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ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
IGAZGATÁSI SZÜNET a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizsei Közös Önkormányzati 
Hivatal 2022. évi munkarendjében 2022. december 27. keddtől, 2023. január 2. hétfőig igazgatási 
szünetet rendelt el. 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy ezen időszak alatt a Közös Önkormányzati Hivatal lajosmizsei szék-
helyén tartunk ügyeletet, ahol folyamatosan működik az információs pult, így teljes körű tájékoztatást 
kaphatnak az ügyfelek a hivatali dolgozók elérhetőségéről, munkarendjéről.
Az igazgatási szünet időtartama alatt kizárólag a haladéktalan intézkedést igénylő feladatokat 
látja el a hivatal.
Lajosmizse, 2022. november 24.

dr. Balogh László 
jegyző

HIRDETMÉNY

Lajosmizse Város  
Önkormányzatának  
Képviselő-testülete  

2022. november 22-én  
kedden 17.00 órai kezdettel  

közmeghallgatást tart
A közmeghallgatás napirendjei:
1. Tájékoztató Lajosmizse Város Önkor-

mányzata 2022. évi tevékenységéről, fej-
lesztésekről, beruházásokról, pályázatok-
ról, költségvetési helyzetéről és a 2023. 
évi elképzelésekről.

2. Közmeghallgatás. („a helyi lakosság és a 
helyben érdekelt szervezetek képviselői 
a helyi közügyeket érintő kérdéseket és 
javaslatot tehetnek”)

A közmeghallgatás helye: 
Lajosmizse Városháza Díszterme 

Lajosmizse, Városház tér 1.

Lajosmizse Város  
Önkormányzata tisztelettel 

várja az érdeklődőket!
Lajosmizse, 2022. október 25.

Basky András
polgármester

Tájékoztatás az új Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés megkötéséről  
és a Lajosmizsei Köztemető 2022. évi fejlesztéséről

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Lajosmizsei Köztemető üzemeltetését szabályozó Ke-
gyeleti Közszolgáltatási Szerződés hatálya 2022. október 25. napján lejárt, ezért Lajosmizse Város 
Önkormányzata 2022. júliusában nyilvános, koncessziós közbeszerzési eljárást indított a Lajosmizsei 
Köztemető új üzemeltetőjének kiválasztása céljából. Az ajánlattételi határidő 2022. augusztus 08. 
napja volt, amely határidőig 1 db érvényes ajánlat érkezett be a korábbi üzemeltetőtől a Babérkoszorú 
Temetkezés Kft-től. A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően 2022. augusztus 25. napján alá-
írásra került az új Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés a Babérkoszorú Temetkezés Kft-vel, amely 
szerződés 2022. október 26-tól 2027. október 25-ig hatályos.

Továbbá tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a köztemetőről szóló 18/2007. (V.10.) önkormányzati rendelete 2022. október 26. napjától 
módosult. A módosult díjtételekről a www.lajosmizse.hu honlapon a Lajosmizsei Köztemető fül alatt a 
rendelet 2. mellékletében lehet tájékozódni.

A Lajosmizsei Köztemető 2022. évi fejlesztése vonatkozásában Lajosmizse Város Önkormány-
zata tervezési szerződést kötött a Ráczkövi Kft-vel 2022. augusztus 10-én bruttó 825.500.- forint 
értékben, amely szerződés keretében készülnek el a Lajosmizsei Köztemető új, könnyűszerkezetes 
kiszolgáló épületének engedélyes és kiviteli tervdokumentációi. A tervdokumentációk elkészültét 
követően, amennyiben az önkormányzat anyagi lehetőségei megengedik 2023. évben megépülhet 
az új kiszolgáló épület a korábbi években befolyt temetős bevételek terhére.

Kodály Zoltán utca burkolatának kiépítése
A TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 azonosító számú pályázat keretében nyílik lehetőség 
a Kodály Zoltán utca Liszt Ferenc utca és a Kodály köz közötti szakaszának szilárd burkolattal 
való kiépítésére.

A közbeszerzési eljárás sikeresen lezajlott, a kivitelezésre 2023. év elején kerülhet sor.

Jelenleg a közműegyeztetések és a további szükséges műszaki paraméterek pontosítása van folya-
matban, illetve a kivitelezővel megkezdődtek a tárgyalások az építési munkálatok ütemezéséről. 
Az érintett lakosok külön tájékoztatást kapnak majd az építés folyamatáról, menetéről. A mun-
kálatok várhatóan 2023. márciusában kezdődnek meg.
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Ha együtt maradunk,  
biztonságban a jövőnk

A háború, illetve az arra válaszként adott 
brüsszeli szankciós politika nehéz helyzetbe 
hozta egész Európát, ez pedig hatással van Ma-
gyarországra is. Éppen ezért nekünk nem lehet 
más választásunk, mint kimaradni a konflik-
tusból, és mindent megtenni azért, hogy minél 
előbb béke legyen.   

A mára minket körülvevő világ egy telje-
sen új, ismeretlen helyzetet teremtett nemcsak 
országunkban, hanem egész Európa területén. 
Ez az ország történelme során már megtanulta, 
hogy nehéz időkben csak az összefogás segít-
het, így most is fontos, hogy kitartsunk, hogy 
a megkezdett úton tudjunk maradni, melyben 
a kormány kiemelt célja, a gazdasági stabilitás, 
a munkahelyek fenntartása, a rezsiárak növeke-

désének megállítása és hogy a családok ne ma-
radjanak magukra.

Kevés hely volt képes olyan léptékű fejlődésre, 
mint az utóbbi egy évtizedben térségünk és azon 
belül Lajosmizse és környéke. Számos program 
valósult meg, a teljes városközpont és az Iskola 
tó környéke megújult, megszépült, amely további 
fejlesztések keretében folytatódhat. Oktatási in-
tézmények, új iskola, óvoda épület és bölcsőde 
készült el a településen élő gyermekek számára. 
Lajosmizse komoly eredményeket ért el, ame-
lyeknek köszönhetően jobb, biztonságosabb lett 
az élet. 

Mindannyiunk számára fontos, hogy ez a fej-
lődés ne álljon meg. Az eddigiek alapján látható, 
hogy az a program, amely mellett Magyarország 
most is kitart, jó az országnak, jó ennek a vidék-
nek, jó az itt élőknek. Ezért bízom benne, hogy 
ha ebben a nehezebb időszakban térségünk kitart 

és együtt marad, akkor kellően erős lesz ahhoz, 
hogy az előttünk álló időket átvészelje, és az el-
sők között folytassa a fantasztikus fejlődést, a 
megkezdett utat.    

Faültetés a Mizsei utcában
2022. november 11-én, pénteken 70 db fa ülte-
tésére került sor a Mizsei utcában.

A Mol – Új Európa Alapítvány VárosFa 
programjának köszönhetően településünk 60 
db gömbszivar- és 10 db keskenylevelű kőrisfát 
kapott. A fák ültetése igazi közöségi összefogással 
valósult meg. A Mizsei utcában a Tűzoltóságtól 
egészen az új bölcsődéig egységes sorba kerültek 
telepítésre a fák. A Sportcentrum elé is jutott még 
a gömbszivarfákból. A Régi Városháza mögötti 
területre kerültek a 7. évfolyamos iskolások és 
2 óvodás csoport segítségével a keskenylevelű 
kőrisfák.

A lakosság mellett az Önkormányzati Hivatal 
és az Egészségház munkatársai, a Lajosmizsei 
Városszépítő Egyesület, települési képviselők és 
a Mizsei utcai bölcsődések is részt vettek a fák 
ültetésében.

Ezúton is köszönet minden résztvevőnek és 
segítőnek!
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HIRDETMÉNY

FELSŐLAJOS KÖZSÉG  
ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2022. november 28-án hétfőn 
17.00 órai kezdettel

KÖZMEGHALLGATÁSSAL 
EGYBEKÖTÖTT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI 

ÜLÉST TART
A közmeghallgatás témakörei:
1.)  Tájékoztató Felsőlajos Község Önkormány-

zata 2022. évi tevékenységéről (fejlesztések-
ről, beruházásokról), költségvetési helyzeté-
ről és a 2023. évi elképzelésekről 

2.)  Közmeghallgatás („a helyi lakosság és a hely-
ben érdekelt szervezetek képviselői a helyi 
közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot 
tehetnek”)

A közmeghallgatás helye:
Felsőlajos Község, Faluház Díszterme
Felsőlajos, Iskola út 12. 

Felsőlajos Község Önkormányzata nevében 
tisztelettel várjuk az érdeklődőket!
Felsőlajos, 2022. október 27. 
  Juhász Gyula sk.
  polgármester

Polgárőrség
A Felsőlajosi Polgárőr Egyesület 2022. szep-
tember 16-án Közgyűlést tartott. Az egyesület 
elnöke Juhász Gyula beszámolót tartott a 2022 
évről, ahol elmondta, hogy a polgárőrök a rend-
őrség együttműködésével nagyon sokat tesznek 
a mindennapos szolgálataikkal Felsőlajos köz-
biztonságáért.

 Nagyban segíti a Polgárőrség és a rendőrség 
munkáját a szeptember 15-én kiépítésre került 
térfigyelő kamerarendszer, amely a Faluház, a 
P+R parkoló, a vasúti váró  és a játszótér kör-
nyezetének megfigyelésére szolgál.
Az idei évben több helyről kapott  
támogatást pályázat útján az egyesület:
• a Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt-

től egyszer közel 2 millió forint értékben, 
eszközbeszerzésekre, másodszor 350 ezer 
forint értékben egyéb működésre

•  az Országos Polgárőr Szövetségtől 300 
ezer forint támogatás érkezett az egyesület 
működtetésére.

A polgárőrség legfontosabb célja továbbra is a 
helyi közrend és közbiztonság védelme, a bűn-
megelőzésben való közreműködés, az állampol-
gárok személyi biztonságának védelme, az állami, 
önkormányzati és állampolgári vagyonvédelem 
elősegítése, a lakossági biztonságérzet növelé-
se, a lakosság és a bűnüldöző szervek közötti 
bizalom és együttműködés erősítése. Az elnök 
köszönetet  mondott a polgárőrség tagjainak, 
a rendőrségnek,  valamint a támogatóknak és 
további jó együttműködést kívánt.

Tájékoztatás a 050 hrsz-ú  
külterületi út felújításáról
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot a VP6-
7.2.1.1-21 azonosító számú, „Külterületi helyi 
közutak fejlesztése” című pályázati felhívásra be-
nyújtott 3313387099 projekt azonosító számú, 
„Felsőlajos Község 050 hrsz. út burkolatának fel-
újítása” című pályázat vonatkozásában, hogy Fel-
sőlajos Község Önkormányzata 2022. év augusz-

tusában lefolytatta az útfelújítást célzó beszerzési 
eljárást, amely alapján a legkedvezőbb ajánlatot 
a Zafír Építő Kft. adta bruttó 60.381.977.- forint 
értékben. A vállalkozási szerződés 2022. augusz-
tus 18-án megkötésre került, a kivitelezés határ-
ideje 2022. október 31. napja volt. A pályázati 
támogatásnak köszönhetően a Kuning Kft-től 
a Tanyacsárda Kft-ig tartó 050 hrsz-ú útszakasz 
felújítása meg tudott valósulni, amelynek ered-
ményeként a felsőlajosi lakosság jobb minőségű 
külterületi útszakaszon tud közlekedni.

Ősz a bölcsődében
A bölcsődei beszoktatás a végéhez érkezett. A 
gyerekek egyre magabiztosabbak, kezdik telje-
sen felfedezni és megismerni az őket körülvevő 
új környezetet és a társaikat. A csoportszobába 
benézve, mosolygós arcú, sürgő-forgó, tevékeny, 
egyre bátrabb és barátkozóbb gyerekekkel talál-
kozhatunk. 

Az ősz nagy kincseit a bölcsődések is nagy ér-
deklődéssel figyelik. Legyen az dió, gesztenye, fa-

levél, gomba, vagy éppen egy tök, hiszen sokféle 
tevékenységre adnak lehetőséget. Az idei nevelési 
év első programja a Tök-Jó nap volt. Megtelt a 
csoportszoba a kicsikkel és lelkes szüleikkel, és 
mindenki nagy izgalommal kezdett bele a mo-
solygós és „félelmetes” töklámpások készítésébe.

Ünnepeink között szerepel a Márton nap, 
és természetesen már nagyon várjuk a Miku-
lás érkezését és az adventi készülődést. Addig 
is kihasználjuk az ezerarcú ősz által kínált lehe-
tőségeket, és sok időt töltünk a szabadlevegőn. 

 Tóth Éva
 Intézményegység-vezető

Közösségi programok a 3. osztályban
Családi nap

Szeptember 2-án tanévindító, ráhangolódó, csa-
patépítő, újra egymásnak örvendős napot szer-
veztünk a szülők segítségével, melynek helyszíne 
a Honvéd Horgásztó volt. A környezet, az időjá-
rás, a hangulat, a horgásszerencse, az ebéd (bog-
rácsos paprikás krumpli) remek volt. Ebéd előtt 
elsétáltunk a közelben lévő Hagyományőrző Íjász 
Egyesülethez is, ahol egy íjászbemutatón vehet-
tünk részt, s természetesen ki is próbálhattuk az 
íjászkodást. Jól sikerült a közös ÉVINDULÁS!!!!

Családi túranap (október 1.)
Túránk helyszínéül a Pilis egyik legszebb, leg-
vadregényesebb, szűk, kanyonszerű szurdokát, a 
misztikus Holdvilág-árkot választottuk. A patak 
partján, olykor a patak kövein lépdelve kerültünk 
egyre mélyebbre a szurkodban. Az esőzések mi-
att a talaj felázott, így a kidőlt fatörzseken kívül, a 
csúszós talajjal is meg kellett küzdenünk. Túránk 
legizgalmasabb része az a bizonyos sziklakatlan 
volt, amelyből egy vaslétra (Meteor létra) ve-
zetett felfelé. Ezen túljutva azt gondoltuk, hogy 
túl vagyunk a nehezén, de utunk egy nem túl 
bizalomgerjesztő szűk egyemberes kanyonban 
folytatódott tovább. A hatalmas sziklafalak szorí-
tásában igencsak parányinak éreztük magunkat. 
De minden utunkba kerülő akadályt legyőztünk, 
s kissé fáradtan - nagyon sárosan , szerencsésen 
túránk végére értünk!

 Juhászné Gácsi Katalin
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Iskolakert Pályázat
Iskolánk 2022 tavaszán megnyerte az Iskolakert 
Pályázatot. A pályázatban nyert eszközökkel a 
gyerekek szívesen dolgoznak. A kerti eszközö-
kön kívül, ősszel kaptunk egy komposztálót is, 
melyet a gyerekek nagyon szeretnek gondozni. 
Intézményünkben található egy ökokert is. Az 
öko szakkörös tanulókkal elvégeztük az őszi 
munkálatokat a kertben. Kertünkben nemcsak 
az általános zöldségek találhatóak meg. Helyet 
kapott 2 tő folyton termő málna is, amit még 
mindig szüretelhetünk. Kertünket gyógynövé-
nyek is gazdagítják, melyeket szétültettünk. A 
kis növényeket szeretnénk majd értékesíteni a 
Kert Boltunkban.

 Tóth Hajnalka

Megemlékezés és fáklyás felvonulás
Október 6-án a 3. osztályosok megemlékezést 
tartottak a Faluház nagytermében, majd fáklyás 
felvonulással tisztelegtünk az Aradi Vértanúk 
emléke előtt. 

 Állatok világnapja
Iskolánkban idén is megemlékeztünk az állatok 
világnapjáról.

Már hagyományosan, évek óta gyűjtést szer-
vezünk a Ladánybenei Reno Kutyaotthon részé-
re. Idén is így volt. Egész héten az iskola udvarán 
gyűltek az adományok. Táp, konzervek, taka-
rók, szalma. Szerdán, október 5-én, ellátogatott 
a menhely 2 vezetője a könyvtárba, ahol előadást 
és beszélgetést tartottak. Elmesélték, hogyan ke-
rülnek a kutyák hozzájuk, sok szomorú, megható 
történetet hallgathattunk meg. Megpróbálták a 
gyerekeket érzékenyíteni az állatok tiszteletére, 
szeretetére. Péntekre sok ennivaló és takaró gyűlt 
össze az árva kutyusoknak. A gyerekek segítettek 
felpakolni az autóba a sok adományt. Megható 
látvány volt. Fekete-Varga Klaudia

Diáksportnap
Fontos célunk, hogy megteremtsük a lehetősé-
get minden gyermek számára az iskolai testne-
velésen kívüli, rendszeres sportolásra, és nép-
szerűsítsük a fizikai aktivitást a mindennapok 
szerves részeként, ezért október 7-én Sportnapot 
tartottunk. 

A sportnapot bemelegítéssel kezdtük, melyen 
az iskola diákjai közösen vettek részt a sportpá-
lyán, majd mezei futóversenyen mérettethették 
meg magukat a gyerekek.

Emellett egy új, játékos mozgásteret alakí-
tottunk ki az iskolaudvaron, valamint az udvar 

melletti játszótéren. Az óriási akadálypálya épí-
téséhez szinte az összes tornaeszközt felhasznál-
tuk, és átalakítottuk, azoknak új funkciót adva 
igyekeztünk minél játékosabb és élvezetesebb 
feladatokat kitalálni. 

Tanulóink aktívan vettek részt a feladatokban, 
verőfényes időben, jó hangulatban, egymást bíz-
tatva, lelkesítve, örömmel sportoltak, és a ren-
dezvény végén ünnepélyes keretek között sor 
került a jól megérdemelt oklevelek kiosztására is. 

 Böjthe-Pásztor Magdolna

Digitális Tudásközpont
Október 15-én a kecskeméti Digitális Tudásköz-
pontba látogattunk el a gyerekekkel, ahol a 21. 
század legmodernebb vívmányaival, a digitalizá-
ció világával ismerkedhettünk meg. A rendhagyó 
informatika órán kipróbálhattuk, hogy milyen 
minirobotokat programozni, 3D-ben tervezni, 
nyomtatni. Megcsodálhattuk az intelligens ro-
botkutya, Szotyi mutatványait is. Sajnos, az idő 
rövidsége miatt, egy csomó érdekes dolog kima-
radt, amit meg szeretnénk még ismerni, úgyhogy 
ide mindenképp visszatérünk még!

 Juhászné Gácsi Katalin

Hírek a Felsőlajosi Óvodából
A 2022/23. nevelési évünket szeptember 01-én 
kezdtük meg, miután a dajka nénik augusztus hó-
napban áldozatos munkájukkal tisztává és higié-
nikussá varázsolták az óvoda helyiségeit, rendbe 
rakták az udvarunkat. Szeptember elejére elké-
szült óvodánk utcai kerítése is, köszönünk szépen 
minden segítséget! Augusztus végén benyújtásra 
került az Örökös Zöld Óvoda pályázatunk. Már 9 
éve büszkén viseli intézményünk a „Zöld Óvoda” 
címet, és nem csak viseli, hanem tesz is érte, hogy 
a zöld óvodai tartalmakat megfelelően közvetítse 
a gyermekek és a szüleik felé. A most elkészült 
pályázatunk jelenleg elbírálásra vár.

Az idei nevelési évtől mindkét csoportunk 
vegyes csoporttá alakult át, ami annyit jelent, 

hogy mindkét csoportban fogadunk kisebb és 
nagyobb gyermekeket is. Ennek a csoportfor-
mának rendkívül sok előnye van, többek között, 
hogy a kisebbek sokat tanulnak a nagyoktól, 
sokkal toleránsabbak, empatikusabbak lesznek 
a gyerekek egymással, az idősebb gyerekekben 
hamar kialakul a felelősségérzet, a feladattudat, 
szívesebben vállalnak megbízatásokat, úgy mű-
ködnek, mint egy több generációs család.  A 
szeptemberi hónap a csoportok életében a visz-
szaszoktatással, új gyermekek befogadásával 
telt. A hónap végén a Szegedi Látványszínház 
közreműködésével egy közelgő jeles nap, az Ál-
latok Világnapjához kapcsolódó zenés előadást 
néztünk meg, melyet az Iskoláért, Gyermekekért 
Alapítvány finanszírozott.

Ugyanehhez a Zöld Jeles naphoz illeszkedve  
a Tanyacsárdába mentünk lovaskocsival, hogy a 
puszta jellegzetes állatvilágával és a háziállatok-
kal ismerkedjünk. Hálásan köszönjük Terenyi 
Zoli bácsinak a lehetőséget és a csikósbemutatót 
is.

Az idei nevelési évre is meghívtuk Dóbiás Pé-
tert és zenésztársait, akik színvonalas előadások 
keretén belül ismertetik meg a kicsiket komoly-
zenei dallamokkal és zenei eszközökkel. Az elő-
adássorozat első alkalma októberben volt, még 
várjuk őket december elején, valamint a nevelési 
év második felében is.

A Lajosmizsei Óvoda szervezésében megren-
dezésre került Dalos Pacsirták Találkozóján Novák 
Lia (Katica csoport) és Gáspár Hédi (Maci csoport) 
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képviselte óvodánkat nagy sikerrel, gratulálunk 
nekik, a szüleiknek pedig köszönjük a támogatást.

Októbertől beindultak a délutáni foglalko-
zások is, mint például a gyermekjóga, a dráma-
foglalkozás, az Apróka-Ugróka, az agyagozás, 
valamint a református hittan is.

Hagyományainkhoz híven az idén is meg-
szerveztük a Betyárdombi családi délutánunkat, 
mellyel nem titkolt célunk volt a szülői közös-
ségünket is építeni. Csodaszép őszi időben volt 
szerencsénk csodálni a természet szépségeit, 
megismerni jobban egymást. A visszajelzésekből 
ítélve mindenki remekül érezte magát.

Október végén papírgyűjtést szerveztünk 
óvodánk javára, a befolyt összeget majd a gyer-
mekek javára fordítjuk. 

Novemberben megrendezésre kerül az Isko-
láért, Gyermekekért Alapítvány szervezésében 
az őszi ruhabörze, melyre mindenkit szeretettel 
várunk. 

Az ezt követő időszakban az adventi esemé-
nyekre készülünk, várjuk a Mikulás bácsit, ké-
szülünk az Adventi kézműves vásárra és majd a 
szülőkkel együtt ünnepelve várjuk az év legszebb 
ünnepét.  Acsai-Szabó Márta

 tagint.vezető

VII. Lajosmizsei Helytörténeti 
Konferencia
A 2022. október 13-i konferencia téma 
„Község a tanyaközpontból – Idézzük 
fel együtt, hogyan is kezdődött…”

Rendhagyó módon a hetedik 
alaklommal megrendezésre kerülő 
esemény témája Felsőlajosra kon-
centrálódott. Horváth Sándor be-
mutatta a Bács-Kiskun Megyei Le-
véltárban őrzött 1986. január 13-i 
Lajosmizse Nagyközségi Tanács ün-
nepi ülésének jegyzőkönyvét hiteles 
információkat szolgáltatva az önálló 
településsé válásról.

Az előadás másik részében az 
Almavirág Mezőgazdasági Szakszö-
vetkezet brigádnaplóiból fényképek 
és történetek bemutatásra került sor, 
majd a vendégek emlékeztek közösen 
a település kialakulását meghatározó 
Almavirág Mg-i Szakszövetkezet min-
dennapjaira. A programot tovább szí-
nesítette a település önállóvá válását be-
mutató fotókiállítás is, mely az előadás 
után még további egy hétig volt meg-
tekinthető a Faluház előcsarnokában.

A nagy érdeklődésre tekintettel 
további helytörténeti est kerül a jö-
vőben megrendezésre.

Országos Könyvtári Napok
Az Állatok Világnapja alkalmából a Ladánybenei Rénó Kutyaotthon mun-
katársai látogattak el a Felsőlajosi Könyvtárba. Bemutatták az iskolásoknak 
a menhely működését és elmondták a felelős állattartás legfőbb szabályait. 
A gyerekek nagy örömmel és odafigyeléssel követték az előadást, amelyben 
interaktívan részt is vehettek.

Halloweeni Batyus Tökfaragó Délután
A tavalyi évben elindított program ebben az évben is sok érdeklődőt és al-
kotni vágyót vonzott a Felsőlajosi Közösségi Színtérbe. A faragni való tököt 
az Önkormányzat, a kreativitást, a jókedvet és a nassolni valót a programra 
érkező gyerekek és szülők biztosították. A gyerekek a szüleikkel közösen 
faragták a tököket, mellette pedig egymással játszottak és beszélgettek. A 
családokat teával és üdítővel vendégelték meg az Önkormányzat dolgozói.
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Az idei nevelési év megkezdése után, máris sok 
élménnyel gazdagodtunk, hiszen számos gyer-
mek beszoktatása lezajlott és megismerkedtünk 
új kisgyermeknevelő munkatársainkkal.

Szeptemberben megnyitotta kapuit az új, Mi-
zsei utcai intézmény is, mostanra pedig megtelt 
érdeklődő, kíváncsi tekintetekkel. Az új bölcső-
déseket egy modern intézmény fogadja, számos 
érdekes és fejlődésüket támogató játékeszköz biz-
tosítja a vidám mindennapokat. Természetesen 
a beszoktatás első hetei mindenki számára okoz 
némi bizonytalanságot és könnyeket csalhat a 
szemekbe, de hamarosan átveszi helyét a boldog 
megkönnyebbülés.

Az intézmények és családok életét nehezítő 
új körülményekkel idén is meg kell küzdenünk, 
mivel az energia válság mindenkire nagy nyo-
másként nehezedik. De a melegség, vidámság és 
energikusság a bölcsődénkben töretlen maradhat, 
hiszen továbbra is a gyermekek felhőtlen min-
dennapjaiért és fejlődésük támogatásáért dolgo-
zunk. Családi programjaink közül elsőként, az 
októberi „Tök jó” napra készültünk, ismét együtt 
lehettünk, beszélgethettünk a családokkal és kö-

zösen gyűjthettek élményeket, melynek egyik 
célja, hogy a gyerekeket megerősítsék abban: jó 
itt lenni, és bizalommal fordulhatnak felénk. Ter-
mészetesen a tökök faragása és matatás a magok 
között, a taktilis érzékelés fejlődését is segíti és 
nem utolsó sorban nagyon jó móka. További csa-
ládi ünnepeket is tervezünk, például Márton nap, 
mely során a gyerekek megismerkedhetnek egy 
kis libával, később nagy izgalommal várjuk majd 
a Mikulást, mely megszervezésében aktív részt 
vesznek idén a szülői közösség tagjai is. Ahogy 
mindig, az év végéhez közeledve készülődünk a 
karácsonyi ünnepekre. Az adventi időszakban a 
csodákkal és várakozással teli decemberi min-
dennapokban, mi is meggyújtjuk a bölcsődében 
az adventi koszorú gyertyáit, míg végül a gyere-
kek megpillanthatják a díszített fát. Az idei év-
ben az intézmény beruházhatott egy műfenyő 
beszerzésére, így az elkövetkező években szolgál 
majd minket, ami biztosítja, hogy bölcsődéseink 
biztonsággal és hosszú ideig csodálhassák. Vára-
kozással és bizakodással tekintünk a jövőbe, úgy, 
ahogyan mindig. Farkasné Karlik Zsófia

 kisgyermeknevelő
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EGYSZI -XXII. Szakmai Napok-Nyílt Napok 
2022. Október 7 - „Idősek Világnapja” Városi köszöntő műsor képekben

Az idén 22. alkalommal rendeztük meg a Szak-
mai Napok-Nyílt Napok  néven ismertté vált 
programjainkat. E rendezvény ad keretet évek 
óta az Egészségügyi Hét szűréseinek, szakmai 
rendezvényeknek, továbbképző előadásainak, 
véradásnak és véradók köszöntésének. Az Idősek 
Hete megfelelő alkalmat kínál az idős korosztály-
nak szóló egészségügyi, kulturális és szabadidős 
programoknak.

Az érdeklődés évről évre nő, több évtizede 
igyekszünk ráirányítani a figyelmet az egészség-
értésre, a prevenció fontosságára, az egészségünk 
megőrzéséért vállalt egyéni felelősségre, az idő-
sekkel való törődés fontosságára.

Idei mérlegünk: 54 fő szakember közre-
működésének és 40 szervezet/személy támo-
gatásának köszönhetően az Egészségügyi Hét 

rendezvényein  közel 1000 fő jelent meg az 
egészségügyi szűréseken, az Idősek hete ren-
dezvényein 181 fő,  a tüdőszűrésre 455 fő és 
a mammográfiai szűrésre 300 fő jelentkezett. 
Közös munkánk eredménye, hogy  az összes 
résztvevő - 1934 fő - a lakosság igen jelentős, 
16 %-át érintette,  amely munkát, támogatást, 
közreműködést ez úton is tisztelettel köszönök.

A szakmai napok főbb támogatói: Felsőlajos 
Község Önkormányzata, Lajosmizsei Folplast 
Kft., Lajosmizse Város Önkormányzata, Lajosmi-
zse Város Önkormányzata Művelődési Háza és 
Könyvtára, Legyetek Jók, Ha Tudtok! Alapítvány, 
Magyarvíz Ásványvíz Kft., és sokan mások…
Támogatásukat köszönjük!

 Józsáné dr. Kiss Irén  
 EGYSZI intézményvezető

Az Idősek Hetén rendezett ünnepségen Dr. Adonyi Lajos Alpolgármester Úr köszöntötte városunk 
szépkorúit. Fotó: Harkai-Mátéfi  Eszter

Nagy sikert arattak a Kereki Nótások, Bács-Kiskun megye egyik legnagyobb létszámú férfi kórusa, 
akik hazai és külföldi színpadokon fellépve, a közönség szívén túl számos versenyt és trófeát is el-
nyertek.  Az országos Ki mit tud? nyugdíjas vetélkedőn 2 alkalommal is arany minősítést kaptak. 
Fotó: Harkai-Mátéfi Eszter

Az ünnepségen személyesen is köszönthettük 
városunk legidősebb hölgyét, Klinkó Istvánnét, 
Ilonka nénit, aki 100. életévét tölti decemberben 
(képünkön). A férfiak körében legidősebbet, a 
98. életévébe lépett Juhász-Pintér Márkot ott-
honában köszöntöttük. Ezúton is kívánunk jó 
egészséget, családi boldogságot, mindkettőjük 
számára! Fotó: Harkai-Mátéfi Eszter

„Gárdonyi Géza író nyomában” című irodalmi 
összeállítás alkotói és előadói Biros Mihályné, 
Kovács Pál Tiborné és Ubornyákné Tok Éva 
igazi szellemi ínyencséget kínáltak a kedves kö-
zönségnek. Fotó: Harkai-Mátéfi  Eszter
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VÉRADÁSOK IDŐPONTJAI AZ EGÉSZSÉGHÁZBAN
2022. december 08. 8.30-13.00
Helyszín: Egészségház, Estike Idősek Klubja,  
6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104–106.
EBBEN AZ ÉVBEN IS SZÁMÍTUNK A VÉRADÓK SEGÍTSÉGÉRE!

LAJOSMIZSEI KÖZPONTI HÁZIORVOSI ÜGYELET, T.: 76/356 173
Ideje: 16:00–08:00 óra hétköznapon,  

08:00–08:00 óra munkaszüneti napon, hétvégén
Mentők: 112

2022. november
1. Dr. Gócz Irén

2. Dr. Jankahidy Andrea

3. Dr. Takács Vilmos

4. Dr. Rónay Zsolt

5. Dr. Gócz Irén

6. Dr. Márton Rozália

7. Dr. Takács Vilmos

8. Dr. Márton Rozália

9. Dr. Jankahidy Andrea

10. Dr. Szabó Béla

11. Dr. Lódi Brigitta

12. Dr. Lódi Brigitta

13. Dr. Székely Lilla

14. Dr. Takács Vilmos

15. Dr. Gócz Irén

16. Dr. Jankahidy Andrea

17. Dr. Szabó Béla

18. Dr. Lódi Brigitta

19. Dr. Rónay Zsolt

20. Dr. Márton Rozália

21. Dr. Takács Vilmos

22. Dr. Gócz Irén

23. Dr. Takács Vilmos

24. Dr. Márton Rozália

25. Dr. Rónay Zsolt

26. Dr. Márton Rozália

27. Dr. Szisz János

28. Dr. Takács Vilmos

29. Dr. Gócz Irén

30. Dr. Takács Vilmos

2022. december
1. Dr. Márton Rozália
2. Dr. Szisz János
3. Dr. Rónay Zsolt
4. Dr. Márton Rozália
5. Dr. Takács Vilmos
6. Dr. Gócz Irén
7. Dr. Jankahidy Andrea
8. Dr. Szabó Béla
9. Dr. Rónay Zsolt

10. Dr. Gócz Irén
11. Dr. Székely Lilla
12. Dr. Takács Vilmos
13. Dr. Gócz Irén
14. Dr. Jankahidy Andrea
15. Dr. Takács Vilmos
16. Dr. Lódi Brigitta
17. Dr. Lódi Brigitta
18. Dr. Takács Vilmos
19. Dr. Takács Vilmos
20. Dr. Márton Rozália
21. Dr. Jankahidy Andrea
22. Dr. Takács Vilmos
23. Dr. Takács Vilmos
24. Dr. Márton Rozália
25. Dr. Gócz Irén
26. Dr. Gócz Irén
27. Dr. Márton Rozália
28. Dr. Lódi Brigitta
29. Dr. Szabó Béla
30. Dr. Gócz Irén
31. Dr. Rónay Zsolt

„60 év-60 alkotás” című kiállítás 
látogatói Barcsik Sándorné népi 
iparművész által készített kézmű-
ves alkotásokban gyönyörködhet-
tek a Művelődési Házban, az Idősek 
Hetén. Fotó: Harkai-Mátéfi Eszter

Papp Andrea, Intézményünk Gondozási Részlegének 
vezetője a szociális munkára jellemző segítői attitűddel, 
az emberi méltóság tiszteletben tartásával, elhivatottan 
segíti az időseket nehéz élethelyzetükben. Lajosmizse 
Város Önkormányzata „Elismerő oklevél” adományo-
zásával ismerte el kiemelkedő munkateljesítményét. 
Fotó: Harkai-Mátéfi Eszter

Bognár Károly, Intézményünk szociális és gyermek-
jóléti szakterületén végez szállítási és beszerzési fel-
adatokat, amelyeket közel 40 éves gépjárművezetői 
tapasztalata birtokában, az idősek iránti tisztelettel és 
felelősséggel lát el. Lajosmizse Város Önkormányzata 
„Elismerő oklevél” adományozásával ismerte el ki-
emelkedő munkateljesítményét. Fotó: Harkai-Mátéfi 
Eszter

Ortán Vivien, a lajosmizsei szár-
mazású operaénekes, a Liszt Fe-
renc Zeneművészeti Egyetem V. 
éves hallgatója, kiváló előadó-
művészetével és csodálatos hang-
jával kápráztatta el közönségét.  
Fotó: Harkai-Mátéfi Eszter

Sipos Anita, az Egészségház fiziote-
rápiás asszisztenseként, széleskörű 
ismeretekkel és nagy szakmai el-
hivatottsággal végzett munkájával, 
sok ember gyógyulását segíti elő. 
Kiemelkedő munkateljesítményét 
Lajosmizse Város Önkormányzata 
„Elismerő oklevél” adományozá-
sával ismerte el, szolgálati idejének 
30 éves jubileuma alkalmából. Fotó: 
Harkai-Mátéfi  Eszter

Az ünnepség keretei között, Basky András Polgármester Úr, Lajosmi-
zse Város Önkormányzata Elismerő oklevelét adta át Krasnyánsz-
kiné Hajagos Juliannának (középen), az Egészségház laborasszisz-
tensének, aki egészségügyi szolgálati idejének 40 éves jubileumához 
közeledve, kiemelkedő munkateljesítményével érdemelte ki az elismerést.  
Fotó: Harkai-Mátéfi Eszter



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

10  | HÍRLAP | 2022. október–november–december |  | HÍRLAP | 2022. október–november–december |  11

Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola
Lajosmizse, Szabadság tér 13. • Telefon: 76/356–156 • E‑mail: titkarsag@altisk‑lmizse.sulinet.hu • altisk‑lmizse.sulinet.hu

Kicsi Kulturális Attasé
Több mint 400 diák jelentkezett a Magyarság 
KicsiNagykövete verseny Bács-Kiskun megyei 
megmérettetésére, melynek díjátadóját a kecs-
keméti Hírös Agórában tartották.

A Magyarság KicsiNagykövete verseny célja 
segíteni a 4-6. osztályos diákok alkotókészségét, 
tehetségük kibontakoztatását és önbizalmuk épí-
tését a kreatív tanulás eszközeivel.

A szellemi vetélkedőben műveltségi, kreatív 
és kincskereső versenyeken felfedezhetik környe-
zetük – megyéjük, majd Magyarország – kultu-
rális és történelmi értékeit a gyerekek.

Dr. Zombor Gábor, a megyei verseny fővéd-
nöke  elismerő szavakkal illette a fiatalok kreati-
vitását, kiemelve, hogy olyan megoldások szület-
tek, melyek a felnőtteknek is becsületére válna.

Strack Marika, az országos verseny ötletgaz-
dája gratulált Ugrina Bulcsúnak, iskolánk 6.d 
osztályos tanulójának, aki Bács- Kiskun megye 
Kicsi Kulturális Attaséja lett.

“A Magyarság KicsiNagykövete egyedülálló 
kezdeményezés, hiszen a gyermekeket az egyik 
legszebb nyelven, a játék nyelvén szólítja meg, 
miközben a legkomolyabb értékeket állítja a kö-
zéppontba.” - értékelte a versenyt Vitályos Eszter, 
az EMMI államtitkára.

Szeptember 30-án került megrendezésre az 
országos döntő a Magyar Nemzeti Múzeumban, 
ahol Bulcsú méltón képviselte megyénket.

Felkészítő tanára Adonyi Gabriella osztály-
főnök.
 Gratulálunk!

Mese Habbal
Az ELTE Origó Nyelvi Centrum Kft. rajzpályá-
zatot hirdetett általános iskolások számára. A 
pályázat témája egy angol nyelven olvasott mese 
(The three wishes by Joseph Jacobs) illusztrálása 
volt. Tekintettel arra, hogy kiemelten fontos a 
nyelvi képzés, azon belül a kisiskolások nyelv-
tanulása, a szervezők a pályázattal arra szerették 
volna ösztönözni a pályázókat , hogy a mesék 
világában kalandozva, játékosan és kreatívan 
ismerkedjenek meg a fordítással és ennek kö-
szönhetően fejlődjön a szövegértésük. A pályá-
zatra több száz szebbnél szebb rajz érkezett. A 
grafikusokból álló zsűrinek rendkívül nehéz volt 
döntést hozni. A fődíjakat ünnepélyes keretek 
között adták át az ELTE ONYC vizsgaközpont-
jában.  VINCZE ANNA iskolánk 7.c osztályos 
tanulója különdíjban részesült. 

Angol nyelvtanára: Adonyi Gabriella.
 Szeretettel gratulálunk az elért  
 eredményhez és további sikereket kívánunk!

eTwinning partnerintézmény vagyunk!
Szeretnénk megosztani az örömhírt, hogy isko-
lánk az eTwinning – európai iskolák közössége 
elnevezésű Erasmus+ program keretében végre-
hajtott projektje elnyerte a Nemzeti Minősített 
e-Twinning projekt címet.

Ez a cím nyilvános megerősítést nyújt az is-
kolának az európai együttműködésen alapuló 
munka keretében tanúsított elkötelezettségről a 
minőség és a nyitottság iránt.

Az elismerést az e-Twinning Magyarországi 
Szolgáltató Pontja, az Oktatási Hivatal Pedagó-
giai Szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosz-
tálya ítéli oda azon projekteknek, amelyek meg-
felelnek egy nemzetközi, pedagógiai tanácsadó 

csoport által kidolgozott szempontrendszernek. 
Az értékelés figyelembe veszi a pedagógiai inno-
vációt, a tudásmegosztás eszközeit, a partner in-
tézmények közötti kommunikációt és a digitális 
kompetenciafejlesztés eszközeit.

Kiemelték az értékelésben Adonyi Gabriella 
pedagógus szerepét, aki a CHRISTMAS IN EU-
ROPE projektet koordinálta, amely projekt az 
értékelési kritériumoknak kiválóan megfelelt. Ezt 
a teljesítményt ismerték el azzal, hogy az „eTwin-
ning partnerintézmény” táblát adományozták 
iskolánknak. 

eTwinning Magyarország Verseny 2022
Az eTwinning Program hazai történetének leg-
fontosabb és egyben legsikeresebb programja a 
minden évben megrendezésre kerülő eTwinning 
Magyarország Verseny.

A verseny elsődleges célja, hogy megismerjék 
az iskolák eTwinninges munkáját, valamint elis-
merésben részesítsék a pedagógusok és diákcso-
portok eredményes együttműködését. A verseny-
re jelentkezés feltétele, hogy az iskola projektje 
elnyerje a Nemzeti Minősítést (Quality Label).

Az Oktatási Hivatal részéről Urbán Ferenc 
Ábel, köznevelési elnökhelyettes és  Merklné Kál-
vin Mária, a Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások 
Koordinációs Főosztályának főosztályvezetője 
köszöntötte a résztvevőket.

A megnyitót követően a csapatokon volt a sor, 
hogy bemutassák a produkciókat, melyeket krea-
tívan és sokszínűen készítették elő és valósították 
meg a diákok és felkészítőtanáraik.

Iskolánk tanulói a CHRISTMAS IN EUROPE 
című, Minősített eTwinning projektet mutatták 
be az országos megmérettetésen. A karácsony az 
embereknek, különösen a gyerekeknek fontos él-
mény. A projekt rámutat a karácsonyi hagyomá-
nyokra az európai országokban. A projekt célja 
a kulturális orientáció és a nyelvi fejlesztés volt.

A zsűri döntése alapján a MIZSEMANÓK 
csapata 3. helyezést ért el.

 A csapat tagjai: Becsei Soma, Bujdosó Lara, 
Halász Benjámin, Hanák Vanda, Kispál Vio-
la, Petrik-Varga Norbert, Slanina Sava, Ugrina 
Bulcsú, Vitéz Zoé, Varga Luca, Labancz Gergő, 
Melkvi Anna, Rubóczki Zalán és Ulicska Zoltán. 

Felkészítő tanárunk: Adonyi Gabriella.
 Szeretettel gratulálunk!
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Sakk-Math Tehetségműhely
A 2020/2021 tanévben iskolánk 20 tanulója 
a Sakk-Math Tehetségműhely munkájában 
vett részt. Alapítványunk, a Gyermekekért 
Plusz Alapítvány a Nemzeti Tehetség Prog-
ram pályázatán 1,162 millió Ft támogatást 
kapott a program megvalósításhoz, aminek 
az azonosítója NTP – MTTD – 20 – 0212.

A matematikai, természettudományos 
és digitális kompetenciák erősítését szolgá-
ló tehetségsegítő program megvalósításá-
ban iskolánk pedagógusai és Móczó István 
sakkedző vett részt.

Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola
Lajosmizse, Szabadság tér 13. • Telefon: 76/356–156 • E‑mail: titkarsag@altisk‑lmizse.sulinet.hu • altisk‑lmizse.sulinet.hu

Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola
Lajosmizse, Szabadság tér 13. • Telefon: 76/356–156 • E‑mail: titkarsag@altisk‑lmizse.sulinet.hu • altisk‑lmizse.sulinet.hu

Tanévnyitó 2022/23.
Intézményünk tanévnyitó ünnepségére 2022. szeptember 1-jén, az első 
tanítási nap reggelén került sor, melyre 745 tanuló volt hivatalos. Százöt 
elsős kisdiák a több éve jól bevált hagyomány szerint lépett be a feldíszített 
kapu alatt a tudás birodalmába. A negyedik évfolyam legbátrabbjai 
verssel búcsúztatták a vakációt és köszöntötték az új tanévet. Az ősz 
hangulatát a szemerkélő eső is meghozta.

 Ezúton is kívánunk az idei tanévre a sikerélményeken, pirospontokon, 
ötösökön, élvezetes programokon és gyarapodó tudáson túl mindenkinek 
szeretetteljes, elfogadó légkört! 

 A negyedik évfolyam tanítói

Tiéd a jövő!
Tehetségműhely a Lajosmizsei Fekete István  
Sportiskolai Általános Iskolában
Iskolánk alapítványa, a Gyermekekért Plusz Alapítvány 2020-ban pályázott 
a Nemzeti Tehetség Program nemek egyenlő esélyű részvételének biztosí-
tását célzó, speciális hazai tehetséggondozó programjának megvalósítására 
és 1,6 millió Ft-ot kapott. 

A komplex tehetséggondozó programunk célja a természet- és mű-
szaki tudományos ismeretek bővítése és a pályaválasztás segítése volt. 
Az élménypedagógia eszközeivel, a tapasztalati ismeretek gyakorlatban 
történő alkalmazásával folyó munkában 20 lány vett részt, akik iskolánk 
jelenlegi vagy volt tanulói. A programsorozatot előadások és tanulmányi 
utak színesítették. A NTP – NEER – 20 – 0036 pályázat megvalósításának 
helyszíne a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola volt.

A foglalkozásokat Barna Beáta, Csehné Nagy Angéla Emese, Lóczi 
Imre, Kővágóné Kálmán Klára és Szappanos Csilla vezette.

Osztálykereten belül gyújtottunk megemlékezésként mécsest az aradi vértanúk 
tiszteletére. 2.c
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Jövő mérnökei
NTP-SPEC-21-0129
A Kecskeméti Tankerületi Központ Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskolája sikeresen 
pályázott a Nemzeti Tehetség Program 2021-es, speciális fejlesztést célzó programok támogatására 
kiírt pályázatán és 3,116 millió kapott a megvalósításra.

A 2022-es évben lányok részvételével komplex tehetséggondozó programot valósítunk meg az 
egyéni képességekre fókuszálva. A program során személyiségfejlesztő tréning és pályaválasztási 
tanácsadás segíti a résztvevők önismeretének fejlődését. A foglalkozásokkal, előadásokkal, helyszín-
látogatásokkal a műszaki és technológiai ismeretek bővítését, a tudomány világának megismerését 
támogatjuk. 

A foglalkozásokat Barna Beáta, Gulyás-Sarkadi Hajnalka, Lóczi Imre, Kővágóné Kálmán Klára 
és Szappanos Csilla vezette.

 Barna Beáta
 pályázati felelős

IN MEMORIAM

Nagy Ferenc (1972–2022)
testnevelő tanár, kézilabdaedző

Már hétéves korában lett egy nagy szenvedé-
lye… a kézilabda. Minden porcikájával imádta, 

s ez vált a későbbiekben is meghatározóvá az 
életében. 

1996-ban végzett Nyíregyházán technika - 
testnevelés szakos tanárként és itt szerzett kö-
zépfokú edzői végzettséget is.

1998-tól Lajosmizsén testnevelő tanár 
és kézilabdaedző lett. Az itt töltött évei alatt 
számtalan gyermekkel szerettette meg a spor-
tot, különösen a kézilabdát. Tanítványai imád-
ták a testnevelés órákat és edzéseket, szinte 
elbűvölte őket. A sportiskolai kézilabdaképzés 
létrehozásában és a diákolimpiai versenyez-
tetésben is eredményesen vett részt. 2002-ben 
már az első fiú csapatával Diákolimpiai Ma-
gyar Bajnok lett, 2004-ben és 2006-ban pedig 
Diákolimpiai ezüstérmes. 2007-ben 5. helyen 
és 2008-ban 3. helyen végzett az Országos 
Serdülő Bajnokság rájátszásában. 2003-ban 
megalapította a Lajosmizsei Utánpótlásneve-
lő Kézilabda Clubot, mely meghatározó bázist 
jelentett nemcsak Lajosmizse, hanem az ország 
számára is, hiszen több NB I-es, NB I/B és NB 
II-es klub csapataiban versenyeztek játékosai. 
Szabadidejében gyakran szervezett Országos 
és Nemzetközi Tornákat, továbbá közössé-
gi sporteseményeket, családi sportnapokat, 
edzőtáborokat, hiszen fontos volt számára, 

hogy tanítványai szüleit is bevonja munkájá-
ba, közös sikereikbe. Pályája csúcsán a Ma-
gyar Kézilabda Szövetségben is tevékenykedett 
mint szakreferens. Edzett felnőtt és junior, női 
és férfi csapatokat, sőt a 2000-es évek elejéig 
még ő is aktívan kézilabdázott, melyet sérü-
lése miatt kellett végül abbahagynia. Játékos 
volt Nádudvar, Debrecen, Nyíregyháza, Gyula, 
Lajosmizse egyesületeiben.

Testnevelőként és edzőként is szívvel – lé-
lekkel végezte munkáját. Céljait először megál-
modta, majd hittel, teljes odaadással megalkot-
ta. Ugyan erős egyéniség volt, de kedvességével, 
önzetlenségével,  akinek csak tudott, segített. 
Mindig csak adott, de sosem kért cserébe sem-
mit. Bárki, aki volt olyan szerencsés, hogy Ő 
volt a testnevelő tanára vagy kézilabdaedzője 
mindig emlékezni fog rá, ott lesz a szívében, 
hiszen a sport szeretete ma is jelen van az éle-
tében.

Személyisége, áldozatos munkája a sportért 
és a kézilabdáért feledhetetlenné tette Őt.

„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, számunk-
ra Ő örökké élni fog, akár a csillagok.”

Fájó szívvel búcsúzik tőle: a gyászoló család.

Bolyai Matematika Csapatverseny
A Bolyai Matematika Csapatverseny megyei 
fordulóját rendeztük meg október 14-én isko-
lánkban. 24 csapat versenyzett a 3-8. évfolyam 
tanulói közül.

A negyedik évfolyamból „A matek határain 
túl” nevet viselő csapatunk megyei 2. helyezést 
ért el és ezzel az országos döntő írásbeli fordu-
lójába jutott. A csapat tagjai: Nagy Benett, Nagy 
Gergő, Tóth Hanna Panna, Ugrina Lelle. Fel-
készítő: Hagerné Terenyi Rita
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Állatok világnapja Jászberényben
A Rákóczi úti tagintézményben 
minden évben nagy hangsúlyt fek-
tetünk arra, hogy a gyerekek köze-
lebb kerüljenek a világnapokhoz. 
Az idei évben úgy döntöttünk, 
hogy az állatok világnapja alkal-
mából ellátogatunk a jászberényi 
állatkertbe. A nyuszi csoport teljes 
egészében részt vett a programon, 
közel 54 fővel indultunk útnak. 
Ebbe a programba bevontuk a szü-
lőket is, sokan családostól jöttek 
velünk. Fontosnak tartottuk, hogy 
így emlékezzünk meg erről a nap-
ról, hiszen így élményeket szerez-
hettünk a gyerekeknek, másrészről 
vannak olyan gyermekek, akik nem 

juthattak még el állatkertbe. A szü-
lők, a gyerekek és mi pedagógusok 
is közelebb kerülhettünk egymás-
hoz, hiszen kötetlenebb formában 
tölthettünk el együtt egy napot. 
Testközelből láthattuk az állatokat, 
illetve látványetetéseken is részt vet-
tünk, ami hihetetlenül nagy élmény 
volt számunkra. Az idő is kegyes 
volt hozzánk, gyönyörű napsüté-
ses időnk volt, az állatkert körbe-
járása után a gyermekek kedvükre 
használhatták a rendelkezésre álló 
játszóteret. Késő délután élmények-
kel gazdagodva és fáradtan tértünk 
haza. 

 Veszelszki Réka
 óvodapedagógus

Kecskeméti Vadaspark  
látogatás
A Környezet munkaközösség min-
den évben programot szervez az 
Állatok világnapja alkalmából. Az 
idén négy napon keresztül 11 cso-
port, 240 lajosmizsei óvodás láto-
gatott el a Vadasparkba ezen a zöld 
jeles napon, ahol megismerkedhet-
nek olyan állatokkal is, amikkel a 
hétköznapokban nem találkozhat-
nak. Megfigyelhetik a táplálkozá-
si szokásaikat, a viselkedésüket, 

jellemző tulajdonságaikat. A köz-
vetlen megtapasztalás, a pozitív 
élmény kialakítása nagyon fontos 
óvodás korban. Minden óvodape-
dagógus célja, hogy a gyermekek-
ben kialakítsa az állatok iránti po-
zitív érzelmi viszonyt. Vadaskertbe 
szeretettel fogadtak bennünket, és 
minden csoport részt vehetett „lát-
ványetetésen”. 

 Borbély Ella
 Környezet  

 munkaközösség vezető
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Dalos Pacsirták találkozója – 2022.
Ebben az évben a hagyományokhoz híven már 
nem online formában rendeztük meg a Dalos 
Pacsirták találkozóját óvodánkban. A gyerekek 
személyes részvétel formájában mérhették össze 
tehetségüket a vendégek és a zsűri előtt. Megmu-
tathatták zene iránti szeretetüket, bátorságukat, 
rátermettségüket, csengő hangjukat. 

A találkozónak a Meserét óvoda biztosította 
a helyszínt. 

Idén nagy megtiszteltetésben volt részünk, 
hiszen a zsűri munkáját nem más vállalta, mint 
a Lóca együttes tagjai: Fekete Inci, Almási Krisz-
tián, Székely Zoltán. Ezúton is szeretnénk meg-
köszönni, hogy eleget tettek felkérésünknek és 
jelenlétükkel, munkájukkal segítették, színesí-
tették ezt a találkozót. 

Mivel ez egy találkozó volt, ezért a zsűri úgy 
értékelte a gyerekek részvételét, hogy mindany-
nyian továbbra is kedvet kapjanak hasonló meg-
mérettetésben, hiszen nem versenyzőket jutal-
maztak, hanem tehetséges gyerekeket kerestek.  
Megköszönte a gyerekek, pedagógusok, szülők 
munkáját és arra biztatta a gyerekeket, hogy zene 
iránti szeretetüket ápolják, gyakorolják, merjék 

megmutatni. Minden résztvevő kisgyermek egy 
emléklapot és csokoládét kapott szerepléséért. 
Amíg a zsűri értékelte a gyerekek szereplését, 
addig az ének munkaközösség vezetője Szom-
bati Bernadett óvó néni tartalmas népzenei já-
tékkal, táncházzal szórakoztatta a gyerekeket, 
vendégeket. 

Hat kisgyermeket külön jutalmaztak okle-
véllel, hangszerrel előadásmódjukért, akik az 
alábbiak voltak:

Gondos Gergő - Napocska csoport
Kelemen Kitti – Mécses csoport
Kisnagy Adél – Süni csoport
Terenyi Márton – Mécses csoport
Novák Lia - Katica csoport
Babik Anasztázia Leila – Napraforgó csoport 

(Felsőlajos)

Köszönjük a Meserét óvoda Tündérkert Alapít-
ványának támogatását, valamint köszönjük az 
ének munkaközösség tagjainak is a segítségét 
a felkészítésben, szervezésben, a találkozó le-
bonyolításában. 

 Holló Erika 
 óvodapedagógus

Rajzverseny a Meserét Óvodában
Ebben az évben, október 11-én rendeztük éves 
rajzversenyünket. A Vizuális, - és a Környezet 
munkaközösség „Közlekedés autómentesen” 
címmel hirdette meg ezt a hagyományosnak 
mondható eseményt.

36 alkotás született, iskolába menő nagycso-
portosok közreműködésével. A zsűrinek valóban 
nehéz dolga volt, hiszen gyönyörű, ötletes alko-
tások születtek.

Zsűri elnökének felkértük Sípos Ágnest, óvo-
dánk vezetőjét, Virágné Mujkos Erikát, nyugdíjas 
óvodapedagógust és Sarkadi Évát, a Méhecske 
csoport óvodapedagógusát. 

A zsűri a következő döntést hozta:
• Legszínesebb alkotókategóriában:  

Árva-Tóth Benett – Gomba csoport

• Legélménygazdagabb alkotó kategóriában:  
Borbély Izabella –Pillangó csoport

• Legvidámabb alkotó kategóriában:  
Kocsis Blanka – Süni csoport

• Legjátékosabb alkotó kategóriában:  
Tamás Harmat – Mécses csoport

• Legaprólékosabb alkotó kategóriában:  
Terenyi Márton – Mécses csoport

• Legsportosabb alkotó kategóriában:  
Ungurasu Réka – Süni csoport

Köszönjük a zsűri munkáját, a munkaközösségek 
tagjainak a segítségét, valamint az ajándékokra 
a „Tündérkert”a Lajosmizsei Gyermekekért Ala-
pítvány támogatását.

 Pető Edit 
 Ügyes kezek munkaközösség vezetője

Pillangó csoport őszi kirándulása
A Pillangó csoport a Magyar Természettudo-
mányi Múzeumot látogatta meg októberben. A 
gyermekek szüleikkel, testvéreikkel együtt egy 
remek napot tölthettek Budapesten, ahová vo-
nattal érkeztek. A gyermekek a múzeumban részt 
vettek az „Erdőkerülő” című foglalkozáson, ahol 
megismerkedhettek a hazai erdeinkben élő álla-
tokkal, növényekkel, az őszi terményekkel. Zöld 
óvodásként nagyon fontos, hogy ismereteiket 
élmény és közvetlen tapasztalat útján szerezzék. 
A múzeummal szomszédos Füvészkert is remek 
lehetőség volt az környezet megismerésére, a nö-
vények sokféleségének felfedezésére. 

Mind a gyermekek, mind a szülők sok új is-
merettel, élménnyel gazdagodhattak ezen a na-
pon. Borbély Ella

 óvodapedagógus

„Édes ősz jött” projekt a Meserét Óvodában
2022. szeptembertől novemberig a tagóvodáink-
kal közösen „Édes ősz jött” projekt keretein 
belül programokat szervezünk. 
Célunk: 
• A környezettudatos magatartás iránti igény 

kialakítása, fejlesztése. 
• Közös programok során a családok környe-

zettudatos attitűdjének formálása.
• A tagóvodák közös programok, tevékeny-

ségek szervezésével mélyítsük az összetar-
tozás érzését.

Az őszi projekt programja három hónapos idő-
szakot foglal magába. Erre az időszakra gazdag 
programokat, változatos tevékenységeket, kirán-
dulásokat, sok élmény lehetőségét nyújtjuk óvo-
dásaink számára. A gyerekek több helyszínen, 
érdekes játékokban, ügyességi feladatokban, spor-
tos programokban, színházi előadásban vehetnek 
részt, méltón megkoronázva ezzel ezt az időszakot.

 Lehoczky Ágnes
 óvodapedagógus
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KÉPES BESZÁMOLÓ

Halacska csoport a Ciróka bábszínházban

Diógyűjtés a Napocska csoportban

Őszi sarok készítése szülőkkel

Tökfaragás a Gomba csoportban

Diós zene-bona a kis Méhecskéknél
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NŐEGYLET

Advent 2022
A hűvös idő eljöttével mindannyian egy kicsit jobban behúzódunk 
otthonainkba,  többet gondolunk a körülöttünk lévő világ átalaku-
lására, de egyben készülődünk a közelgő karácsonyi ünnepekre. 
Ilyenkor gyakrabban gondolunk azokra is, akik a hamarosan be-
köszöntő ünnepeket nem tudják felhőtlen örömmel várni.

Mi, a lajosmizsei Nőegylet tagjai mindig nagyon készülünk az 
év végére, amikor újból közösen díszíthetjük az adventi koszorút, a 
betlehemet és a faházakat, szervezzük a vasárnap esti programokat 
és várjuk a találkozásokat, beszélgetéseket a téren.

Évek óta arra törekszünk, hogy ne csupán a téren szervezett 
programok szerezzenek örömet mindannyiunknak, hanem ezt az 
időszakot kihasználjuk arra is, hogy a környezetünkben egyedül élő, 
segítségre szoruló embereknek  az Önök adományai révén támo-
gatást nyújtsunk. Az eddigi években  összegyűjtött adomány már 
ötvennél több családnak nyújtott segítséget. Ők mind hálás szívvel 
fogadták a támogatást.

Ez évben sem tervezzük másként: az adventi gyűjtést november 
elején elindítjuk, a városban számos helyen, kereskedőknél, szol-
gáltatóknál elhelyezett adománygyűjtő üvegekben, dobozokban. 
Az adventi vasárnapokon a tea és forralt bor adomány ellenében 
történő értékesítésével is számítunk a közösség támogatására. Ezen 
túlmenően – akinek ez egyszerűbb - az átutalás lehetőségét tovább-
ra is biztosítjuk. 

Tudjuk, hogy sokunknak nehezebbek a mindennapjai az elmúlt 
évek számos problémája miatt, de bízunk benne, hogy ez nem aka-
dályoz meg senkit abban, hogy másokra is gondoljon.

 

Szeretettel várunk mindenkit  
advent minden vasárnapján! 

Beszámoló Dr. Csire Géza  
népi kerámiagyűjteményéről, I. rész
Május második felében került sor Dr. Csire Géza 
háziorvos kerámiagyűjteményének és a néprajzi 
tárgyak átvételére. Az önkormányzat, a műve-
lődési ház és a Helytörténeti Gyűjtemény dol-
gozói közreműködésével hoztuk le a padlásról 
a többszáz darabból álló néprajzi gyűjteményt. 
A tárgyakról fotó felvételek készültek, mielőtt 
műanyag ládákba, buborékos fóliába gondosan 
becsomagoltuk volna. Minden tárgy egy betűjel-
zetet kapott és egy sorszámot, azaz leltári számot. 
A régi Szülőotthonban kerültek elhelyezésre, egy 
óriási szobában. Jelenleg a népi kerámiák Excel 
táblázatba történő felvezetése zajlik. Az igen szép 
és változatos mázas cserépedényeken, használati 
tárgyakon, jól látszik, hogy nem lakás díszítésére 
használták, hanem a tanyai élet mindennapjai-
nak része volt. 

A konyhai főző-, tároló-, vizes edények, kan-
ták mellett a csuprok, a köcsögök, a tejesedények 
főleg az állattenyésztő gazdáknál, a tehéntartó 
családoknál volt elterjedve. A nagy cseréptálak 

módosabb gazdáknál terjedtek el. Aratáskor-
csépléskor a gazda több napszámost is alkal-
mazott a cséplésnél és kosztoltatta őket. Télen 
disznóöléskor is használták a nagy tálakat. Sok 
tál kellet lakodalmakkor, ne keljen kölcsönkérni 
a szomszéd gazdától. A tálakat sütéskor is hasz-
nálták kalácsot, tésztát gyúrtak, kenyeret dagasz-
tottak bennük. Megrendelésre készült cserép-
edények közül szép számmal találunk butellákat, 
korsókat, kulacsot, kétfülű kantát. 

A legváltozatosabb edényfajta a fazék, főző-
edény. Szája széles, nyaka nincs, egy vagy kettő 
függőleges füle van, illetve egyes fazekasok há-
romfülű fazekakat is készítettek. Jellegzetessége a 
hasas forma. A fazék belül, mindig mázas sárga, 
barna, zöld, ritkán kívül is. A nagyobb edényeket 
vállon ujjbegybenyomásos abroncsszalaggal dí-
szítették. Fenekük széles, masinás fazéknak is ne-
vezték. A masina a sparhert volt. Ez a fazéktípus 
a takarék-tűzhely lapján csak alulról meleged-
hetett, ezért széles fenekűre készítette a fazekas. 

A gyűjteményben szép számmal találunk kor-
sókat. A korsót vízhordásra, víztárolásra hasz-

nálták nagyszüleink, dédszüleink. Szűk nyakú, 
öblös edény, fülén kis ivónyílás. Szája kerek vagy 
összenyomott kiöntője korsószája van. Az edény 
nyakán rostély, amely megszűri a vizet. A vízkő 
lerakodása ellen, a fazekas még készítés közben 
apró agyaggolyócskákat tett bele, amelyek égetés 
után csörögnek a korsóban. A csörgős korsókat 
a nyári mezőgazdasági munkáknál használták. 
A szántóföldre, aratáshoz, kévekötéshez kivitt 
vizet az edény falának pórusain át történő lassú 
párolgás jó hűvösen tartotta. Víztartó edény még 
a kanta. Öblös, széles nyakú és kerek szájú. A 
korsókhoz hasonló víztartó edény. Találunk még 
kétfülű nagy kantát is. Szintén víztartó edény, 
tömzsi, amforára emlékeztető. 

A nagy kantákra és a fazekakra hasonlító élel-
miszer lekvár, liszt, zsír, tárolására használható 
edény: a bödön. Öblös, leemelhető fedővel, széles 
szájú, függőleges vagy vízszintes állású fülekkel 
ellátott tárolóedény. (folytatjuk)

 Papp Klára, 
 helytörténeti gyűjteménykezelő 

HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉS KIÁLLÍTÓHELY 
muzeum.lajosmizse@gmail.com
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SPORT

Sakk
Október 15-én a Virágos Csemő Kupa rapid 
sakkversenyen Márton  Attila ismét szép sikert 
ért el.

Két Fide mestert is megelőzve, 7 játszmából 
szerzett 6 pontjával a második helyen végzett.

A Lajosmizsei Sakk Kör vendégcsapatként 
a Pest Megyei sakkbajnokság küzdelmeiben 
vesz részt, ahol három forduló után meglepe-
tésre, az előkelő második helyen állunk. Ok-
tóber 16-án, a harmadik fordulóban játszotta 
Berki Béla - az első táblán az alábbi nagyszerű 
játszmát.

Lajosmizsei  
Asztalitenisz Club hírei:
Augusztus 27-én, több mint 40 fő indulóval 
megrendeztük immár a 15. Varga Iván Emlék-
versenyt. Szokásosan, nemcsak Bács-Kiskun 
megyéből, hanem az Ország számos pontjából 
voltak résztvevők.

A férfiak versenyét Budapest nyerte, a nőkét 
Lajosmizse, név szerint: Baracsi Dóra.

Szeptemberben megkezdődött a Megyei Baj-
nokság, melyet a múlt évben 12 csapat közül 
Lajosmizse nyert meg. Sajnos két csapat tagunk 
külföldre távozott, így nem vállaltuk, hogy egy 
osztállyal magasabban induljunk ebben az év-
ben.

Jelenleg 2 győzelemmel és 2 döntetlennel a 
3. helyen állunk. Elkezdődött a Kecskemét Vá-
rosi Bajnokság is, melyen még csak egy fordulót 
játszottunk.

Szeptember óta a Fekete István Általános Is-
kolában péntek délutánonként 3 órától tartjuk 
a gyerekek pingpong oktatását, melyen nagyon 
lelkes és ügyes csapat vesz részt.

 Szijjártó Pálné

HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉS KIÁLLÍTÓHELY 
muzeum.lajosmizse@gmail.com
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Hegedűs Károly  
– család, munka, ÍJÁSZAT!
Boldog családapa, ügyes kezű mester, ám az országban sokan csak úgy 
ismerik: a mesteríjász. 2013. óta tagja és versenyzője a lajosmizsei Jász-
Kun Hagyományőrző Íjász Egyesületnek, valamint edzője is gyerekeknek, 
felnőtteknek. 

Többszörös országos bajnok, nyolcszoros Európa bajnok és idén au-
gusztusban Szlovéniában negyedszerre nyerte el a világbajnoki címet a 
HDHIA 3D íjász szakágban. Az egy hetes versenyen több, mint tíz ország 
legkiválóbbjai mérhették össze tudásukat egy csodálatos, ám rendkívül 
nehéz íjászpályán. Saját bevallása szerint ezeket az eredményeket nemcsak 
a sok gyakorlásnak köszönheti, hanem, hogy mentálisan összeszedett, 
nyugodt koncentrációval képes lőni a versenyeken.

Nagyratörő tervei vannak, hiszen jövőre két világbajnokságon is sze-
retné megmérettetni magát (Románia, Olaszország), de e mellett tervben 
van, hogy a tradicionális íj mellett elsajátítja a barebow (olimpiai típusú 
reflex) íj használatát is. Ezzel az íjtípussal már részt tudna venni akár a 
világjátékon, amelyet „kis olimpiának” is neveznek.

Eddigi eredményeit saját maga, az egyesület és Lajosmizse Város Ön-
kormányzata finanszírozta, ugyanakkor, hogy a jövő álmait megvalósít-
hassa, keresi a lehetőségeket egyéb szponzoroknak is.

A Jász-Kun Hagyományőrző Íjász Egyesület vezetőségi tagjaként 
aktívan segíti Kislőrincz Sándor elnök álmát, miszerint Lajosmizsén 
alakuljon ki egy olyan közösség, akik az íjászaton keresztül megismerik 
a régi hagyományokat és a versenyeken keresztül öregbítik Lajosmizse 
hírnevét. 

 Berta István
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„Az angyalok nem sírnak” – játék az élettel 1956 emlékére
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