kft.-t keressék ügyfélfogadási időben. 
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Városunk civil lakossága is csatlakozott az 
országos TeSzedd akcióhoz. Több helyszínen 
is sikerült a lelkes önkéntesek munkájának 
köszönhetően tisztábbá tenni környezetün-
ket. Öröm volt új embereket megismerni és 
vidám hangulatban eltölteni ezt az időt. A kö-
zös munka eredménye a mintegy 80 zsák sze-
mét, amely kettős érzéssel töltött el minket. Jó 
volt látni, hogy mennyire eredményes munka 
volt, ugyanakkor nyomasztó is, hogy mennyi 
szemét van körülöttünk. 

Az biztos, hogy legközelebb is csatlako-
zunk a kezdeményezéshez és bízunk abban, 
hogy kevesebb hulladék lesz a zsákokban a 
jövőben.

Vigyázzunk jobban környezetünkre!
 Bagó István
 önkormányzati képviselő
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Önkormányzati szakmai  
elismerések 2021. évben
Augusztus 20-án a hagyományok szerint a Szent 
István-napi Ünnepség keretében kerültek átadás-
ra a városi szakmai kitüntetések és a környezet-
védelmi díjak. Az elismeréseket Basky András 
polgármester és dr. Salacz László országgyűlési 
képviselő adta át.

Nagy Erzsébet – Lajosmizse Város Ifjúságának 
Neveléséért és Oktatásáért Díj

Dr. Bartal Sándor – Lajosmizse Város Egészség- és 
Szociális Ügyéért Díj

Környezetvédelmi Díjazottak:
• Csima-Kámány Mariann és családja
• Hegedűs Miklós és családja
• Kucseráné Pernyész Ibolya és családja
• Palotai Imre és családja
• Szél Attila és családja
• Ybl Miklós utca lakói

Díszoklevélben részesülő pedagógusok kö-
szöntésére is sor került a városi ünnepségen: 
• Czibere Lajosné Kisjuhász Erzsébet  

– aranyoklevél
• Tari Endre – aranyoklevél
• Konyor Józsefné – gyémántoklevél
• Csicsó Istvánné – vasoklevél

Ezúton is gratulálunk az elismerésekhez!

Elkötelezett vagyok  
a térség fejlődése mellett
Soha nem látott mértékben fejlődött Lajosmi-
zse az elmúlt években – nyilatkozta lapunk-
nak dr. Salacz László országgyűlési képviselő. 
Szerinte a siker titka az, hogy az itt élők min-
dig jól választottak, aminek köszönhetően egy 
sikerkorszak kapujában áll a város. 

Nehéz éven vagyunk túl. A koronavírus jár-
vány a lajosmizseieket is próbára tette, de a város 
és az itt élők kitartottak, és nem hagyták, hogy 
szeretett otthonuk fejlődése megálljon – értékelte 
a 2021-es évet városunk és a térség országgyűlé-
si képviselője. dr. Salacz László szerint a járvány 
azért nem volt képes letörni a város fejlődését, 
mert az itt élők minden fontos pillanatban jó 
döntéseket hoztak. Ez az, amiért Lajosmizse 
állta a járvány alatt is a sarat, és képes volt a 
legnehezebb időkben is folytatni a megkezdett 
fejlesztéseket. 

Komoly forrásokat tudtunk ide hozni – 
emelte ki a képviselő, aki rámutatott, csupa 

olyan beruházást valósítottunk meg, amelyek erősítik az itt élők közösségét. 
Mind közül a legfontosabbnak a gyermekeink érdekében elvégzett fejlesztéseket tartom. Ők a mi 

jövőnk, ezért nem mindegy, hogy milyen környezetben nőnek fel, tanulnak, fejlődnek – mutatott 
rá dr. Salacz László. Két fontos beruházást emelt ki, az új bölcsőde épület megépítését, valamint 
a korábbi Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvodában és Bölcsődében elvégzett felújítást, 
amely során megújult tanmedencét és korszerű konyhát kapott az intézmény. 

Legalább ugyanilyen fontosnak tartja a közösség erősítése érdekében végzett építkezéseket 
a Fidesz–KDNP-s politikus, kiemelte, hogy a Városháza és környezetének, valamint a tó körüli 
terület rendbetételével sikerült megteremteni azokat a tereket, ahova az emberek szívesen láto-
gatnak ki, és találkoznak egymással. 

Egy olyan modern városnak, mint amilyen most már Lajosmizse, ezer szállal kell kapcsolód-
nia az ország többi részéhez, ez pedig korszerű infrastruktúra nélkül ma már elképzelhetetlen. 
Kiemelt feladatomnak tekintettem tehát, hogy ezeket az összeköttetéseket ebben a ciklusban 
elkezdjük megépíteni. Komoly sikereket könyvelhetünk el itt is az országos közút Lajosmizse és 
ladánybenei elágazásig terjedő szakaszának fejlesztésével, valamint a Nagykőröst és Lajosmizsét 
összekötő út felújításával – vonta meg az infrastruktúrafejlesztések gyors mérlegét dr. Salacz László.

Aki szerint nem érdeke a városnak és térségnek, hogy most torpanjon meg, amikor végre jól 
alakulnak a dolgai, soha nem látott mértékben fejlődik. Rengeteg tennivalónk van még, leginkább 
azokon a területeken, amelyek az itt élőknek mindennél fontosabbak. Ilyen a kultúránk, az identi-
tásunk megerősítése, a hagyományaink életben tartása, valamint a sport fejlesztése – vette számba 
a jövőbeni feladatokat a képviselő. Ahhoz, hogy Lajosmizse ne térjen le arról a fejlődési pályáról, 
amelyre közösen ráhelyeztük, újra egy jó döntést kell hozni az itt élőknek. Én elkötelezett vagyok 
ennek a városnak a sikere mellett. 

Az év végének közeledtével áldott, békés karácsonyt és egészségben, sikerekben gazdag új évet 
kívánt a lajosmizseieknek dr. Salacz László, a térség országgyűlési képviselője.

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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Zöld város projekt – Szabadság tér fejlesztése
A Központi Parkban kiépítésre került az új közvilágítási 
hálózat, a központi tér és a fő sétány, és elkészült a szökőkút 
is, mely 2022. tavaszán már üzembe helyezésre is kerül.

A K&H Bank és a kecskeméti buszmegálló közötti terü-
leten már használhatóak az új párhuzamos parkolók és ki-
alakításra került a kerékpárút, valamint a szélesített járda is.

Valamennyi területen a növények telepítése már 90 szá-
zalékban elkészült, az utcabútorok (padok, kukák, kerék-
pártárolók) kihelyezése is megtörtént.

Az új buszvárók üzembe helyezése is megvalósult, így a téli, csapadékos időjárási viszonyok között 
megfelelő körülmények várják a tömegközlekedésben résztvevőket.

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Regionális
Fejlesztési Alap
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Európai Diáksport Napja
Iskolánk idén is csatlakozott a Magyar Diáksport 
Szövetség által meghirdetett Európai Diáksport 
Napja rendezvényhez, amely program idén az 
„Adj teret a mozgásnak!” szlogent hangsúlyozza. 

Azért csatlakoztunk ehhez a nemzetközi kez-
deményezéshez, mert a sportolással és testmoz-
gással teli életmód visszaszorulása ellen küzd, 
mely célokat intézményünk is magáénak érzi. 
Szeretnénk megteremteni a lehetőséget minden 
gyermek számára az iskolai testnevelésen kívüli, 
rendszeres sportolásra, és népszerűsíteni a fizi-
kai aktivitást a mindennapok szerves részeként. 
Iskolánk elkötelezett a gyermekek egészséges 
életvezetését támogató szokások elsajátításának 
elősegítésében, abban, hogy megtapasztalhassák 
a közösségi sportolás örömét, ezért támogatjuk 
és veszünk részt ebben a kezdeményezésben.

A program keretében a gyerekek számára ér-
dekes és sokszínű sportprogramot szerveztünk, 
betartva azokat az iránymutatásokat, melyeket 
javasoltak a kézikönyvben a sporttevékenységek 
kapcsán.

A sportnapot bemelegítéssel kezdtük, melyen 
az iskola diákjai közösen vettek részt a sport-
pályán.

Emellett – a program célkitűzésének megfele-
lően – egy új, játékos mozgásteret alakítottunk 
ki az iskolaudvaron, valamint az udvar melletti 
játszótéren. A talajra felrajzolt játékos ügyessé-
gi pályán jókedvvel haladtak végig a gyerekek. 

Ezután változatos, vidám váltó-és sorver-
senyeket rendeztünk. A meglévő eszközöket 
felhasználva és átalakítva, azoknak új funkciót 
adva igyekeztünk minél játékosabb és élvezete-
sebb feladatokat kitalálni. Óriástalpakon lépked-
tek a gyerekek, zsákban futottak, párban labdát 
egyensúlyoztak tornabotokon, szivaccsal hordák 
át a vizet egyik vödörből a másikba, és még más 
szórakoztató, vicces mozgásformát végeztek, a 
program végén pedig a rendkívül népszerű kötél-
húzás szerepelt.

Úgy gondoljuk, hogy mindenképpen 
érdemes volt megszervezni és lebonyolítani 
ezt az eseményt, mivel a rendszeres mozgás 
javítja a diákok egészségét és segíti őket a jó 
tanulmányi eredmények elérésében, és az iskolai 
hangulatra is kedvező hatással vannak a vidám, 
társas befogadást segítő csapatjátékok, hiszen 
hozzájárulnak az iskolai közösség egészségesebb 
szokásainak kialakulásához.

 Böjthe-Pásztor Magdolna

Állatok világnapja
Az állatok világnapja alkalmából, immár hagyo-
mányosan gyűjtést szerveztünk a Ladánybenei 
Kutyamenhely számára. A gyerekek izgatottan 
várták a menhely képviselőit, és konzervekkel, 
száraz eledellel, rajzokkal készültek. Lucky ku-
tyus is velük tartott, aki súlyos, életveszélyes álla-
potban került a menhelyre, de mára egy életerős, 
kedves, barátságos kutya lett. Nagyon élvezte a 
sok simogatást, szeretgetést. 

A mentett kutyák mellett dolgozó kutyákkal 
is megismerkedhettek a gyerekek. Katona Péter 
nyomozó rendőrkutya-bemutatót tartott nekünk 
Sacival, a tapasztalt nyomozókutyával, és Dömé-
vel, az újonccal. 

 Ferenczyné Biró Katalin

Látogatás a Kecskeméti Vadaskertbe
Szeptember 2. hete általános iskolások hete volt 
a Kecskeméti Vadaskertben. Az Iskoláért Gyer-
mekekért Alapítvány támogatásával tanulóink 
egy élménydús délelőttöt tölthettek az állatok 
között. A fekete párducoknál és makákóknál 
látványetetést tartottak nekünk, ahol érdekes és 
hasznos információkhoz juthattak a gyerekek az 
állatok életéről, viselkedéséről és táplálkozásáról. 
Végül megetethették Nikit és Száncsót, a fiatal 
házi csacsikat. Ferenczyné Biró Katalin

Kirándulás a Vackor Várba
Az „Egy a természettel” Vadászati és Természeti 
Világkiállítás programsorozat részeként iskolánk 
tanulói a Vackor Vár Erdei Iskolában tölthettek egy 
értékes napot. Zsiér Eszter, 4. osztályos tanulónk a 
következőképpen számolt be az eseményről: 

Szeptemberben, egy pénteki napon busszal 
indultunk a Vackor Várba. Sejtelmem sem volt 
mit takar majd a név: Vackor Vár.

Izgatottan várta mindenki, hogy megérkez-
zünk. A busz egy erdős parkolóban állt meg, és 
végre kiderült: a Vackor Vár egy erdei iskola. 

Egy kedves vadász várt ránk. Elmondta, hogy 
különböző feladatokat kell majd végrehajtanunk. 
Osztályokra lettünk osztva. A bácsi elmesélte, 
hogy mi a vadászles és mi a madárles között a kü-
lönbség. Sok érdekes dolgot hallottunk még tőle.

Ezután elindultunk a tanösvényen, ahol kü-
lönböző feladatokkal és kihívásokkal találkoz-
tunk. Volt könnyebb és nehezebb is. Az én ked-
vencem az volt, amikor egy képzelt mocsáron, 
különböző fatönkökön, kellett átlépegetni.

Kaptunk finom ebédet is.
Délután még 2 állomás volt hátra. Az egyik 

teremben kitömött állatok, koponyák, trófeák 
sorakoztak. Ott a vadász bácsi a vadállatok ete-
téséről, gondozásáról, kilövéséről beszélt.

Ezt követte az utolsó feladat, ahol állathan-
gokat kellett felismerni.

Nagyon elfáradtunk, de sok élménnyel és tu-
dással gazdagodtunk. Alig vártam, hogy haza-
érjek, és elmeséljem miket láttam és hallottam.

 Zsiér Eszter 4.f

Megemlékezések
Október 6-án a 3. osztályosok ünnepi műsorral 
emlékeztek meg az aradi vértanúkról. A meg-
emlékezést hagyományainkhoz híven fáklyás 
felvonulás követte, melyhez a település intézmé-
nyeinek képviselői, a szülők és a helyi lakosok is 
csatlakoztak. 

Mezei futóversenyt rendeztünk október 
22-én az ’56-os forradalom szabadságharcosai-
nak és mártírjainak tiszteletére.

A gyerekek nagy izgalommal várták ezt a 
megmérettetést, és mindannyian hősiesen tel-
jesítették a távot. Ferenczyné Biró Katalin

Író‑olvasó találkozók  
a felsőlajosi könyvtárban
Október 12-én az első osztályosok a könyvtárba 
látogattak, ahol egy író-olvasó találkozón vettek 
részt. Harcos Bálint író interaktív könyvbemu-
tatóján a gyerekek nagyon jól érezték magukat. 
Örömmel és jó kedvvel hallgatták az író felolva-
sását, és lelkesen vettek részt az interaktív foglal-
kozáson.  Makainé Antal Anikó

A felsőlajosi könyvtárban író-olvasó találkozó 
keretében Bosnyák Viktóriával, s könyveinek 
illusztrátorával Dudás Győzővel ismerkedhet-
tünk meg. A találkozót különösen érdekessé 
tette, hogy az írónő egyik lánya is eljött, akinek 
10. születésnapjára édesanyja különleges aján-
dékkal készült, így született első műve. A szerző 
bemutatta néhány meséjének (pl. Fókuszban a 
kókusz) történetét, szereplőit. Elmesélte nekünk, 
hogyan találta ki néhány szereplője nevét (két 
állat nevéből alkotott egyet: pl: MACSKUTYA). 
A gyerekek is kitaláltak hasonlókat (TEVEGÉR, 
KAKASÜN stb.), az illusztrátor pedig le is raj-
zolta. Nagyon érdekes, élvezetes előadás volt, 
amelyen a gyerekek is tevékenyen vehettek részt!

 Juhászné Gácsi Katalin
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A harmadik osztályosok egy igazán érdekes és 
izgalmas író-olvasó találkozón vettek részt ok-
tóber 18-án a felsőlajosi könyvtárban, ahol meg-
ismerhették Kántor Kata írónőt. 

Az írónő rendőrként dolgozott 20 évig, és 
magával hozta könyveinek egyik főhősét, a kis 
yorki kutyust, akit a gyerekek elhalmoztak sze-
retetükkel.

Különleges kis állat József, művésznevén 
Nózi, aki rendőrkutyaként korábban rengeteg 
ügyet göngyölített fel Győrben. Gazdája, Pokor-
nyi Katalin kreativitásának köszönhetően ezek a 
történetek nem maradtak kimondatlanok; nem-
csak megírta Nózi igaz történetét, de Kántor Kata 
írói néven csodás meséket vetett papírra.

A szerző saját gyermekének szánta eleinte a 
meséket Nóziról, a rendőrkutyáról, majd ezekből 
a történetekből állt össze a mesesorozat; olyan 
detektívtörténetek, melyeket realista, kriminális 
helyzetekkel tűzdelt teli, melyekben valós és fik-
tív eseményeket ötvöz, a bűnözés fogalmát ezzel 
játékosan megismertetve a gyerekekkel.

Az írónő mesélt a rendőrkutya kiképzéséről, 
izgalmas élményeiről, különleges bevetéseiről, és 
megmutatta a gyerekeknek az ujjlenyomatvétel 
módját, amit mindannyian ki is próbálhattak.

Élményekkel gazdagodva hallgatták a 
gyerekek Nózi történeteit, melyeket ki is 
kölcsönözhettek a könyvtárból.

 Böjthe-Pásztor Magdolna

A TELEPÜLÉSI NAP 
KÉPEKBEN

Átadásra került Felsőlajoson  
a bölcsőde épülete
2021. szeptember 25-én került megtartásra a 
TOP-1.4.1-19 pályázati konstrukció keretében 
144.444.000 forintos támogatásból megvalósult 
„Bölcsődei férőhelyek kialakítása Felsőlajoson” 
című projekt keretében a meglévő óvoda épület 
Közpark felöli oldalának bővítésével kialakított 
bölcsőde átadása.

Juhász Gyula, Felsőlajos Polgármestere 
köszöntőjében elmondta, a Képviselő-testület a 
település egyik legnagyobb értékében, a gyerme-
kekben látja a jövőt és mindent igyekeznek meg-
tenni annak érdekében, hogy az önkormányzat 
magas színvonalú szolgáltatásokat tudjon bizto-
sítani a lakosság részére.

Horváth Sándor projektmenedzser a projekt 
bemutatása keretében a beruházás előzményeire 
is kitekintett:

„2018-ban az óvoda másik oldalára épített 
tornaszoba és fejlesztőszoba átadásán az első 
gondolatok között hangzott el, hogy „Felsőlajo-
son egy álom vált valóra…”, az utolsó gondola-
tok között pedig egy újabb cél került kitűzésre, 
mégpedig a bölcsődei férőhelyek kialakítása. Az 
álom folytatódott, és mai nap, a bölcsőde épüle-
tének átadása, biztos vagyok benne, hogy csupa 
nagybetűvel kerül be a település történelem-
könyvébe…”

A rendezvényen dr. Mák Kornél is jelen volt, 
aki elismeréssel szólt Felsőlajos település vezetői-
hez a beruházás megvalósítása okán. Kiemelte, 

hogy a lakosság megtartása érdekében ilyen be-
ruházásokat kell a kistelepüléseknek megvalósí-
taniuk, melyhez a megyei önkormányzat minden 
eszközével segítséget nyújt.

dr. Salacz László átadó beszédében kiemelte, 
hogy ma olyan intézményekre van szükség, 
amelyben a gyermekek otthonosan érzik 
magukat, megvan minden eszköz ahhoz a 
fejlődésük biztosított legyen. Ezeknek az alapvető 
feltételeknek maximálisan megfelelő környezetet 
alakított ki Felsőlajos Község Önkormányzata a 
bölcsődei projekt keretében.

Basky András Lajosmizse Polgármestere, a 
Lajosmizse és Felsőlajos Intézményfenntartó 
Társulás Elnöke köszöntötte a Felsőlajos Önkor-
mányzatát, gratulált a fejlesztés megvalósításá-
hoz és egy plüssjátékokkal 
teli „kincses ládát” adott 
ajándékba a bölcsődések-
nek, amelyet Sipos Ágnes 
intézményvezető és Tóth 
Éva bölcsődevezető vett át.

Sipos Ágnes a Mese-
rét Óvoda és Bölcsőde 
intézményvezetője osztot-
ta meg ünnepi gondolatait 
az új intézmény átadása 
alkalmából.

Bölcsődeavató műsor-
ral készültek a jeles napra a 
felsőlajosi óvodások, majd 
Ferenczy József lelkész és 

Süveges István főesperes megáldotta és meg-
szentelte az új épületet.

Az új épület átadását jelképező szalagvá-
gásban Gombkötő Márk, a kivitelező GOMÉP 
Kft. ügyvezetője, dr. Salacz László országgyűlési 
képviselő, Tóth Éva bölcsődevezető, Juhász Gyula 
polgármester és Sipos Ágnes intézményvezető 
működött közre.

Ezt követően a jelenlévő vendégek megtekin-
tették az új bölcsődét.

A Szimmetria Plusz Építésziroda Kft. ter-
vezői munkájának köszönhetően felépített új 
épületszárny mindössze 6 hónap alatt készült 
el, amelyben a szükséges engedélyeztetési eljá-
rásokat követően várhatóan október második 
felében kezdődhet meg a bölcsődei ellátás.

Könyvtári foglalkozás Lajosmizsén
Szeptember és október hónapban a 4. osztályos 
gyerekeknek lehetősége nyílt egy-egy alkalom-
mal könyvtári foglalkozáson részt venni a lajos-
mizsei városi könyvtárban.

Első alkalommal a kézi papírkészítés merí-
téses technikájával ismerkedhettek meg. Rövid 
elméleti bevezető és gyakorlati bemutató után 
lelkesen láttak hozzá saját papírlapjaik elkészíté-
séhez. Szorgos tevékenykedésük során nemcsak 
az egyéni, hanem a közös alkotómunka örömét is 
megtapasztalhatták a gyerekek. A lapok elkészül-
te után megismerkedtek a könyvtárhasználattal, 

s egy tanulságos papírszínházas mesét is hallhat-
tak Erika nénitől. Élményekkel gazdagon tértek 
vissza Felsőlajosra.

A következő foglalkozáson, miután a papír-
lapok megszáradtak, azokat egy-egy albumba fűz-
ték, és elkészítették annak keményfedeles borítóját 
is. A borítókészítés, díszítés során bizonyították 
kreativitásukat, nagyon szép munkák születtek.

Boldogan és büszkén vitték haza alkotásaikat.
Köszönjük Erika néninek és a könyvtár dol-

gozóinak a lehetőséget, a sok új ismeretet és a 
segítséget!

 Patarcsity János
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Intézményi feladataink, eredményeink képekben – 2021
Kedves Olvasó!
Intézményünk – Lajosmizse Város Önkormány-
zata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális In-
tézménye – sok-sok közszolgáltatást biztosít, a 
helyi lakosság ellátására. Ezekből csak felvillantva 
1-1 feladatot, eredményt kiemelek a 2021. évből:

Egészségház épületének felújítása megtör-
tént ebben az évben 
2 150 000 Ft értékben:
• Villanykorszerűsítés
• Burkolatfelújítás
• Vizesblokkok felújítása
• Garázsajtó cseréje
Festés-mázolás 2 300 000 Ft értékben:
• Betegfolyosók
• Rendelők
• Vizesblokkok
Beszerzések 3 600 000 Ft értékben:
• Rendelői berendezések
• Informatikai eszközök

Számos fejlesztés valósulhatott  
meg az Intézményben:
• Mágnesterápiás készülékkel, lökéshullám 

terápiás készülékkel bővült a fizioterápia
• Dr. Tóth Ildikó Emese gyermek UH képal-

kotó diagnosztikai magánorvosi szakren-
delése 

• Tajti Mónika dietetika magánrendelése
• Dr. Szisz János ortopéd-traumatológus 

szakrendelése
• Kezdeményeztük 7. számú háziorvosi 

körzet indítását (folyamatban) Projektzárás – A TOP-5.2.1-15 pályázat 40 hó-
napja alatt 7 témakörben, 59 szakmai közremű-
ködővel, a lakosságból 1230 személyt elérve, 466 
eseményt valósítottunk meg a városunkban, 60 
millió Ft uniós támogatás felhasználásával.

A XXI. Szakmai Hét intézményi bemutatójára érkeztek 
vendégeink a helyi, a megyei Önkormányzattól, helyi és 
megyei társintézményektől is. Dr. Mák Kornál, a Bács-

Kiskun Megyei Közgyűlés alelnöke érdeklődéssel hallgatja 
Józsáné dr. Kiss Irén intézményvezető által ismertetett 

egészségügyi fejlesztéseket
A XXI. Szakmai Héten 1815 fő jelent meg a szűréseken és rendezvényeinken

Október 1-jén, az Idősek Világnapján köszöntöttük az időseket, szépkorúakat, nyugdíjasokat

Energiatakarékos, új lámpatestek  
az Egészségház folyosóin

A megújult Szemészeti szakrendelő

Már kérhető a lökéshullám terápia 

Segít a gyógyulásban a mágnesterápia

Dr. Szisz János ortopéd-traumatológus szakorvos 
pénteken délutánonként fogadja betegeit az 
Egészségházban

A képen a projekt egyik munkatársa, Dr. Faragó 
Viktor, Intézményünk Család-és Gyermekjóléti 
Szolgálatának Vezetője tartja ismertető előadását
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VÉRADÁS
FIGYELEM, A HELYSZÍN 
MEGVÁLTOZOTT!

2021. december 09. 8.30–13.00

Helyszín: 
Lajosmizsei  
Művelődési Ház

EBBEN AZ ÉVBEN  
IS SZÁMÍTUNK A  
VÉRADÓK SEGÍTSÉGÉRE!

Kedves Idősek és Hozzátartozóik!
A szolgáltatásainkat kérő idősek ellátását 
elsősorban házi segítségnyújtás, tanyagondno-
ki ellátás keretében biztosítjuk. Kérjük jelezze 
közvetlen Munkatársaimnak vagy a 76/556-185 
tsz-on, ha segítségre van szüksége étkeztetésé-
ben, gondozásában, élelem- és gyógyszerei be-
szerzésében vagy más téren! 

Ez úton is értesítjük kedves Klubtag Gon-
dozottjainkat és Hozzátartozóikat, hogy a 
Covid-19 vírus okozta járványveszély erőteljes 
negyedik hullámára tekintettel az idősek nap-
pali ellátására szolgáló „Idősek Klubja” jelen-
leg szünetel, az egészségük és életük megóvása 
érdekében. 

Az Estike Idősek Klubja látogatásától – bi-
zonytalan ideig – a továbbiakban tartózkodni 
szíveskedjék, mert helyén jelenleg a Covid-19 
vírus miatt Háziorvosi Tesztközpont működik. 
Ennek oka: a covid és nem covid betegek el-
különítése az Egészségházban, a további fer-
tőzések megakadályozása érdekében. 

A Tesztközpontba azok léphetne be, akik 
számára a Háziorvosa vagy az Ügyeletes orvos 
időpontot ad.

 Megértésüket köszönjük!

KEDVES BETEGEK!
Covidos, karantén alatt álló személyek, vagy 
covid gyanús betegek (erre utaló tünetek le‑
hetnek: láz, légzési nehézség, íz‑, szaglásvesz‑
tés, más tünetek) nem léphetnek be az Egész‑
ségházba, a további fertőzésveszély miatt.
Az ilyen betegek egészségügyi ellátása érdeké‑
ben kérjük, hívja háziorvosát! Ügyeleti időben 
– hétvégén, vagy hétköznap 16.00 óra után – 

hívja az ügyeletet: 76/356‑173

KÖSZÖNJÜK FELELŐSSÉGTELJES  
HOZZÁÁLLÁSUKAT!

Covid‑19 vírus okozta  
veszélyhelyzet – 4. hullám
Kérjük, kísérje figyelemmel a Kormányzati 
Tájékoztatási Központ https://koronavirus.
gov.hu oldalán megjelenő, hivatalos közle-
ményeket. Ezen az oldalon találja az alábbi 
tájékoztatási anyagot is:

„A koronavírus-járvány negyedik hulláma 
elérte Magyarországot is. Egész Európában, 
így hazánkban is nő a betegek száma. A most 
terjedő delta vírusmutáns gyorsan terjed, és 
súlyosabb megbetegedést képes okozni. A leg-
nagyobb veszélyben továbbra is a beoltatla-
nok vannak. Felhívjuk az oltottak figyelmét, 
hogy a védőoltás után kialakuló védettség 
néhány hónap elteltével gyengülhet. Ez min-
den vakcinára igaz. Ezért a régebben oltottak 
számára is kiemelten fontos az ismétlő oltás. 
Ezért kérjük, hogy amennyiben elmúlt 18 éves, 
és már több mint 4 hónapja vette fel korábbi 
oltását, jelentkezzen az ismétlő harmadik ol-
tásra is! Ennek beadását kérheti háziorvosától, 
emellett az Interneten is foglalhat időpontot 
valamely kórházi oltópontra. Ezt az alábbi ol-
dalon tudja www.eeszt.gov.hu/hu/web/guest/
covid-oltas-idopontfoglalas megtenni.”

Egészségügyi, gyermekjóléti, szociális és még 
sok más területen dolgozó szakemberek foly-
tatnak küzdelmet a mindennapok során a vi-
lágjárvány miatt kialakult helyzetben.

Munkánk során kérjük a Betegek, Gondozott-
jaink megértését és segítő közreműködését a 
járvány leküzdésében, a további fertőzések 
megakadályozásában. 

Köszönjük segítő együttműködésüket!

 Józsáné dr. Kiss Irén
 EGYSZI intézményvezető

LAJOSMIZSEI KÖZPONTI HÁZIORVOSI  
ÜGYELET BEOSZTÁSA

Hétköznap: 16.00–8.00 
Hétvégén, pihenő‑  

és ünnepnapokon: 8.00–8.00
2021. december / Tel.: +36 76 356 173

1. Dr. Jankahidy Andrea

2. Dr. Márton Rozália

3. Dr. Lódi Brigitta

4. Dr. Lódi Brigitta

5. Dr. Márton Rozália

6. Dr. Takács Vilmos

7. Dr. Gócz Irén

8. Dr. Jankahidy Andrea

9. Dr. Márton Rozália

10. Dr. Rónay Zsolt

11. Dr. Márton Rozália

12. Dr. Szisz János

13. Dr. Takács Vilmos

14. Dr. Gócz Irén

15. Dr. Jankahidy Andrea

16. Dr. Márton Rozália

17. Dr. Takács Vilmos

18. Dr. Rónay Zsolt

19. Dr. Márton Rozália

20. Dr. Takács Vilmos

21. Dr. Gócz Irén

22. Dr. Takács Vilmos

23. Dr. Szabó Béla

24. Dr. Gócz Irén

25. Dr. Márton Rozália

26. Dr. Gócz Irén

27. Dr. Rónay Zsolt

28. Dr. Gócz Irén

29. Dr. Márton Rozália

30. Dr. Szabó Béla

31. Dr. Rónay Zsolt
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Tök jó nap
Iskolánk minden évben elkészíti leendő első-
seink és szüleik számára a beiskolázást segítő 
programsorozatot. Ennek keretében láttuk ven-
dégül az óvodásokat 2021. október 21-én a „Tök 
jó napon”. 

Az érdeklődők – a nyáron felújított osztály-
termekben – megismerkedhettek azokkal a 
korszerű eszközökkel, módszerekkel, melyeket 
iskolánkban használunk.

A gyerekek részt vettek néptánc és kézmű-
ves foglalkozáson, építettek legót, kipróbálták 
a programozást a Bee-bot méhecskével, meg-
ismerkedtek a képességfejlesztő sakk eszköz-
rendszerével. A színes program lezárásaként 
bekapcsolódtak a már hagyománnyá vált fák-
lyás felvonulásba.

Jövőre is szeretettel várjuk az érdeklődőket!
 Szervezők

Világsakkfesztivál
2021. október 09-én hetedik alkalommal került 
megrendezésre a Polgár Judit Világsakkfesztivál. 
Ehhez az eseményhez iskolánk is csatlakozott 
helyi szinten.

Tanulóink munkáiból kiállítás nyílt a Kollé-
gium aulájában. A 4.b osztályos gyerekek Lego 
eszközzel jelenítettek meg sakkal kapcsolatos 
életképeket, melyhez fogalmazást készítettek. 

28 tanuló vett részt a sakk sudoku versenyen, 
21 bátor sakkozónk pedig gép elleni sakkjátszmát 
játszott a www.chess.com oldalon. 

Büszkék vagyunk, hogy tanulóinkkal részesei 
lehettünk ennek a napnak!

 Szervezők

PÁV nap a 2.c osztályban
A 2.c osztály tanulói Jakabszálláson, a repülő-
téren ismerkedtek a pilóták foglalkozásával.

 Veszelszkiné Nagy Erika

A 3. d osztály két foglalkozással is 
megismerkedett. Először a Mizse Pékségbe 
látogattak el a gyerekek, ahol a pékek munkáját 
tanulmányozták. Az idei környezetórákon 
már megtanulták a kenyérkészítés lépéseit, 
így igazán aktuális volt ennek a gyakorlat-
ban történő megfigyelése. A gyerekek renge-
teg információt szereztek, majd finom, puha, 
meleg patkókifli koronázta meg a látogatást. 
Ezután a tervezett M8 autópálya nyomvonalán 
Lajosmizse határában lévő ásatásra indult volna 
az osztály, de az eső miatt módosítani kellett a 
terveket. Ezúton is köszönjük Hajdrik Gabriel-
lának a szenzációs interaktív előadást, melyet 
sok kézzel fogható szemléltetéssel egészített ki. 
A nap végére így a régész szakmája is közelebb 
került a gyerekekhez. Nagyné Orlov Mariann,  
 Miklósné Szeleczki Éva

A 4. c osztály a Mizse-Plast Kft.-be látogatott el, 
ahol a gyerekek megnézhették, miként készül az 
apró műanyagszemcsékből a kész fólia.
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Őszi projekthét
November 08–12. között rendeztük meg a má-
sodik évfolyam „Ősz szele zümmög” című pro-
jekthetét. Ezzel az eseménysorral zártuk le mind-
azt, amit szeptember óta tanultunk az őszről a 
különféle tanórákon. Minden lehetséges oldalról 
megvizsgáltuk, tapasztalatokat gyűjtöttünk a ter-
mészet csodálatos változásairól, megjelenítettük 
rajzos formában is az élményeinket. 

A hét során ének – és szavalóversenyen, já-
tékos sportdélutánon vehettek részt a gyerekek.

Az ősz folyamán készült rajz – és technika 
órai munkákból kiállítást rendeztünk. 
Ének versenyen elért eredmények:

1. helyezett: Lakatos Nóra 2.d
2. helyezett: Tóth Attila 2.a
3. helyezett: Márta Laura 2.c
4. helyezett: Dani Noémi 2.
5. helyezett: Bardóczky Hanna 2.a
6. helyezett: Kocsis Albert 2.b

Szavalóversenyen elért eredmények:
1. helyezett: Marton Vivien 2.a
2. helyezett: Török Lóránt 2. c
3.  helyezett: Horváth Hunor 2.c 

Nyúl Imre 2.b
4. helyezett: Czigány Gréta 2.d
5. helyezett: Nagyszabó Zoltán 2.a

A programokban, jókedvben gazdag hetet pro-
jektzáró ünnepséggel zártuk. Felelevenítettük 
képekben a hét eseményeit, kihirdettük a ver-
senyek eredményeit, meghallgattuk a díjazottak 
előadásait, megnyitottuk a kiállításunkat. 

A gyerekek és a második évfolyamon tanító 
kollégák nevében köszönjük a vezetőség támo-
gatását programunk megvalósításához.   

2021. november 12.
 Kulcsárné Halasi Ágnes
 projektfelelős

HALLOWE’EN BAKING CHALLENGE
Iskolánk idegennyelvi munkaközösségének angol 
nyelvtanárai versenyt hirdettek a 7. és 8. évfo-
lyam tanulóinak Hallowe’en ünnepe alkalmából.

A verseny témája a Hallowe’en-hez kapcso-
lódó desszert megalkotása.

A versenyző csapatok feladata egy 3-5 perces 
sütő- és/vagy főző videó készítése, amelyben an-
golul bemutatják a pályamű megvalósításának 
menetét.

A videó tartalmazza a desszert bemutatását, 
alapanyagokat, konyhai eszközöket, valamint az 
elkészítés folyamatát lépésről-lépésre, s végül a 
tálalást.

A zsűri tagjai: Rimóczi László, a Magyar Gril-
lázs Szövetség elnöke és Christopher Michaelis, 

iskolánk egykori angol nyelvtanára voltak.
A zsűri értékelte a csapatok kreativitását, a 

nyelvhelyességet, a kiejtést és a folyékony, kö-
vethető beszédet.
Eredmények:
7. évfolyam

1.  GHOSTS: Bujdosó Anna, Gulyás Berna-
dett, Nagy Gábor, Zellei Levente

2.  MONSTERS: Dani Ildikó, Labancz Luca, 
Tóth Zsófia

3.  SPIDERMEN: Miklós Dominik, Pintér 
Gábor, Tengeri Jázmin, Tóth János

8. évfolyam
1.  LITTLE BATS: Máté Gerda, Surman 

Csepke, Tóth Anna
2.  WITCHES: Baski Boglárka, Borbély Iza-

bella, Varga Lili
3.  SPOOKY MONSTERS: Becsei Bazsó, Csi-

re Hedvig, Sárközi Boglárka

Felkészítő tanárok: Adonyi Gabriella, Drabant-
né Gyurgyik Györgyike, Lestár Tamara és Nagy 
Erzsébet voltak.

Az elkészült vidók megtekinthetők iskolánk 
honlapján: https://lajosmizseiskola.hu/oldal/
halloween-baking-challenge

 Gratulálunk a győztes csapatoknak!
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Autómentes világnap a Meserét Óvodában
Idén első alkalommal óvodánk is csatlakozott 
az európai autómentes világnaphoz (szeptem-
ber 22-én).

Célunknak tűztük ki, hogy felhívjuk a fi-
gyelmet a környezet- és emberbarát közlekedés 
előnyeire, rávegyük a rendszerint autóval mun-
kába, óvodába vagy kikapcsolódni járó családo-
kat, hogy az utazáshoz fenntartható alternatív 
közlekedési módokat vegyenek igénybe. Tegye-
nek egy próbát kerékpárral, netalán gyalog vagy 
közösségi közlekedéssel, fedezzék fel újra a tele-
pülésünk szépségeit!

Fontosnak tartjuk, a szemléletformálást, hogy 
ezen a napon egy lépéssel többet tegyünk a boly-
gónkért, városunk tisztább levegőéért!

A nap folyamán nagy sikerrel egy online 
kvíz vetélkedőt is szerveztünk. A legaktívabb 
és legtöbb jó választ adó csoportokat külön 
jutalmaztunk.

 Lehoczky Ágnes
 óvodapedagógus

DALOS PACSIRTÁK TALÁLKOZÓJA – 2021
Óvodánk idén is megrendezte óvodásai számára 
a Dalos Pacsirták Találkozóját, melyben énekelni 
szerető gyermekek mérhették össze tehetségü-
ket, rátermettségüket, bátorságukat, zene iránti 
szeretetüket.

A találkozó ebben az évben is online for-
mában zajlott, szem előtt tartva a gyermekek 
egészségét. 

Ebben az évben új zsűritagokkal bővült az 
esemény, akik lelkesen és izgalommal tekintet-
tek a feladatra. A zsűri elnöke Virág Barnabás, a 
Kecskeméti Katona József Könyvtár zenei könyv-
tárosa volt. Őt segítette kollegája Boldizsár Dóra, 
szintén zenei könyvtáros. 

A zsűri elnöke kihangsúlyozta értékelésében, 
hogy mivel ez nem verseny volt, hanem egy da-
los találkozó, ezért nem helyezéseket osztottak 
ki, hanem tehetséges gyermekeket kerestek. A 
résztvevő gyermekek mindegyike egy kis tehet-
ség, mint mondta, de kiválasztottak 6-ot közü-
lük, akikről úgy ítélték meg, hogy külön díjat is 
megérdemelnek teljesítményük alapján. 

Minden gyermek kapott egy emléklapot és 
csokoládét.

A 6 kiválasztott gyermek pedig oklevelet és 
értékes hangszert vihetett haza. 

Ők a következők voltak:
Jobbágy Viktória – Napocska csoport
Kisjuhász Áron János – Cica csoport
Kovács Fanni – Méhecske csoport
Orlov Szonja – Méhecske csoport
Pataki Flóra – Maci csoport
Vida Szófia – Katica csoport

A zsűri megköszönve a gyermekek, szülők, pe-
dagógusok munkáját Kodály Zoltán szavaival 
bíztatta őket a zene szeretetére és az éneklésre: 
„Az éneklés a lelki gazdagodás egyik leghatal-

masabb erőforrása”.
Gratulálunk a résztvevőknek!
 Holló Erika 
 Ének munkaközösség tagja,
 óvodapedagógus

Egy újabb sikeres pályázat a Szent Lajos úti 
Óvodában
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2021 jú-
niusában kiírta a „Kincses Kultúróvoda” pályáza-
tot, mellyel másfélmillió forintot lehetett elnyer-
ni. A tagintézmények közül idén, a Szent Lajos 
utcai Óvoda élt ezzel a lehetőséggel. A pályázatot 
megírtuk, a programokat összeállítottuk. Az el-
múlt három év kulturális programjain keresztül 
kellett bebizonyítani, hogy óvodánk kiemelt je-
lentőséget tulajdonít a néphagyomány, a kultúra 

átadásának. Szeptember hónapban kaptunk érte-
sítést, hogy pályázatunk pozitív elbírálást kapott. 

Alapos megfontolás után támogatható prog-
ramként választottuk az Ópusztaszeri Nemzeti 
Történeti Emlékparkot, a Visegrádi Királyi Pa-
lota meglátogatását, a Szentendrei Skanzent. A 
Ciróka Bábszínházba 4 alkalmas bérletet tervez-
tünk, a Lóca együttes két alkalommal is elvará-
zsolja a gyermekeket műsorukkal. Ének-zenei 
eszköztárunkat is bővíteni tudjuk az elnyert ösz-
szegből. Mind a szülők, mind a gyerekek nagyon 
örülnek a lehetőségnek, hiszen a 66 kisgyerek, 
aki hozzánk jár óvodába, ebben a nevelési évben 
nagyon változatos programokon fog részt venni 
a pályázati forrásból.

 Borbély Ella
 óvodapedagógus
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Gyaloglás Világnapja
Zöld óvoda lévén fontos feladatunknak tartjuk 
a környezettudatos magatartás megalapozását, 
ezért a Rákóczi úti tagintézmény Nyuszi és Mi-
cimackó csoport gyermekei is csatlakoztak az 
október 12-én tartott Gyaloglás világnapjához. 

Ezen a napon sok kisgyermek gyalog érkezett 
óvodánkba, délelőtti tevékenységeinket a fenn-
tarthatóság, a környezetvédelem és az egész-
séges életmód témái hatották át, míg délután 
folyamán egy jókedvű, vidám sétára hívtuk a 
gyermekeket, s szüleiket az Iskola-tóhoz, hogy 
együtt tevékenykedve hozzuk közelebb a témát 
a gyermekek számára. 

A program igen támogatott volt szülői oldal-
ról is, így egy kellemes órát töltöttünk el ezen a 
napon, ami igen jó hatással volt közösségünkre is 
és további közös séták tervezését tűztük ki célul.

 Ecser Melinda
 óvodapedagógus

Népi Játék Napja 2021
Immár negyedik alkalommal került megrende-
zésre a Magyar Népi Játékok Napja. Ezen orszá-
gos esemény főszervezője, és egyben az Így tedd 
rá programgazdája, Balatoni Katalin. A Meserét 
Óvoda Méhecske és Napraforgó csoportja idén 
először vett részt az eseményen. Óvodánkban 
a néphagyomány ápolása összekapcsolódik a 
gyermekek önfeledt, örömteli játékával. Ezek a 
dalos játékok kimeríthetetlen pedagógiai eszköz-
tárként vannak jelen csoportjaink mindennapi 
életében. Nagy érték a magyar kultúra. Ennek 
továbbadása, ápolása, megélése fő feladatunk a 
gyermekek óvodai nevelése során. Gyermekeink 
megtapasztalják, hogy jó együtt énekelni, együtt 
táncolni és együtt játszani. 

 Kiss Beáta
 Ének munkaközösség tagja,
 óvodapedagógus

Köszönet
Óvodáinkban több évvel ezelőtt, a mozgás 
munkaközösség kezdeményezésére mezítlábas 
taposó ösvény készült. Célunk volt, hogy min-
den kisgyermek és felnőtt megtapasztalhassa az 
egészségre gyakorolt jótékony hatását. Miközben 
masszírozza a talp reflexpontjait, kedvezően hat 
a vérkeringésre, erősíti az érfalakat és persze nö-
veli a bátorságot.

Sajnos a központi intézményünkben a ko-
rábbi faháncs, toboz, dió töltet tönkrement, 
ezért eljött az idő a cserére. Hálásan köszön-
jük Gombkötő Zita és Varga Zsolt önzetlen 
felajánlását, mely során különböző nagyságú 
kaviccsal feltöltve, megújult a taposónk! Ebben 
a formában ugyanúgy betölti funkcióját, még-
is időtálló és esztétikus. Gyermekeink sokáig 
használhatják, jelenleg cipőben, késő tavasztól 
pedig mezítláb tehetnek próbát a bátor kis Me-
serét óvodások.

 Virág Gabriella
 óvodapedagógus
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KÉPES BESZÁMOLÓ

Kukorica morzsolás a Napocska csoportban

Az önkormányzat Klímavédelmi pályázatának 
keretében az óvodások játékos  
fogalakozáson vettek részt a Szelektív 
hulladékgyűjtéssel kapcsolatban 

Állatok világnapján ellátogattunk a Kecskeméti 
Vadasparkba K&H munkatársai segítségével megszépült óvodánk aulája

Karitatív csapat érkezett óvodánkba, nagy szeretettel és egy szép kis műsorral  
köszöntötték őket a Méhecske és Napraforgós gyermekek.  
Köszönjük a felkészítést Kollárné Sarkadi Évának és Kiss Beátának!

Tengeri Attila zenés koncertje az óvodásoknak
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Bölcsődénkben véget ért a gyerekek beszoktatá-
sa, így a Tök-Jó nappal megkezdődtek a hagyo-
mányos ünnepeink. A csoportszoba megtelt a 
gyerekekkel és a lelkes szüleikkel, akik idén is 
mesteri alkotásokat faragtak a hatalmas tökök-
ből. A klasszikus töklámpások mellett készült 
cica, Minnie egér és még sok más ötletes, mókás 
alkotás is. Köszönöm a szülőknek a részvételt, az 
aktivitást, a jókedvet. A csodálatos fotókat Sza-
kállas Gábor Photographer készítette, köszönjük 
szépen!

Ünnepeink a Márton nappal folytatódnak, 
és természetesen már nagyon várjuk a Mikulás 
érkezését és az adventi készülődést. Azonban 
ezek az ünnepeink már délelőtt, a gyerekekkel 
kerülnek megrendezésre.

A bölcsődében a gyerekek a hétköznapo-
kat is aktívan töltik, hiszen többféle, beltéri 
mozgásfejlesztő eszközzel rendelkezünk, így 
esős napokon sem lehet akadály a nagymozgás 
fejlesztése. Azonban szeretnek a gyerekek festeni, 
ragasztani, pötyizni vagy csak úgy „bekuckózni” 
egy kis mesehallgatásra. De meséljenek most he-
lyettem a bölcsődében készült fotók. 

 Tóth Éva
 Intézményegység-vezető
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Parkinson Szilvia‑kiállítás megnyitó
Kézimunka: alkotás és önkifejezés, a mindenna-
pok szerves része, melyet az alkotó több módon 
folytathat: lehet hétköznapi, illetve, lehet művészi 
szinten. Egy sokoldalú alkotó, Parkinson Szilvia 
bemutatkozó kiállításában gyönyörködhetünk ma, 
ahol körbenézve, többféle alkotása közül, a hímzé-
sek és a viseletek ragadták meg legjobban készítő-
jük fantáziáját, és az én szememet is egyaránt. Ki 
is Ő, hogy jutott el idáig és milyen célok lebegnek 
a szeme előtt? A kézimunkához, alkotáshoz való 
kötődése elég korán kialakult nála. Kötni, horgolni 
a gyermekévei alatt a nagymamájánál tanult meg, 
Kunszentmártonban. Ez az alap határozta meg a 
későbbi útját, tanulmányait: a Könnyűipari Mű-
szaki Főiskolán elvégezte a Ruhaipari szakot. Igazi 
áttörést az Angliában eltöltött évei alatt szerzett új 
ismeretek adták. Megismerte az 1872-ben alapí-
tott Royal School of Needworkot, és ezzel együtt 
a gobelint és hímzést. Ettől kezdve töretlen lett a 
szenvedélye, és elkötelezettjévé vált a kézimun-
káknak. Szilvia számára fontos a hitelesség, a népi 
kultúra, a különféle kézművesség, népi díszítő-
művészet megismerése és elsajátítása. A különféle 
tájegységek kézimunkáinak, hímzéseinek, visele-
teinek, azok jellegzetességeinek tanulmányozása, 
megtanulása, az ismeretanyag majdani átadás. Így, 
miután visszaköltözött Magyarországra, az ang-
liai lelkesedése még nagyobb szárnyra kapott, és 
egymás után végezte el a különféle tanfolyamokat, 
képzéseket. Mesterektől Tanult. Nagyné Vincze 
Marika – a vert-csipke készítés világába vezette 
be. Tanította és inspirálta, olyannyira, hogy Népi 
Kézműves – Csipkekészítő végzettség megszerezte. 
Elvégezte a 60 órás Kézi hímző tanfolyamot. A 
mai napig a Hagyományok Házában, Beszprémy 
Katalin által vezetett Kéz-Mű-Hely lelkes alkotó 
tagja. Tavaly augusztusban lehetőséget kapott a 
Lajosmizsei Tanyamúzeumban egy 3 napos ki-
állításra, ahol ízelítőt mutatott az általa készített 
kézműves tárgyakból. Ez a lehetőség, és az oda 
látogatok pozitív visszajelzései újabb bizonyítékát 
adták annak, hogy érdemes a megkezdett úton 
tovább haladnia.

Most érkezett meg arra a szintre, amikor szá-
mot adhat. Pályázatok előtt áll, hisz a Kéz-Mű-
Hely keretein belül működő hímzőkört tagjaként 
csoportos pályamunkát készítenek és adnak be, 
Magyarország legnagyobb textiles konferenciá-
ja, ahol megmérettethetik tudásukat. Mert, a jó 
pap is holtig tanul, jelenleg Békéscsabán, a Népi 
kismesterségek Oktatói tanfolyamra jár. Ennek 
elvégeztével, a dédelgetett álma, célja megvalósí-
tása nyílt utat kap majd. Otthona a Kiskunságban 
itt Lajosmizsén egy kis tanya, egy szép kis öreg 
házzal, ahol a jövőben egy műhely kialakítása 
a cél. Egy olyan műhely, ahol alkotókört, kézi 
műhelyt, szakkört szeretne létrehozni felnőttek 
és gyerekek részére. 

Ha a kiállítás anyagát megnézzük, ugyan olyan 
színes, változatos a képet látunk, mint amilyen 
útja volt idáig Szilviának. Hímzés, viselet, szövés, 

vert csipke, kisebb kézműves termékek – amikkel 
az alkotójuk fel kívánja hívni a jelenlévők és az 
idelátogató érdeklődők figyelmét arra, hogy a 
mai rohanó világunkban, kevéske idő ráfordítá-
sával készíthetünk személyes, gyönyörű, egyedi 
dolgokat, ajándékokat. Az érdeklődő tekintetnek 
feltűnik a sok féle tájegység, amely megragadja a 
tekintete, mind saját varázsával, a sok fajta hím-
zés: drávaszögi-, úri-, kalotaszegi nagy-írásos, 
fehér-hímzés, kunhímzés, baranyai, matyó, ba-
konyi, palóc...

Amikor megkérdeztem, mégis melyik a ked-
venc, a kunhímzés volt a válasz. 

Itt jövök én a képbe, hogy nekem is a szívem 
csücske Magyarország legrégebbi szőrhímzése. 
(Aki ismer, tudja, milyen régre nyúlik vissza a 
vele történő első találkozásom, és hogy milyen 
sok minden történt az évek, több, mint egy év-
tized alatt.) Örömmel tölt el a látványuk és az 
is, hogy Szilvia a saját környezetét, javarészt, 
ezekkel a hímzésekkel díszíti. És nézzenek csak 
körbe! Biztos mindenkinek feltűnt a sok apróka 
kis miliő, melyek egy-egy hangulatot, érzést idéz-
nek elő? Otthonos, ugye? Megsúgom, a kedves 
jelenlévőknek, hogy most nem csak egy kiállítás 
részesei vagyunk. Szilvia betekintést engedett és 
egyben beinvitál Otthonába. Tudják, abba a kis 
tanyasi parasztházba.

Végezetül, a kiállítás mottójaként hadd idéz-
zem az alkotót: „Munkám, alkotásaim üzenete: 
a múlt megismerése nélkül nincs sikeres jövő. A 
régi idők fantasztikus tudásanyagot hagytak ránk 
(mint kézművesség és gazdálkodás terén) amit 
megismerve, felhasználva építhetünk egy szebb 
és jobb 21. századot.”

Kedves jelenlévők! Hölgyeim és Uraim! Jár-
ják körbe a termet, nézelődjenek, beszélgessenek 
Szilviával, szemléljék meg a kiállított munkákat, 
és lássák meg a tárgyakban rejlő múltat! Fülelje-
nek figyelmesen, azok is fognak mesélni! 

 Bán Andrea
 etnográfus

Megnyitó
Vannak emberek, akiket könnyű elfogadni. Mo-
solyognak ránk, azonnal szívélyesen fogadnak 
ismeretlent, ismerőst egyaránt. Bizalmukba fo-
gadnak, árad belőlük az energia, és ez kihat ránk. 

Bozó Istvánt közel tizenöt éve ismerem, úgy 
gondolom, nehezebben fogadja el az idegent, de 
ha régtől fogva ismerős vele valaki, az sem biz-
tos, hogy az idő a legfőbb tényező ehhez. Meg-
ismertem Őt? Nem hiszem… Annyi bizonyos, a 
szabadságot, a szabadságát fontosnak tartja, ezen 
áll alkotása, művészete. Otthonról hozta édes-
apja játékos alkotásvágyát, tehetségét talán Tőle 
is örökölte. Megnézhettem családi fényképeit, 
azok döntő hányada azt az édesapát mutatta, aki 
rengeteget játszik, és kirándul két fiával, szerte 
Magyarországon. Édesapjának, csak jóval halála 
után lett kiállítása itt Lajosmizsén. Többen em-
lékeznek a 2007. november végén nyílt „A Bozó 
& Bozó” című időszaki kiállításra. Talán még 
kevesebben tudják, István testvére, Róbert, aki 
pár hónapja halt meg, maga is tehetséges, sokat 
ígérő ember volt. Kevés munkája maradt fenn, 
fényképek tanúsága szerint a Miskolci Egyetem 
régi főépületének egyik falát, az Ő festménye 
díszitette. Talán megvan ma is. 

Bozó István alkotásainak zöme az 1970–80-as 
évekből való, ezeket láthatjuk a mai nappal nyíló 
időszaki kiállításon. Aprólékos, precíz munkák 
ezek, mégis telve vannak játékossággal. Különös, 

HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉS KIÁLLÍTÓHELY 
muzeum.lajosmizse@gmail.com
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és ez is egyedi vonás, hogy egy kivétellel, egynek 
sem adott címet az alkotó. Ránk bízza. Szabadsá-
got ad nekünk és saját magának is. Nincs olyan, 
hogy rossz cím, nincs olyan, hogy rosszul látja, 
értelmezi bárki is a műveket. Körbe mehetünk, s 
mint egy gyerek, olyan gyerekmódra, szabadon 
adhatunk fantázianeveket, párosíthatjuk, vagy 
széjjel választhatjuk az egyes képeket, faragáso-
kat. Ezt adja nekünk ajándékba! Átadja nekünk 
az általa megélt szabadságot, a játékosságot. Vá-
laszul mi is játszhatunk a szavakkal, és mondjuk 
ki, ha Kecskemétnek van Bozsó Gyűjteménye, 
akkor Lajosmizsének legyen Bozó Gyűjteménye! 

Nyissuk meg együtt a kiállítást! 

Elhangzott Bozó István kiállításának megnyitó-
ján, 2021. október 29.

 Miskolczy Mariska

MEGJELENT 
A Nemzeti Kulturális Alap Támogatásával és a 
Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület 
gondozásában jelent meg a Lajosmizsei népdalok 
és vallásos népénekek Szomjas-Schiffert György 
gyűjtése 1955-ből, című kötet. A kötetet Prof. 
dr. Kürti László és Terék József népzenekutató 
szerkesztette. Idézetek a kötet méltatásaiból és 
tanulmányaiból. 

„Lajosmizse történelmének, múltjának a felkuta-
tása néhány évtizede vett jelentősebb fordulatot. 
Számos kiadvány jelent meg, amelyek korabeli 
régészeti leletekre, dokumentumokra építve fel-
dolgozták, hogy ezen a vidéken mely népcsopor-
tok települtek le és hogyan is élhettek. Pontosabb 
információt az írásos emlékek megjelenésével 
kapunk. A településünk önállóvá válásával ezek a 
dokumentumok már pontos képet adnak a múl-
tunk iránt érdeklődőknek. 

A kiadványokban, könyvekben kevés szó esik 
az itt folyó kulturális életről. Ezért is van nagy 
jelentősége a most megjelent kötetnek, hiszen a 
népzenekutató Szomjas-Schiffert György 1955-
ből származó Lajosmizsei népdalgyűjtésének 
teljes anyaga került feldolgozásra és kiadásra. A 
kutatás nem tárta fel a teljes népzenei anyagot, 
de képet kaphatunk a korabeli időkben ismert és 
énekelt dallamokról. Számos dalt ma is énekel-
nek főként az idősebbek, de sajnos a mai kor gaz-
dag kulturálódási lehetőségei, a rádió, televízió, 
internet háttérbe szorította a régen oly gyakori 
közös énekléseket…Ez a tudományos kötet se-
gítheti a munkájukat, hiszen új, Lajosmizséhez 
köthető dalokat tanulhatnak, és adhatnak elő 
különböző helyi rendezvényeken. Egy-egy ének 
beépülhet az iskolai tananyagba, felcsendülhet 
helyi rendezvényeken, versenyeken, ezzel is erő-
sítve a helyi identitást”.

 (Basky András, Polgármesteri köszöntő)

„Szomjas Schiffert György valóban, ahogyan 
a későbbiekben olvashatják, a népzenekutatás 
egyik méltatlanul elfeledett alakja. Szándéko-

san nem magyar népzenekutatást írtam, hiszen 
munkássága az országhatárokat bőven átlépte. 
A kitűnő tudós és művész több figyelmet és elis-
merést érdemelne. Ezek miatt tartom nagyszerű 
és hiánypótló dolognak azt, hogy e kitűnő tudós 
ránkmaradt gyűjteményének egy része most nap-
világra került. A Lajosmizsén talált dalait tartja 
kezében az olvasó két tudós kalauzolásával. Aho-
gyan a kötet céljai között olvashatjuk: elsődlege-
sen a fiataloknak, az iskolásoknak szól, hogy ne 
feledjék eleik dalait, egészen pontosan azt, ők 
maguk honnan is jöttek…”

 (dr. Fehér Anikó, Lektori előszó)

„A zenekutató Tari Lujza írja, hogy Szomjas-
Schiffert György aktív, alkotói korában „nem 
kapta meg az őt megillető elismertséget”. Remé-
nyeink szerint a 2004-ben elhunyt kutató mun-
kássága előtt méltó módon tudunk tisztelegni 
a lajosmizsei gyűjtésének kiadásával. Azt is re-
méljük, hogy a több emberöltővel ezelőtti anyag 
közreadásával segítünk abban, hogy a lajosmi-
zseiek megismerhessék elődjeik szokásait, zene-
kultúráját és a helyi hagyomány tovább élhessen. 
Végezetül szükséges kiemelni, hogy a jelen kötet 
összegző, feltáró jelleggel adja közre a zenekutató 
Szomjas-Schiffert György munkájának eredmé-
nyét a teljesség igényével. Remélhetőleg a lajos-
mizsei gyűjtés további összehasonlító kutatáshoz 
szolgál hasznos dallampéldákkal, adatokkal. A 
közeli Duna-Tisza közi és távolabbi tájegységek 
dallamaival és stílusjegyeivel való összevetés se-
gíti az etnomuzikológusok munkáját a dallamok 
eredetének és terjedésének a meghatározásában. 
Külön vizsgálatot igényel majd a vallásos nép-
énekek gyökereinek a feltárása, amely jóval túl-
mutat a jelen kötet keretein, és amely az egyházi-
liturgikus zene zenetörténészeinek a feladata”. 

 (Prof. dr. Kürti László)

„A kutatási eredmények tekintetében kijelent-
hetjük, hogy egyedülálló kulturális örökség-
védelmi kiadvány kerül közreadásra, melynek 
számos hozadéka van: oktatási segédanyagként 
alkalmazható, turisztikai és idegenforgalmi 
szempontból jól hasznosítható, mely a helyi 
vagy más közösségek javát szolgálhatja. A nép-
dalok újratanulásával, újratanításával Lajosmi-
zse fiataljai úgy hagyhatják el az iskola padjait, 
– a kötet helyi tantervbe illesztését és tartalmá-
nak módszeres visszatanítását követően – hogy 
saját vokális értékeiket elsajátítva lehetőség 
nyílik általuk átörökíteni újabb 3-4 generáción 
keresztül saját, több évszázados múltra vissza-
tekintő kulturális örökségük e részét. A helyi 
közösségek, csoportok újratanulhatják ezeket 
a népdalokat, melyeket színpadra vihetnek, 
minősítésre mehetnek vele, gazdagíthatják 
Lajosmizse programjainak és ünnepségeinek 
kulturális vonatkozású előadóinak számát, de 
legfőképpen helyi identitástudatukat, a tele-
pülési összetartozást erősíthetik közös vokális 
múltbéli autentikus értékeik elsajátításával. Je-
len kötet Magyarország számára is hiánypótló 
kulturális örökségvédelmi kiadvány, hiszen is-
mét közkinccsé válik Szomjas–Schiffert György 
Lajosmizsén, 1955-ben végzett munkássága, 
melynek eredményeképpen a közreadott kot-
ták, szövegek, valamint archív hanganyagok 
által megismerheti mindenki a korabeli La-
josmizse területén élő emberek életmódját, 
sorsát, gondolatait, tájnyelvi értékeit, melyek 
mindegyike fontos üzenetet hordoz a 21. szá-
zad embere számára: ismerjük meg múltbéli 
értékeinket, merítsünk belőle a jelenben és for-
dítsuk mindezt a jövő nemzedéke számára, a 
köz javát szolgálva!” 

 (Terék József  
 népzenekutató tanulmányából)

HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉS KIÁLLÍTÓHELY 
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A Lajosmizsei VLC hírei
Felnőtt csapatunk 10 forduló után az 5. helyen 
áll a megyei I. osztályú bajnokságban. A csapat 
legeredményesebb játékosai Kiss László 6 és Ha-
lasi Károly 5 góllal.
Legutóbbi eredmények: 

LVLC – Akasztó 2–1, Bácsalmás – LVLC 1–1, 
Kiskunfélegyháza – LVLC 3–1, LVLC – Kecel 
7–2, Harta – LVLC 1–0.

U19-es fiataljaink a 3. helyet foglalják el a 9. 
játéknapot követően. A gárda leggólerősebb já-

tékosai Baranyi Ferenc, aki 14 alkalommal volt 
eredményes, és Lovászi Ádám, aki 12-szer jut-
tatta a kapuba a labdát.

Legutóbbi eredmények:
Pálmonostora – LVLC 0–20, LVLC – Kunszállás 
7–1, LVLC – Tiszaalpár 5–4, Kiskunfélegyháza – 
LVLC 6–2, LVLC – Kiskunmajsa 6–4.

Fiatalabb csapataink az OTP Bank Bozsik Prog-
ramban szerepelnek, ahol a mérkőzések eredmé-
nyét még nem jegyzik, de elmondható, hogy ifjú 
labdarúgóink szépen fejlődnek.

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
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Sakk
Márton Attila újabb szép sikert ért el október 
9-én, a Virágos Csemő Kupa 2021 országos rapid 
sakkversenyen kivívott első helyezéssel! 
A 48 résztvevős verseny élmezőnye:
1. Márton Attila – Lajosmizse 6 pont
2. Havasi Gergely Bulcsú – Szeged 6 pont
3. Kovarikova Mária – Révkomárom 5,5 pont
4. Szabó Balázs – Kecskemét 5 pont
5. Kovács László – Kecskemét 5 pont
6. Károlyi József – Csemő 5 pont
7. Kovács Gábor – Kecskemét 5 pont
8. Czibula István – Dunaharaszti 5 pont
9. Papp József – Karcag 4,5 pont

Szeptember 25-én, a Kalocsa Kupa sakkverse-
nyen:  Kisjuhász Bálint 4. helyezést szerzett kor-
csoportjában.
Pető Bence a felnőtt csoportban 5. lett. 

Október 16-án, a Kalocsa Ősz 2021 Sakk-
versenyen 

Kozelka Anita második lett korcsoportjában.
A felnőttek között  Kozelka Ágoston és  Pető 

Bence holtversenyeben az 5. helyezést szerez-
ték meg. 

 Móczó István

Lajosmizsei Asztalitenisz Club hírei
Szeptember elején már elkezdődött a Bács-Kis-
kun Megyei Bajnokság 12 csapat részvételével. 
Szinte minden hétvégén meccseket kell játsza-
nunk. Jelenleg 6 forduló után az 1. helyen állunk. 
Célunk, dobogós helyen végezni a bajnokságban.
A bajnokság állása:

1. Lajosmizsei AC 15 pont
2. Soltvadkerti TE III. 14
3. Dunapataj 13
4. Baja Thermovill 12
5. BS Plastic Soltvadkert 12
6. KiskunmaJSA ac IV. 12
7. Kunbaja 9
8. Csengőd 6
9. Bácsalmás 3
10. Kiskunflkegyháza IV. 3
11. Tázlár FC II. 3
12. Szakmár 0

Az Általános Iskolában elkezdtük péntekenként 
du. 2 órától a gyerekek pingpong oktatását. Több 
gyerek már a nyári táborban is részt vett és meg-
szerette ezt a sportot. Bízunk benne, hogy sike-
resen elindult az utánpótlás nevelés.
Beindítottunk egy Házi Bajnokságot 2 fős csa-
patokkal, izgalmasabbá téve

a hétfő és szerda esti edzéseinket.
November 21-én és november 27-én, vala-

mint december 11-én délelőtt 9 órától
játsszuk a Megyei Bajnokság hazai mérkőzé-

seit a Polyák Imre Sportcsarnokban.
Szeretettel várjuk a drukkereket.

 Szijjártó Pálné

A Lajosmizsei VLC felnőtt csapata. Hiányzik a képről: Házi Imre, Rákóczi Tibor, Ulicska Zsolt, Treiber Gergő. 
(Fotó: Bujdosó Gréta)

A Lajosmizsei VLC U19-es csapata (Fotó: Bujdosó Gréta)
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Tök jól sikerült a II. Töklámpások estéje

Az első tóparti rendezvény után 
hosszú kényszerszünet volt, a jár-
vány és a tópart megújulása miatt. 
Ugyanakkor idén újult lendülettel, 
forró teával, forralt borral és ven-
dégszeretettel, finom zsíros kenyér-
rel, sült tökkel és frissen pattogó ku-
koricával várták a szervező gazdák 
a kicsiket és nagyokat!

Igen nagy számban érkeztek a 
csodálatos őszi délutánra, hogy ösz-
szemérjék töklámpásaik szépségét. 
A gyerekek (és az örök gyerekek) 
dobták, talicskával vagy anélkül 
gurigatták, vagy csak kirakóként 
rakták ki a tököket. 
Persze akadt olyan 
gyerek is akinek az is 
elég volt, hogy legu-
rulhatott a szánkózó 
dombról a lemenő 
nap sugaraiban.

A rendezvényen 
természetesen ingye-
nesen lehetett részt 
venni és egyik tök-
faragó sem távozott 

üres kézzel, míg a legjobb töklám-
pások alkotói több kategóriában is 
díjat kaptak. Reméljük, jövőre is 
hasonlóan kedvező időjárás mel-
lett érezhetik jól magukat a kicsik 
és nagyok, és kikapcsolódhatnak a 
családok az ősz egyik legjobb csa-
ládi rendezvényén!

A szervezők hálás köszönettel 
tartoznak a gyerekek szórakozta-
tásáért Virágné Mujkos Erika és 
Gazsóné Győri Nikolett óvoda-
pedagógusoknak, továbbá hálásak 
a Házisweets Kft.-nek a rengetek 
cukorka felajánlásáért.

Képes beszámoló a Zene Világnapjáról (október 1.)

Rocklegendák  
koncert és 

zenetörténeti előadás

Kedvenc filmzenéink  
a Daniel Speer 
Brass előadásában

25. éves a 
Lajosmizsei Városi 
Kamarakórus



Képes beszámoló
2021. augusztusában 28. alkalommal tartottuk meg a nagy sikerű Lajosmizsei 
Napokat. A 3 napos rendezvénysorozaton 40 program közül válogathatott a 
3300 látogató. A projekt a TOP-7.1.1-H-ESZA-2020-02085 azonosító számú 
pályázat keretében valósult meg.

A Szent István napi ünnepséget szentmisével, Sasvári Sándor ünnepi mű-
sorával, valamint szakmai kitüntető díjak, elismerő oklevelek és környezet-
védelmi díjak átadásával nyitottuk. 

A hétvégi napokon különböző sportvetélkedőkön, gyerekprogramokon 
kisebbek és nagyobbak is találtak kedvükre való szórakozást. Fellépett a Fa-
bula bábszínház, Farkasházi Réka és a Tintanyúl zenekar, Kónya Krisztina 
operetténekes, Gergely Róbert, a BIKINI, és a Csík zenekar is, hogy csak 
néhányat említsünk. Emellett bemutatót tartott többek között a Lajosmizsei 
Kutyakiképző Iskola, de volt traktor és veteránjármű kiállítás, valamint tűz-
zsonglőr bemutató, és természetesen tűzijáték is.

Képválogatás a művelődési ház őszi programjaiból

Író-olvasó találkozó – Budai LottiKisfarsangi mulatság – táncházOktóber 23-i megemlékezés

Boszorkányszombat
Könyvbemutató – Móczó István: A csapatÍró-olvasó találkozó

Vadadi Adrienn


