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KARÁCSONY FELÉ
Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.
…Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.
…És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.
Juhász Gyula

Fotó: Horváth Sándor
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ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
Lakossági tájékoztató a köztéri eszközök,
berendezések fertőtlenítéséről

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a koronavírus terjedésének megelőzése, csökkentése
érdekében a városban napi szinten zajlik a közterületeken a permetezéssel történő fertőtlenítés
az önkormányzat és a Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság munkatársai által az
alábbi területeken: a buszmegállóknál, a gyalogátkelőhelyek jelzőgombjainál, a Szabadság
téri kispiacon és környékén, a Gyógyszertár, a
Posta, a Művelődési Ház- és Könyvtár előtti
területeken. A játszótéri elemek fertőtlenítése
fertőtlenítőszerrel történő áttörléssel valósul
meg.

IGAZGATÁSI SZÜNET a Lajosmizsei
Közös Önkormányzati Hivatalban

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Lajosmizse Város
Polgármestere – Felsőlajos Község Polgármestere egyetértésével - a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi munkarendjében
2020. december 23. (szerda), december 28-31.
(hétfő-csütörtök) napokra, azaz 5 munkanapra
igazgatási szünetet rendelt el.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy ezen időszak
alatt a Közös Önkormányzati Hivatalban ügyeletet tartunk és a Hivatal lajosmizsei székhelyén
folyamatosan működik az információs pult, ahol
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, 2020. november 25.

dr. Balogh László
 jegyző

A közmeghallgatás harmadik napirendjét képező tárgykörben - amikor „a helyi lakosság és
a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi
közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek – kérem Önöket, hogy kérdéseiket, javaslataikat juttassák el a lajosmizse@lajosmizse.hu
e-mail címre vagy levélben a postán keresztül
vagy helyezzék el a hivatal bejáratánál található
postaládában.

A Lajosmizsei Köztemetőben bevezetésre
került a SírhelyAPP mobil alkalmazás

A Babérkoszorú Temetkezés Kft. 2012. októbere
óta, tehát 8 éve üzemelteti a Lajosmizsei Köztemetőt. Az elmúlt években a cégnél elindult a
temetői sírhelynyilvántartás digitalizációja. A cég
munkatársai a papíralapú nyilvántartást feldolgozták és a hagyományos temetőkönyv mellett
az adatokat egy felhőalapú szoftverben is vezetik.
Ez a számítógépes program így nagy biztonságot
és pontosságot jelent a jövőre nézve és könnyíti
a munkavégzést is.

Tájékoztatom Lajosmizse Város lakosait,
hogy a veszélyhelyzetre tekintettel 2020
évben a KÖZMEGHALLGATÁS ELMARAD

A közmeghallgatás első napirendjét képező
„Tájékoztató Lajosmizse Város Önkormányzata
2020. évi tevékenységéről, fejlesztésekről, beruházásokról, pályázatokról, költségvetési helyzetéről és a 2021. évi elképzelésekről” tárgykörű prezentációt videós tájékoztatással együtt feltesszük
Lajosmizse Város honlapjára a www.lajosmizse.
hu weboldal főoldalára és az önkormányzati
hírek menüpontba is.
2020. november 1. napjára ütemezve a sírhelynyilvántartó program egy praktikus újítással
bővült. Bevezetésre került a SírhelyAPP mobil
alkalmazás. Az alkalmazás segítségével a sírhely adatok immár digitálisan is megjeleníthetővé váltak az okostelefonokon, helyettesítve
ezáltal a papír alapú sírhely igazolványokat is.
Az új felhasználás letölthető az android és apple
rendszerrel működő telefonokra is a telefonok
applikációs áruházaiból.
A SírhelyAppról röviden:
• A sírhely felett rendelkező ügyfél a temetőüzemeltetőnél nyilvántartott e-mail címével
regisztrál az applikációba.
• Az applikáció tartalmazza a sírhely legfontosabb adatait és figyelmeztet arra is, hogy
le fog járni a sírhely megváltás.
• Egy adott sírhely lapjára belépve a hozzátartozó azonnal kapcsolatba tud lépni, a
temetőt üzemeltető szolgáltatóval. Több
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temető esetén mindegyikkel, ahol rendelkezőként van rögzítve a nyilvántartásokban.
• Az alkalmazás segít a legközelebbi temetkezési szolgáltató keresésében is, gombnyomással hívható elérhetőségeikkel.
• A mobil applikáció INGYENES szolgáltatás, amely díjtalan a temetkezések ügyfelei
számára.
A Lajosmizsei Köztemető sírhelyei esetében is
mostantól minden sírhely rendelkezője igénybe
tudja venni ezt az újítást, csak arra van szükség,
hogy a SírhelyAPP mobil alkalmazást letöltse a
telefonjára és egyeztessen a temető üzemeltetőjével arról, hogy az e-mail címe benne van-e a
számítógépes sírhely nyilvántartásban.
E-mail cím egyeztetése érdekében a Lajosmizsei Köztemető bejáratánál az ügyfélszolgálati
irodában kaphatnak az érdeklődők felvilágosítást, vagy telefonon keressék Csima Gyuláné
Piroskát a +36 30 426 52 77 telefonszámon.
Az applikációról minden részlet – videó,
hanganyag és leírás formájában – megtalálható
a www.memorialszoftver.hu oldalon is a SírhelyAPP menüpont alatt.

Közlemény a hivatali ügyfélfogadásról

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban
az ügyintézéssel kapcsolatban 2020. november
1-től az alábbi kéréssel fordulunk a Tisztelt Ügyfelekhez:
A Covid-19 járványra tekintettel szükséges
a személyes kontaktok (találkozások) számának
csökkentése, ezért kérjük Önöket, hogy hivatali ügyeiket elsősorban telefonon (76/356211 vagy 76/556-157), e-mailben (lajosmizse@
lajosmizse.hu) vagy elektronikus ügyintézést
biztosító felületen (pl. e-Papír, e-Önkormányzat, Cégkapu stb.) intézzék.
Akinek előbbi ügyintézési formák egyike
sem érhető el, kérelmüket írásban postai úton
vagy a Hivatal információs pultjánál nyújthatják be.
Ha az ügy jellege elengedhetetlenné teszi
vagy a tényállás másként nem tisztázható,
akkor a személyes ügyfélfogadás továbbra is
biztosított.
A személyes ügyintézés alkalmával az ügyfélfogadást úgy kell kialakítani, hogy a dolgozó
és az ügyfél közötti távolság az ügyintézési idő
alatt a 1,5 m-t meghaladja.
Az ügyfélnek a Hivatalba történő belépés
alkalmával kötelező használni a cipőfertőtlenítő tálcát, a kihelyezett érintésmentes kézfertőtlenítőt és az orrot és szájat eltakaró maszkot.
Az épületbe történő belépéskor testhőmérséklet mérést végzünk.
Kérjük szíves együttműködésüket egymás
egészségének és életének megóvása érdekében!
Lajosmizse, 2020. október 30.
Basky András
dr. Balogh László
polgármester
jegyző
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MUNKAREND VÁLTOZÁS
A LAJOSMIZSEI KÖZÖS
ÖNKORMÁNYZATI
HIVATALBAN
tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy
a 7/2019. (vi.25.) pm. rendelet értelmében – mely a 2020. évi munkaszüneti
napok körüli munkarendről szól –
2020. december 24-e csütörtök

PIHENŐNAP!
A LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL NYITVATARTÁSA
ÉS ÜGYFÉLFOGADÁSA
EZEN A NAPON SZÜNETEL.
2020. december 24-e csütörtök
HELYETT
2020. december 11-én pénteken
csütörtöki munkarend szerint tart
nyitva a hivatal és ezen a napon
ügyfélfogadás is lesz!
2020. december 12-e szombat
munkanap a pénteki munkarend szerint, tehát ezen a napon
ügyfélfogadás nincs.

Európai Regionális
Fejlesztési Alap
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A Bánk bán
utcában épül
az új bölcsőde
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot a TOP-1.4.119-BK1-2019-00039 azonosító számú, „Új bölcsődei férőhelyek létesítése Lajosmizsén” című
pályázat vonatkozásában, hogy a két csoportszobás bölcsőde a Bánk bán utcában épül meg.
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 171/2020. (X. 21.) önkormányzati határozatában döntött arról, hogy az új, két
csoportszobás bölcsödét nem a Radnóti Miklós
téren, hanem a Bánk bán utca beépítetlen oldalán valósítja meg. A pályázattal kapcsolatosan
a Támogatási Szerződés 2020. augusztus 13-án
került megkötésre. A tervezési és a közbeszerzési feladatok sikeres lebonyolítása után az új
bölcsőde kivitelezésének kezdő időpontja várhatóan 2021. év nyara. Az új bölcsőde a tervek
szerint 2022. év nyarán nyitja meg kapuit a bölcsődés kisgyermekek előtt.

Lajosmizse Város belterületén, a közterületeken
és a nyilvános helyeken,
a veszélyhelyzet ideje
alatt a hatodik életévét
be nem töltött kiskorú,
valamint az értelmi vagy
pszichoszociális fogyatékossággal, illetve az autizmus spektrumzavarral
élő személy kivételével mindenki köteles az orrot
és szájat folyamatosan elfedő maszkot viselni, kivéve sporttevékenység végzése során, valamint a
parkokban és a zöldterületeken.
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Tájékoztatom Felsőlajos község lakosait, hogy a veszélyhelyzetre tekintettel
2020 évben a KÖZMEGHALLGATÁS ELMARAD
Az elmaradó közmeghallgatás első napirendjét
képező „Tájékoztató Felsőlajos Község Önkormányzata 2020. évi tevékenységéről, fejlesztésekről, beruházásokról, pályázatokról, költségvetési
helyzetéről és a 2021. évi elképzelésekről” tárgykörű polgármesteri tájékoztatót videofelvételes
közvetítésről meg tudják tekinteni várhatóan december közepétől Felsőlajos Község honlapján
vagy a facebook oldalán keresztül. Ezzel e köz-

zététellel együtt mindkét webes felületre felkerül
a felvétel írásos anyaga is.
A közmeghallgatás második napirendjét
képező tárgykörben - amikor „a helyi lakosság
és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a
helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek – kérem Önöket, hogy kérdéseiket,
javaslataikat juttassák el a felsolajos@felsolajos.
hu e-mail címre vagy levélben a postán keresz-

tül vagy helyezzék el a Faluház aulájában erre a
célra kihelyezett gyűjtőládába. A beadványukban
feltétlenül tüntessék fel telefonos elérhetőségüket annak érdekében, hogy minél gyorsabban és
rövidebb úton tudjunk választ adni kérdéseikre,
javaslataikra.
Felsőlajos, 2020. november 26.
		
Juhász Gyula
		 polgármester

A felsőlajosi óvoda hírei

Október első hetében, az egészségügyi intézkedések betartása mellet rendhagyó módon ünnepeltük meg az állatok világnapját. Ennek keretében
a Tanyacsárdába látogattunk, ahol sétakocsikázás
során élvezhettük a környék természeti szépségeit, majd a csárdában egy lovasbemutatót tekint-
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hettünk meg. Ezután a gyermekek nagy örömére,
megismerkedhettünk az ott élő háziállatokkal, az
óvodások nagy érdeklődéssel nézték a lovakat,
szamarakat, szürke marhákat, apró szárnyasokat,
végül a vissza úton is élveztük a lovaskocsizás
minden örömét. Nagyon köszönjük a lehetőséget
a Tanyacsárda vezetőségének.
Ugyan csak október elején kapott tulipán csoportunk meghívást egy családhoz kukoricatörésbe. A helyszínre egy hosszú séta során jutottunk
ki Szalay családhoz. Itt egy rövid felfrissülés után
megismerkedtünk a kukoricatörés folyamatával.
A gyerekek nagyon élvezték a kukoricásban a
munkát, versenyeztek ki tudd több csövet kibontani, letekerni és rakásba vinni. Pihenés képpen a
vendéglátóink segítségével megnéztük a kukorica
növekedését képeken, majd egy látványos kísérletet is megfigyelhettek a gyerekek.
Munka végeztével jól esett a finom enni és
innivaló, ami után szabad játékra, sőt még a haza
sétálásra is volt erő. Az itt kapott kukoricát később lemorzsolták a gyerekek, az így nyert szemeket barkácsoláshoz, játékokhoz használtuk fel.
Ezúton is nagyon köszönjük a meghívást és a
remek élményeket!
Az ősz folyamán játékos formában megismerkedtünk az évszak jellemző gyümölcseivel,
zöldségeivel és terményeivel, továbbá verseket és
énekeket is tanultunk erről a szeszéjes évszakról,
de gyermekek a tök faragást élvezték a legjobban.
Két kislány B. Fruzsina és K. Lina képviselte
óvodánkat a lajosmizsei óvoda által online formában megrendezett dalversenyén, ahol Fruzsina külön díjat érdemelt ki. Ugyancsak online
formában megrendezett meseolvasó versenyen
két kisfiú N. Gergő és K. Mátyás és családja indult az óvodánk képviseletében, akiknek gondolkodtató, mozgásos feladatokból álló vidám
délutánba volt részük.
November végére a Magyar Falu Pályázaton
belül óvodánk udvara egy új udvari játékkal és
egy ívókúttal bővült. A gyerekek nagy örömmel
vették birtokba az új csúszdás, mászókás játékot.
Köszönjük polgármester úrnak és a képviselő
testületnek kedvező döntését és a közreműködést a lehelyezésben és az ütéscsillapítás kialakításában.
A napi rutinunkban továbbra is nagy gondot fordítunk az egészségügyi intézkedések
betartására, komoly odafigyelést igényel minden
óvodai dolgozótól. Köszönjük a szülők segítő
közreműködését, amivel hozzájárulnak, hogy
a kialakult helyzetben biztonságosan tudjunk
működni.
Későbbiekben nagy izgalommal, barkácsolással, vers, ének tanulással, beszélgetéssel,
mesével várjuk a Mikulást és a Karácsonyt.
Sajnos a ruha és cipő és Adventi vásár az idén
nem kerül megrendezésre. Programjaink, tevékenységeink megszervezése során törekszünk,
hogy a gyerekek minél jobban érezzék magukat
illetve az aktuális egészségügyi előírásoknak
megfeleljünk.
| HÍRLAP | 2020. november–december | 

Felsőlajosi óvoda udvar
játszótéri eszközeinek fejlesztése
A Magyar Falu Program keretében megjelent „Óvoda udvar” című pályázati kiírásra Felsőlajos Község Önkormányzata
2019. évben pályázatot nyújtott be, udvari játszóeszközök
beszerzésére és telepítésére vonatkozóan.
A pályázat keretében a 2.219.795.- forintos támogatásból
egy mászóvár és egy babaház került beszerzésre. A fejleszti
programmal a gyermekek számára egy udvari ivókút is kialakításra kerül.
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LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE
Lajosmizse, Dózsa György út 104–106. szám • Tel.: 06 76 356–184 • Központi Háziorvosi Ügyelet: 06-76 356-173
facebook: www.facebook.com/egeszseghaz.lajosmizse/ • Honlap: www.egeszseghazlm.hu • e-mail: egeszseghaz@egeszseghazlm.hu

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapezelő (NEAK)
támogatásából megvalósult fejlesztések
2019. évben 20.668.200 Ft-ot biztosított az Intézménynek.
A kapott összegből számos fejlesztés valósulhatott meg az Egészségházban:
1.)	EKG, defibrillátor beszerzése a szakrendelésekre.
2.)	Mágnesterápiás készülékkel, lökéshullám
terápiás készülékkel bővült a fizioterápia.
3.)	Kardiológiai szívultrahang fej vásárlása a
kardiológiára.
4.)	Laboratórium és kardiológia szakrendelő
festése, mázolása.
5.)	Betegellátás feltételei javultak: Betegszékek, betegágyak, öltözőpad, betegfellépő,
műszerasztal beszerzése, fizioterápia, labor,
nőgyógyászat szakrendelők bútorzatának
felújítása, szakmai tárolóhelyek kialakítása,
várótermi padok cseréje.
6.)	IT fejlesztés keretében új informatikai eszközök (számítógép, nyomtató) vásárlása
egyes szakrendelésekre.

További felújítások, korszerűsítések,
beszerzések is történtek az Egészségházban

A labor új szakmai anyag tároló

Világításkorszerűsítés 3 háziorvosi rendelőben,
laborban, védőnői tanácsadóban -1400 000 Ft
fenntartói finanszírozással
Intézményi beszerzések: egészségügyi és
egyéb szakmai célú eszközök, a fertőtlenítés eszközei ( érintésmentes adagoló, fertőtlenítő lábtörlő, takarítókocsik, kézfertőtlenítők), hőmérők,
bútorzat, tárolók, előszűrési pontok kialakítása,
kamerák, egyéb -1126 000 Ft
Festés-mázolás: emeleti részek, munkaszobák, lépcsőkorlát, aula, rendelők, labor, védőnői
tanácsadó, idősgondozó részek, kliensfogadó közel 3 000 000 Ft

Új betegágy, tárolók, asztal
a Labor vérvételi helyiségében

Színes mesefigurák, új bútorok, vidám polcok
segítik elviselhetővé tenni a beteg gyermekek
várakozását és egészségügyi ellátását a megújult
Gyermekegészségügyi Központban

Új lökéshullám terápiás készülék
(Engedélyeztetése folyamatban van)
A megújult védőnői tanácsadó

SOS SEGÉLYHÍVÓ

Új mágnesterápiás készülék

6

3 db háziorvosi rendelő megújult
festési-mázolási, világítás-korszerűsítési,
árnyékolási munkálatok elvégzését követően

Lajosmizse és Felsőlajos közigazgatási területén
2021. január hónaptól új távfelügyeleti rendszer
(segélyhívó rendszer) működik. A szolgáltatással kapcsolatos további információkat Papp
Andrea Gondozási részleg vezetőtől kérhet
a 76/556-185 telefonszámon.

| HÍRLAP | 2020. november–december |
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LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE
Lajosmizse, Dózsa György út 104–106. szám • Tel.: 06 76 356–184 • Központi Háziorvosi Ügyelet: 06-76 356-173
facebook: www.facebook.com/egeszseghaz.lajosmizse/ • Honlap: www.egeszseghazlm.hu • e-mail: egeszseghaz@egeszseghazlm.hu

Az Egészségház emeleti és egyes földszinti vizesblokkjainak teljes körű felújítása BM pályázat keretében
Pályázati támogatás: 5.824.891 Ft • Önkormányzati forrás: 13.117.844 Ft
Munkálatok összköltsége: 18.942.735 Ft

LAJOSMIZSEI KÖZPONTI HÁZIORVOSI
ÜGYELET BEOSZTÁSA
Hétköznap: 16.00–8.00
Hétvégén, pihenőés ünnepnapokon: 8.00–8.00

2020. december
Fejlesztéssel/felújítással érintett területek:
1.)	Földszinti aula női betegek részére mosdó
felújítása
2.)	Földszinti aula női személyzeti mosdó felújítása
3.)	Földszinti aula férfi betegek részére mosdó
felújítása
4.)	Földszinti aula férfi személyzeti mosdó felújítása
5.)	Emeleti női személyzeti mosdó felújítása

6.)	Emeleti férfi személyzeti mosdó felújítása
7.)	Az emeleti részen a takarításához szükséges vízvételi hely, mosás funkció és takarító
szertár/raktár kialakítása
8.)	Földszinti aula női beteg/személyzeti mosdó
automatikusan nyíló ajtajának gyártása,
szerelése
9.)	
Földszinti aula férfi beteg/személyzeti
mosdó automatikusan nyíló ajtajának gyártása, szerelés

A megújult emeleti férfi és női személyzeti mosdók

1.

Dr. Márton Rozália

2.

Dr. Jankahidy Andrea

3.

Dr. Takács Vilmos

4.

Dr. Lódi Brigitta

5.

Dr. Lódi Brigitta

6.

Dr. Márton Rozália

7.

Dr. Ágó Zsuzsanna

8.

Dr. Gócz Irén

9.

Dr. Jankahidy Andrea

10.

Dr. Szabó Béla

11.

Dr. Lódi Brigitta

12.

Dr. Márton Rozália

13.

Dr. Rónay Zsolt

14.

Dr. Jankahidy Andrea

15.

Dr. Gócz Irén

16.

Dr. Takács Vilmos

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. Márton Rozália

24.

Dr. Márton Rozália

25.

Dr. Lódi Brigitta

26.

Dr. Gócz Irén

27.

Dr. Lódi Brigitta

28.

Dr. Szabó Béla

29.

Dr. Márton Rozália

30.

Dr. Takács Vilmos

31.

Dr. Rónay Zsolt

VÉRADÁSOK IDŐPONTJAI
AZ EGÉSZSÉGHÁZBAN
2021. március 11.		
2021. június 10.		
2021.október 07.		
2021. december 09.		

8.30-13.00
8.30-13.00
8.30-13.00
8.30-13.00

Helyszín: Egészségház,
Estike Idősek Klubja
6050 Lajosmizse,
Dózsa György út 104–106.
Aula-női betegek részére mosdó

Aula-férfi betegek részére mosdó

Az akadálytalan bejutást segítik az automatikusan nyíló ajtók. A személyi higiéne maximálisan
biztosított az automatizálással és a kézfertőtlenítő pontok kialakításával.
| HÍRLAP | 2020. november–december | 
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World Walking Day 2020 Világ Gyalogló (hó)
Nap egész októberben!

A rendezvénysorozat célja:
A gyaloglás népszerűsítése Magyarországon.
A gyaloglás, a séta rendszeresen űzve alkalmas
eszköz az egészség megtartására, társakkal, barátokkal, óvodai, iskolai közösségben, akár a
családtagok bevonásával, közösen gyakorolva
pedig egyúttal remek időtöltés.
Helye, ideje:
Október hónapban a helyi szervezők által kijelölt
útvonalon és meghatározott időpontban.
Rendezők:
Az országos verseny e kiírásnak megfelelő koordinációját, irányítását a szabadidősport világszervezetétől (The Association For International Sport for All, TAFISA) kapott felhatalmazás
alapján a Magyar Szabadidősport Szövetség
(MASPORT) végzi, a rendezvény lebonyolítását
a helyi szervezők.
Résztvevők:
A versenykiírásban foglaltakat elfogadó, minimum 15 fős iskolai csoportok. A tanintézmény
lehetőséget biztosíthat további külső résztvevőknek kortól, nemtől és nemzetiségtől függetlenül
bárkinek.
Lebonyolítás rendje:
Ajánlott túratáv iskolás csoportoknak: 5-10 km
volt.
Útvonal: Jelentős emelkedőktől mentes,
egyenletes, biztonságos terepet célszerű jelöltünk
ki.

Nyilas Ferenc
Nagy Marcell
Czirják Kamilló
Varga Ábel
Bevíz Richárd

8.a
8.a
7.a
7.a
7.d

Felkészítő tanárok: Kacskóné Antóni Katalin,
Móra Ferenc, Szekeres László

Sikereink a Bolyai anyanyelvi csapatversenyen
Iskolánk két nyelvész csapata is sikeresen szerepelt az idei tanévben a Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny körzeti fordulóján. A 4. b osztályosok 5.
helyezést, a 8. b osztály tanulói pedig 4. helyezést
értek el.
A 4. b osztály csapatának tagjai: Csillik Mihály, Gáspár Vilmos, Horváth Zsófia, Török
Csongor. Felkészítő tanáruk: Ipacs-Szabóné
Radics Éva
A 8. b osztályos csapat: Czigány Dániel, Jáger
Alexa, Ország Kristóf, Rónay Csanád.

Felkészítő tanár: László Ildikó

Ezen kívül az útvonal alkalmas volt arra,
hogy bemutasson helyi nevezetességet is. Így
osztályaink meglátogatták a Tanyamúzeumot,
köszönjük Clos Enikő munkáját, aki fogadta a
helyszínen csoportjainkat.

Marton Mariann

Ügyességi és Váltófutó Csapatbajnokság

Diákolimpiai versenysorozat részeként idén is
megrendezésre került az Ügyességi és Váltófutó
Csapatbajnokság. Magasugrás versenyszámban
a megyei fordulón szerzett győzelem után a gyerekek 2020. október 17-én, Székesfehérváron az
országos versenyen is megmérettettek. Eredményük az előkelő 5. hely.
Csapat tagjai:

8

kenységének zászlóhajója: elkötelezettek az iránt,
hogy minél több országban szóljon szeptember
utolsó péntekje az egészségtudatosságról és a
minőségi testmozgásról.

MAGYAR DIÁKSPORT NAPJA

Az idei tanévben hivatalosan témanap lett a
Magyar Diáksport Napja!
A magyar ötletből létrejött Európai Diáksport
Napja az európai sportesemények csúcstartója,
melynek keretében a legtöbb gyerek egyszerre
sportol. A projektvezető Magyar Diáksport Szövetség az Európai Unió mozgásösztönző tevé-

A kezdeményezés nagy múltra tekint vissza:
tizennégy éve indult el Magyarországról a Magyar Diáksport Napja néven. 2015-ben nyertek
először Erasmus sportpályázaton támogatást
arra, hogy a jó magyar gyakorlatot uniós szinten
is megvalósíthassák. Ebben az évben szervezték
meg először az Európai Diáksport Napját – mintegy pilotprojektként – Bulgária és Lengyelország
csatlakozásával, majd a következő évben már
húsz ország vett benne részt. Azóta egy év kivételével minden évben nyertek Erasmus pályázati
összeget a projektre, és folyamatosan nőtt a résztvevő országok és a partneriskolák száma. 2019ben negyvennégy országban 3-3,5 millió gyerek
sportolt az Európai Diáksport Napján. Ráadásul
már valódi globális sporteseménnyé vált, Európán kívüli országok – pl. Makaó, Hon kong,
Chile, Kenya is – a csatlakozók között vannak.
A 2020/2021. tanév rendjéről szóló EMMI
rendeletben immár hivatalosan is témanapként
jelenik meg a Magyar Diáksport Napja.
MDSZ által elindított diáksportnap az elmúlt
években európai kezdeményezéssé vált, és ma
már több mint 40 európai országban szervezik
meg szeptember végén a magyar jó gyakorlatból kinőtt Európai Diáksport Napját (European
School Sport Day®, ESSD), mely évről-évre a testmozgással és az egészségtudatos életvezetéssel
összefüggő fókusztémákat dolgoz fel.
Ehhez képest a tanév rendjéről szóló rendeletben való hivatalos megjelenés és elismerés
azt jelenti, hogy az intézményeknek az eddigi
önkéntes részvétel mellett most már kifejezetten
lehetőségük lett arra is, hogy a témahetekhez
hasonlóan az iskolák a munkatervében meghatározott módon részt vegyenek a témanaphoz
kapcsolódó programokon, továbbá a tantervben
előírt, az adott témával összefüggő tanítási órákat, valamint egyéb foglalkozásokat a témanap
keretében szervezzék meg.
Az idén 2020. szeptember 25-re eső Magyar
Diáksport Napján megvalósuló ESSD fókusztémája (ahogy minden csatlakozó országban) a
gyermekek, tanulók egészséges önképe és mentális egészséges volt. Az MDSZ a járványügyi
készültség időszakára vonatkozó irányadó
ajánlásokat, iránymutatásokat is közölt, mely
| HÍRLAP | 2020. november–december |
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többek közt az iskolai sportesemények biztonságos megszervezését tették lehetővé.
Forrás: https://www.mdsz.hu/hirek-hu/
mdsz-hu-hu/2020/08/14/hivatalosan-is-temanap-a-magyar-diaksport napja/?fbclid=IwAR3p7KRUU2_1EMBIC2tRKPoHyLbkfvl8Kuxd8gEOinD7ZT_WFl1xGg2iRD0
Iskolánk idén is örömmel csatlakozott ehhez a
sporteseményhez, ahol az ESSD-re regisztráló
iskolák hagyományosan azt vállalják, hogy az
eseményhez kapcsolódóan 120 perces mozgásés sportprogramot szerveznek a tanulóknak.
A COVID-19 új koronavírus járvány miatt
azonban idén más volt a cél, így diákjaink a kialakult helyzetre való tekintettel a mindennapos
testnevelés tanórai keretek között, osztálybontásban ünnepelhették s tapasztalhatták meg a
közös sportolás élményét. Az időjárás lehetővé
tette, így a szabadban zajlott a sportolás, támogatva a tanulók immunrendszerének erősítését,
amelynek a pandémia miatt most nagyobb a
jelentősége, mint valaha. Az órák biztonságos
lebonyolításhoz fertőzésmegelőzési iránymutatásokat figyelembe vettük.

Marton Mariann

Európai Hulladékcsökkentési Hét 2020

Az Európai Hulladékcsökkentési Hetet minden
év novemberének utolsó hetében rendezik meg.
A fenntartható jövő érdekében 2009-ben indított
kezdeményezésben résztvevő országokban egy
teljes héten keresztül lelkes önkéntesek, saját
ötleteikkel hívják fel a figyelmet a tudatos hulladékgazdálkodásra, a hulladék keletkezésének
megelőzésére, a keletkezett mennyiség csökkentésére, a termékek újrahasználatára, valamint
az anyagok újrahasznosításának fontosságára.
A főszervező EWWR – European Week for
Waste Reduction – a hulladékok problémájával
foglalkozik európai szinten.
Az esemény a kontinensen és hazánkban is
egyre népszerűbb. Magyarországon 2012 óta
szervezik meg az eseményt, a tavalyi évben 411
akcióval zajlott. Európai szinten 16570 akciót
valósítottak meg a programhoz csatlakozó önkéntesek.
A 2020-as Hulladékcsökkentési Hét november 21-29. között kerül megrendezésre. A
szemléletformáló kampány magyarországi koordinátora 2020-ban az Innovációs és Technológiai
Minisztérium Építésgazdaságért, Infrastrukturális Környezetért és Fenntarthatóságért Felelős
Államtitkárság felkérésére és támogatásával az
ÉMI Nonprofit Kft.

Egy tisztább jövőért – nem csak egy hétig!

Az Európai Hulladékcsökkentési Hét missziója, hogy megszólítsa az embereket és felhívja a
figyelmet a hulladékcsökkentés jelentőségére.
Azonban nem csak ezen az egy héten, de hosszútávon is. A kezdeményezéssel ösztönözni kívánja
a lakosságot, hogy az élhetőbb, tisztább környe| HÍRLAP | 2020. november–december | 

zet és a környezetkímélőbb életmód érdekében
tudatosan figyeljenek mindennapi fogyasztási
szokásaikra.
A Héthez iskolánk is csatlakozott saját ötletekkel:
1. Alkosd újra!
2. Tégy egy könyvet, végy egy könyvet!
A Hét azt kívánja bizonyítani, hogy az
erőforrásokkal való takarékosság, a figyelmes
létezés során jelentősen csökkenthető a keletkező
hulladék mennyisége, növelhető az anyagok
élettartama. A 2020-as kiemelt téma, a láthatatlan hulladék mellett természetesen minden
olyan téma, amely a hulladék keletkezésének
csökkentésére, a termékek újrahasznosítására
hívják fel a figyelmet. Az akciótervezés során
fontos szem előtt tartani a „3R” elméletet, vagyis a hulladékot csökkenteni, újrahasználni vagy
újrahasznosítani.

Marton Mariann

Komposztálót kapott az Iskolakert

Intézményünk az Iskolakert Alapozó Programnak és a Humusz Maximusz Egyesületnek
köszönhetően szerves hulladékot feldolgozó
compastor gilisztákkal gyarapodott. Szeptember
végén került kiszállításre a komposztáló edény.
A telepítés során az egyesület vezetője, Pásztor
József megismertette a technológia lényegét az
Iskolakertet gondozó pedagógusokkal. A továbbiakban diákjaink folyamatosan gondozzák az
állományt, például azzal is, hogy délutánonként, a felsős tantermekből a komposztnak valót
összegyűjtik és a gilisztakomposztálóba helyezik.
A giliszták biztonságosan és gyorsan - akár már
3-6 hónap alatt - jó minőségű kész komposztot
készítenek, s mindez végig biológiai úton történik.

Marton Mariann

K1 LIGHT MAGYAR BAJNOK

Szeptember 12-13.-án rendezték meg Baján az
WFC Nyílt Országos Bajnokságot.
ÖTVÖS ISTVÁN iskolánk 8. b osztályos
tanulója az 57 kg-osok mezőnyében megszerezte
a K1 Light Magyar Bajnok-i címet, a 63 kg-osok
mezőnyében II. helyezést ért el.
István öt éve a Mizse K1 versenyzője, hetente
háromszor jár edzeni. Edzője: Szuhányi Gyula
Gratulálunk az elért eredményekhez és további sikereket kívánunk!

Adonyi Gabriella osztályfőnök

DÍJUGRATÁSBAN ELSŐ

Nyolc éve lovagol, két éve pedig díjugratásban
versenyez SZÓRÁD LINETT SZONJA, 8.b osztályos tanuló.
Júliusban rendezték meg Kecskeméten az
Országos minősítő díjugrató versenyt, melyen
Linett két I. és két II. helyezést ért el.
Iskolánk tanulója az Airvent Lovas Klub színeiben versenyez, edzője: Fábián István.
Szeretettel gratulálunk az elért eredményekhez és további sok sikert kívánunk!

Adonyi Gabriella, osztályfőnök

Iskolakerti tudósítás-Őszi
munkálatok az iskolakertben

A két évvel kialakított iskolakertünkben, ahol
4 magaságyás, 5 virágos ágyás, és a nyár elején
kialakított 4 raklap-ágyás található, folyt kora
tavasztól a munka.
Az év elején a pályázat útján kapott vetőmagokkal, az azokból nevelt palántákkal, felajánlásból kapott palántákkal telepítettük be ágyásainkat. A koratavaszi palántanevelést az előző tanév
tavaszán az 5. b, 4. c, 6. b, 5. e osztályok végezték
el, de a március 16-tól életbe lépett covid miatti
online-oktatás miatt Hágerné Terenyi Rita és
jómagam, a kertvezetője vetettük el a magokat,
palántáztuk el az osztályfőnökök által otthon
tovább nevelt növényeket. A virágoskertbe a nyár
elején évelő virágok is kerültek az egynyáriak
mellé.
A nyár elején leszüreteltük a borsót, retket, új
hagymát. A nyári munkálatokban a takarítónők,
és az iskola karbantartó munkatársai segítettek, a
kert ápolásában, öntözésben, gyomtalanításban.
A nyáron növekedett az ágyásokban sárgarépa,
cékla, bab, paprika, paradicsom, cukkini, toszkán

9

H Í R E K

L A J O S M I Z S E

P O R T Á J Á N

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

kelkáposzta is. A fűszerkertünkben bokrosodtak
a fűszernövényeink: menta, kakukkfű, lestyán,
bazsalikom, rukkola, metélőhagyma és a rozmaring.
A nyár végén kialakítottunk egy kis bogyós
gyümölcssort is, málnával, szederrel, ribizlivel.
Ősztől már tanulóink is részt vettek a
munkálatokban osztályonkénti vállalásokkal,
részt vettek a betakarításban, a maggyűjtésben,
avargyűjtésben, az ágyások téliesítésében.
Barba Bea kolléganőnk pályázaton nyert 16
őshonos fa- bokorcsemetét, amit osztályával le is

iskoláztak, ezek később kerülnek végleges helyükre. Ezeket a fácskákat Drabantné Gyurgyik Györgyike osztályával téliesítette hullámkartonnal.
A kert terményeit lefagyasztottuk, Szekeres
László osztályával a kertben termetteket felhasználva Frankfurti levest készített. November elején a kertben termett zöldségekből: sárgarépából,
karalábéból, céklából kóstoltatást is rendeztünk
diákjainknak, aminek nagy sikere lett.
Okóberben pályázat által nyertünk egy komposztáló tartályt biológiai oltott komposzttal,
gilisztákkal.

Várjuk a tavaszt, hogy jövőre már remélhetőleg a diákok is részesei lehessenek iskolakertünk
gondozásában, az ott végzett munka örömében.

Sápiné Aczél Ágnes,

megbízott kertvezető
Iskolánk idén is megemlékezett 1956 lajosmizsei
áldozatairól. A 6. d osztály Besenyi Márta osztályfőnökkel és Berta István pedagógussal megkoszorúzták a sírokat és gyertyát gyújtottak emlékükre. Köszönet Kacskóné Antóni Katalinnak
a koszorúk felajánlásáért.

LAJOSMIZSEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LELKÉSZI HIVATAL 6050, LAJOSMIZSE, DÓZSA GYÖRGY ÚT 16, (06 76) 356 387

Református Egyházközség 2020.

Kedves Lajosmizseiek!
Január 1-én, az Újévi istentiszteleten elhangzó
Igére úgy tekintünk, hogy az irányt szab, utat
mutat az egész évre. Bibliaolvasó kalauzunk ebben az esztendőben a Tízparancsolatot ajánlotta
vezérigeként.
A Tízparancsolat életünk normájára, azt az
erkölcsi minimumot tartalmazza, ahogyan Istenhez és embertársainkhoz kellene viszonyulnunk
tetteinkben, szavainkban, vagy gondolatainkban.
Ösztönöz és féken tart, és ha őszinték vagyunk,
alázatra tanít, mert megláthatjuk benne töredékességünket, hiányainkat.
Az 1. parancsolat így kezdődik: „Én az Úr vagyok, a te Istened…” Az Ó és az Újszövetségben
is úgy van előttünk Isten, mint Szabadító Úr. Mózes 2. könyve azzal kezdődik, hogy Isten elhívja
Mózest, és megbízza, hogy vezesse ki a népét a
szolgaság házából. Csodákon és jeleken keresztül
megy végbe a szabadítás, Isten megmutatja hatalmát, gondviselő szeretetét. Az Újszövetség ugyan
erről az Úrról tesz bizonyságot. Isten meglátta az
ember nyomorúságát, és Karácsonykor elküldte
a Szabadítót, Jézus Krisztust, akiben megmutatta,
hogy minden bűne, bukása, töredékessége ellenére szereti az embert.
Kálvin János négy pontban foglalja össze,
hogy mire hív bennünket az első parancsolat,
miben ölt testet az Isten iránti teljes odaadás

LAJOSMIZSEI SZENT LAJOS
RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM
6050 LAJOSMIZSE, SZABADSÁG TÉR 2,
TELEFON: 06 76 / 555 250
A Katolikus templomban hétköznap és vasárnap a megszokott időpontokban meg
vannak tartva a Szentmisék és a szertartások, a járványügyi előírásoknak megfelelően
maszk viselésével és a kellő távolság megtartásával. A plébániai iroda is működik H-P:
9-11 óráig és H-Cs: 15-17 óráig.

Süveges István,

kanonok-fõesp. atya
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(Inst. I. 361-362). Ezek a következők: imádás,
bizalom, segítségül hívás, és hálaadás.
Ha visszatekintünk a 2020-as esztendőre, akkor gyülekezetünk életében a segítségül hívás és
a háladás kéz a kézben kísérte napjainkat.
Tudomásom szerint az 1739-40-es pestisjárvány idején történt meg utoljára, hogy országszerte bezárták a templomoka a járványhelyzet
miatt, így óvva a fertőzéstől az embereket. A
járványhelyzet miatt március közepén bezártak
templomaink. Az évet végig kísérte Isten segítségül hívása. Könyörögtünk és könyörgünk, hogy
Gondviselő jó Atyánk őrizze életünket, gyülekezetünket, népünket, az egész emberiséget, és adjon kimenekedést a nyomorúságból, a félelmekből, elszigeteltségből, a betegségből. Könyörüljön
meg rajtunk Urunk, hogy meglássuk, mi az, ami
igazán fontos és értékes. Adja Isten, hogy megtanuljuk becsülni az életünket, egymást és közösségeinket, meglássuk, mi az, amit mi tehetünk
másokért szeretetből, közösségvállalásból.
2020 azonban nem csak a szükség éve, hanem a hálaadás éve is. 10 esztendeje annak,
hogy lajosmizseiek lettünk. Hálásak vagyunk a
szeretetért, mellyel fogadtak, és körülveszik családunkat, a sok segítségért, a bátorító szavakért, a
jószándékú tanácsokért. Hálásak vagyunk, hogy
gyülekezeti épületeink szépülnek, felújíthattuk
templomunkat. A legnagyobb örömünk, mikor
Isten Háza és a templomkert megtelik élettel,
benépesül gyerekekkel és felnőttekkel, fiatalokkal
és idősekkel. Dicsőség legyen Istennek gyülekezetünkért, különösen azért, ha valaki megtalálta
Krisztust.
Hálásak vagyunk azért, hogy a nehézségek
ellenére ebben az esztendőben is megtarthattuk
gyermektáborunkat, és kalandozhattunk Egyiptomban József története alapján, és megrendezhettük zenei táborunkat Galyatetőn.

Az aktualitásokról:

A Magyarországi Református Egyház kérésének
megfelelően további rendelkezésig minden személyes találkozással járó alkalom szünetel, az
istentiszteleteken, esti áhítatokon, bibliaórákon,
interneten keresztül lehet részt venni.

Az istentiszteleteket a Facebookon élőben
közvetítjük vasárnap 10 órától, a délután során
a felvétel felkerül az egyházközség YouTube csatornájára is. Terveink szerint néhány héten belül
a YouTube-on is élő lesz a közvetítés. Hétfőtől
péntekig minden este 6 órakor online ima alkalmat tartunk Facebook oldalunkon. Szeretettel
várunk mindenkit online közvetítéseinkre!
Továbbra is lehet a lelkipásztort keresni,
segítséget kérni. A Lelkészi Hivatal működik,
de kérjük, hogy a telefonos (+36 30 6365860)
ügyintézést részesítsék előnyben. Természetesen,
ha szükséges, személyes találkozásra is van lehetőség. A templomot nem zárjuk be, hogy azok
se maradjanak le az istentiszteletről, akik nem
értesültek a változásról, vagy nincs lehetőségük
bekapcsolódni az online közvetítésbe. Ha valaki
szeretné megkapni az igehirdetést kinyomtatva,
kérjük, jelezze telefonon.
Decemberben elindul gyülekezetünk honlapja a www.mizseref.hu címen. Szeretnénk minél
több családhoz eljutni igehirdetéssel, gyülekezetünk híreivel, aktualitásokkal, ezért létrehozunk
egy e-mail levelezőlistát is. Ha valaki szeretne
feliratkozni, kérjük, küldjön egy e-mailt névvel
és elérhetőséggel a lajosmizse@reformatus.hu
címre.
Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik a nehéz időkben is támogatták
gyülekezetünket adományaikkal, és így biztosították működését. Kérjük, hogy ha lehetőségeik engedik, támogassák egyházközségünket! Adományaikat elsősorban a Lajosmizsei
Református Egyházközség bankszámlájára
várjuk 11732167-20078845, de lehetőség van
készpénzes befizetésre is csütörtökön 8 és 10
óra között a Lelkészi Hivatalban (Lajosmizse,
Dózsa György út 16.).
„Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig
biztos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk.” Zsoltárok 46,2-3
Áldott Adventet és Karácsonyt kívánunk
mindenkinek!
Áldás, békesség!

Kis-Rigóné Jobbágy Klára, gondnok

Ferenczy József, református lelkész
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Úgy tűnik, ebben a nevelési évben is nélkülöznünk kell a családi programokat, mindazon által igyekszünk mindent megtenni azért, hogy
a gyerekek boldog és egészséges közösségbe
járhassanak, és ezért minden szükséges lépést
megteszünk. Az elmúlt tavasszal alkalmazott jó
gyakorlatokkal és új ötleleteinkkel, az online felületek segítségével, igyekszünk pótolni a közös
alkalmakat, informálni a szülőket és élményt
adni a gyermekeknek. Természetesen a bölcsődei
hétköznapok továbbra is megtelnek vidámsággal
és a gyerekekkel készültünk az őszi ünnepekre.

Októberben töklámpást készítettünk a csoportban, a gyerekek élvezettel segítettek kikaparni
a tököket és örömmel látták a végeredményt.
Novemberben libák készültek, sokat énekelünk,
amit egyre jobban élveznek a kisebbek is, illetve együtt énekelnek velünk. Izgatottan várjuk
a karácsonyi ünnepeket is, és bár rendhagyóan
zajlanak a bölcsődés ünnepeink, azért mindig
készülünk valami meglepetéssel a gyerekek és
szüleik számára. Azon dolgozunk, hogy igazi
bölcsődés élményeket nyújtsunk.
 Farkasné Karlik Zsófia, kisgyermeknevelő

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

Dalos Pacsirták Találkozója 2020

A Meserét Óvodában 2020. szeptember 30-án a
szokásostól eltérő módon, online tartottuk meg
a Dalos pacsirták találkozóját. Igencsak nagy
volt az érdeklődés, 30 dalos kedvű nagycsoportos óvodás gyermek énekelte fel a kötelező és
szabadon választott dalokat az internetes felületre, ahol kéttagú zsűri értékelte a
produktumokat.
A gyerekeknek köszönjük a
lelkiismeretes felkészülést, a szülőknek és az óvó néniknek pedig
a felkészítő munkáját, valamint a
dalok felvételét, feltöltését.
A gyermekeket az alábbi kategóriákban értékelték: Ékes hangú
dalnok és Arany hangú dalnok
A győztesek:
Móczó Katica,
Hurják Natália,
Baranyi Fruzsina
Balog Zsófia
Mata Mirjam
Keresztes Zselyke
Kelemen Hédi
A kategóriák díjazottjai oklevelet,
| HÍRLAP | 2020. november–december | 

csokoládét és hangszert vihettek haza, a többi kis
énekes emléklapot és csokoládét kapott.
Az ajándékokat külön köszönjük a Tündérkert alapítványnak!

Kollárné Sarkadi Éva
 óvodapedagógus – ének munkaközösség vezető

Egészségnevelés a Csibe csoportban

Az óvodai nevelés egyik legfontosabb feladata
az egészséges életmód kialakítása, hiszen ennek
hatása a gyermek egész életére kihat. Az egészségmegőrzés szokásainak megalapozása, a személyes higiénia, ápoltságra való igény formálása,
a megfelelő táplálkozás és mozgásigény kielégítése alapvető célunk- és feladatunk.
A mai világban egyre nagyobb figyelmet
kap a megelőzés, a tudatos elővigyázatosság,
hogyan kerülhetjük el a betegségeket. Ehhez
azonban ismernünk kell a testünket, annak
működését.
A hét folyamán igyekeztem a gyermekekkel
játékosan megismertetni az emberi test felépítését, az érzékszerveink szerepét, váz- és izomrendszerünk, főbb szerveink funkcióját, orvos
munkájának fontosságát. Személyes megtapasztalással, új élményekkel, orvosi szerepjátékokkal
próbáltam tudásukat elmélyíteni.
Régészeti munkálatok során ismerkedtünk a
csontok formájával, méreteivel, számoltuk, mértük, összehasonlítottuk azokat. Ehhez só-lisztgyurmából készített csontokat kerestünk a homokban (esetünkben grízben) lassú, söprögető
mozdulatokkal, mint a régészek.
Az elkészített röntgen gép segítségével
(köszönet az eszközökért Horváth Fanni apu-
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kájának) bővült a szerepjátékaink köre, ismerkedtek a gyógyítás, vizsgálati módszerek
lehetőségeivel.
Érzékszerveinkkel kapcsolatos ismereteinket
a légycsapó játékunkkal mélyítettük. Állításokból
illetve találós kérdésekből kellett felismerni az
adott testrészt, érzékszervet, s aki a leggyorsabban lecsapott rá, az vihette a kártyalapot.
A mindennapos testnevelést meditálással
zártuk. Hihetetlen, hogy mennyire várták és
szerették ezt a néhány perces, zenére végzett
lecsendesedést.
A sok-sok játékos tevékenység között mondókáztunk, verseltünk, Igaz Dóra: Holnapra kutya
bajod meséiből válogattunk.
Az egyik legvidámabb elfoglaltságunk a dalos
kézmosás volt. Mindennapjainkban a gyerekek
is pontosan tudják már, mennyire fontos a rendszeres és alapos kézmosás. Megbeszéltük, hogy
20-ig kell számolni, amíg szappanozunk. Erre
született egy dal is, ami a Cifra palota dallamára pontosan 20 másodpercig tart. Otthon is ki
lehet próbálni.
Piszkos a kezem meg a tenyerem,
Ettől kapok betegséget, ha ezzel eszem.
De én megmosom, vízzel, szappannal,
Eltűnnek a bacilusok, nem lesz semmi baj!
Jó egészséget Mindenkinek!

Virág Gabriella

óvodapedagógus

Felfedezés a régmúltban

Intézményünkben preferált terület a természeti
és emberi környezet megbecsülésére nevelés.
Tesszük ezt a természeti és társadalmi környezet,
népművészeti, művészeti alkotások szépségének
felfedeztetésével, kulturális programokon való
részvétellel.
Fontos számunkra, hogy az óvodás korú
gyermekek a nemzetet éltető hagyományokat

12

megismerjék, ezekről pozitív élményeket szerezzenek, ezáltal hiteles, követendő mintát kapjanak. Ezek a gondolatok vezéreltek bennünket,
amikor 2019. februárjában megírtuk a „Kincses
Kultúróvoda 2020” pályázatot. A programterv
összeállításánál törekedtünk a sokszínűségre,
változatosságra, műveltségtartalmak közötti
komplexitásra.
Nagy örömünkre pályázatunk nyert, mely
lehetővé teszi az intézménybe járó gyerekek fantasztikus kulturális programokon való részvételét, csodálatos népművészeti eszközök, jelmezek,
hangszerek beszerzését.
Az első program 2020. 10. 22-én valósult
meg, amikor az Új Tanyacsárdában töltött el egy
igazán mozgalmas, élményekkel teli délelőttöt
150 kis óvodás, természetesen felnőtt kísérőkkel.
A programok között szerepelt lovaskocsizás, őshonos, illetve háziállatok, kovácsműhely, istállók
megtekintése, lovas bemutatón való részvétel.
Fantasztikus élmény volt látni a gyerekek felhőtlen boldogságát, ahogy a múlt csodáit felfedezték.
E külső helyszínre szervezett kulturális programmal, az élménypedagógián keresztül lehetővé tettük a gyerekek ismereteinek gyarapítását,
érzékenyíttettük őket a kultúra iránt, hiszen a
gyermekkorban szerzett pozitív tapasztalatok
által válnak a kultúra iránt fogékony felnőtté.

Helgert Lászlóné,

anyanyelvi munkaközösség vezető

Lehoczky Ágnes, óvodapedagógus

Kalandozás Meseországban

2020. 10. 15-én az Anyanyelvi és Mozgás munkaközösség meséket kedvelő gyerekeknek és
szüleiknek „Kalandozás Meseországban” címmel, negyedik alkalommal szervezett családi
mesevetélkedőt. E vidám délutánon szülő és
gyerek párosnak hét próbával kellett megbir-

kóznia az eddig megszokottól kicsit másképp.
Mivel a járványhelyzet miatt szülőket nem
tudtunk fogadni az óvoda épületében, ezért
az innováció jegyében online rendeztük meg
a vetélkedőt. A próbákra való felkészülés a legegyszerűbb és legnagyszerűbb dolog volt, hiszen
anya, vagy apa ölébe bújva kellett meséket hallgatni kis óvodásainknak. A vidám „kalandozást” aktív tevékenykedés jellemezte. A próbák
között volt mese-totó, hétmérföldes csizmában
utazás Meseországba, retro-kvíz, illetve voltak
mesealakok által feladott tarka-barka apróhirdetések. A mozgásos feladatokat próbáltuk úgy
összeállítani, hogy kevés eszközigénnyel, otthoni
körülmények között is kivitelezhető legyen. A
három próbatétel köthető volt a meseelemekhez,
így cipősdobozból készültek el a kurtafarkú malackák, vagy az üveghegyen áthaladva fejlődött
nagymozgásuk, illetve szem-kéz koordinációjuk,
finommotorikájuk. Óriási élmény volt a visszaküldött videók alapján látni, ahogy gyermek és
szülő, sőt több generáció is együtt mozgott a
családban. Az újszerű, játékos program inspiráló
volt pedagógus kollégák számára és a gyerekek,
szülők közösségére egyaránt.
Természetesen nem maradtak el a megérdemelt jutalmak sem. Minden résztvevő emléklapot, meseszínezőt, online anyanyelvi játékokat,
csokoládét kapott ajándékba. Köszönjük a támogatást „Tündérkert” a Lajosmizsei Óvoda Gyermekeiért Alapítványnak.
Ezúton szeretném megköszönni minden meseszerető felnőttnek és gyereknek, hogy ezen a
napon megkülönböztetett tisztelettel és figyelemmel fordult a mesék felé, segítette az olvasóvá nevelés megalapozását. Hiszem, hogy a mesélésre
szánt idő hosszú távú befektetés.




Helgert Lászlóné és Virág Gabriella,
munkaközösség vezetők
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KÉPES BESZÁMOLÓ

A Csigabiga csoportban a Márton-napi
hagyományokhoz kapcsolódva a gyerekek libás
sütit sütöttek, aminek olyan nagy volt a sikere,
hogy volt aki otthon is elkészítette. A gyerekek a
saját készítésű liba bábbal is játszhattak
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Őszi falevelek gyűjtése a Katica csoportban

Nagycsoportosaink
megismerkedtek az
agyagozás technikájával
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Agyagból készült alkotások
A kiadásért felelős: Guti Istvánné
A szerkesztést végzi: Király Zsuzsanna
A szerkesztőség és a kiadó címe:
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára
6050 Lajosmizse, Szabadság tér 12.
E-mail cím: hirlap.lm@gmail.com

Ismerkedés az őszi falevelekkel
a Csigabiga csoportban
Nyomdai előállítás: Magyar Közlöny Lap-és Könyvkiadó Kft.,
Lajosmizse • Felelős vezető: Papp Tibor ügyvezető • www.mhk.hu
Nyomdai előkészítés: Kvaszta József
A lap terjesztését a Magyar Posta Zrt.
lajosmizsei és felsőlajosi kirendeltsége végzi.
Kérjük, jelezze a terjesztéssel kapcsolatos esetleges problémáját
kézbesítőjénél vagy az előbb említett hivatalokban!
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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

HELYTÖRTÉNETI ESTÉK
LAJOSMIZSÉN ELŐADÁS
SOROZAT KÖVETKEZŐ
ELŐADÁSÁNAK CÍME:
„Múltunk nélkül nincs jövőnk”
– A családfakutatás rejtelmei
Honnan származunk? Kik lehettek az
őseink? Hogyan nézhet ki a saját családfánk? Ezek a kérdések mindenki fejében megfordultak már. A TOP-5.3.1-16BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót
erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson” projekt keretein belül ifj. Tóth
Csaba segítségével betekintést nyerhetünk
a családfakutatás rejtelmeibe.
Ifj. Tóth Csaba a járvány miatt két videó keretében tart előadást a családfakutatásról.
Az első előadás az alábbi linken megtekinthető: https://youtu.be/27WuqDS5VR8
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Adventi adománygyűjtés
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a lajosmizsei idős rászorulók részére
Szervező:
Nőegylet Lajosmizse
06/70 313 8550
Lajosmizséért Közalapítvánnyal közösen

Egy különleges Advent

Évről évre egyre lelkesebben vártuk a karácsony
előtti időszakot, hogy az adventi vasárnapokon
a közös gyertyagyújtás idejére újra találkozzunk
városunk lakóival. És évről évre egyre többen és
többen jöttek el ezekre az ünnepi alkalmakra a Nőegylet tagjainak nagy-nagy örömére. Hiszen azért
szerveztük lelkesen az ünnepi műsort, a tér díszítését, a forralt bor készítését, mert láttuk, Önöknek is
örömet okoz együtt lenni, együtt ünnepelni.
Aztán idén tavasszal minden megváltozott.
Közeleg a karácsony, most mindannyiunk biztonsága érdekében el kell tekintenünk a közös
borozástól, a közös énekléssel egybekötött gyertyagyújtástól. Nem lesz így olyan meghitt ez a
várakozással teli időszak, ez a nehéz helyzet valamennyiünktől áldozatokat és változtatásokat
kíván. Mi azért készülünk: a főtéren felállítjuk
a betlehemet, az adventi koszorút is elkészítjük,
sőt a gyertyák meggyújtására is sor kerül, most
sajnos közönség nélkül.
Pedig most lenne csak igazán szükség az ös�szefogásra, hiszen az átlagosnál is többen kerültek nehéz anyagi helyzetbe, veszítették el –ideiglenesen vagy véglegesen- állásukat, kényszerültek
többletkiadásokba, hogy biztosítsák gyermekük
számára az online tanulás lehetőségét.
A Nőegylet minden évben biztosan számíthatott az Önök nagylelkű adományaira, amivel
sok-sok embernek okoztak – a mi közvetítésünkkel- egy kellemes kis karácsonyi meglepetést. Fenekestől felfordult minden körülöttünk, de mi megpróbálunk így is segíteni a környezetünkben élő
rászorulóknak. A mostani helyzetben a következő
módokon tudnak újfent segíteni a városunkban
élő, anyagilag nehéz helyzetbe jutott embereknek:

Adventi adománygyűjtés

a lajosmizsei idős rászorulók részére
Szervező:
Nőegylet Lajosmizse
06/70 313 8550
Lajosmizséért Közalapítvánnyal közösen

• a városban több ponton kihelyezett „Adventi adománygyűjtés” feliratú dobozokba
dobott összeggel
• a Lajosmizséért Közalapítvány számlájára
átutalt összeggel.
Számlaszám: 11732167-20078735-00000000
(OTP Bank). Kérjük, a közleményben tüntessék
fel „Adventi adománygyűjtés”.

Bízunk benne, hogy Önök így is helytállnak
és lehetőségeikhez mérten segítő kezet nyújtanak
közösségünk néhány tagjának.
Az adományokat december 15-ig várjuk!
Kívánjuk mindnyájuknak, hogy legyen békés, boldog és meghitt az idei karácsony abban
reménykedve, hogy egy év múlva a megszokott
keretek között újra együtt ünnepelünk!!!
Nőegylet

SPORT

Sakk

Két autóval hoztuk haza a színesfémeket október
17-én, a Kalocsa Ősz 2020 sakkversenyről.
Kozelka Anita, Pető Bence, Becsei Soma első-,
Király Attila második-,
Márton Attila, Kisjuhász Bálint harmadik-,
Erős Máté negyedik-,
Kozelka Ágoston ötödik helyen végzett korcsoportjában.

Móczó István
| HÍRLAP | 2020. november–december | 
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LÁTVÁNYOSAN ÉPÜL, SZÉPÜL LAJOSMIZSE
A „ZÖLD VÁROS PROJEKT" KERETÉBEN
KÉPES BESZÁMOLÓ A BERUHÁZÁSRÓL

Európai Regionális
Fejlesztési Alap
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A sétány megközelítése kizárólag a kiépített
járdákon, burkolatokon keresztül lehetséges.
A frissen füvesített, növényekkel betelepített földes
területekre egyelőre tilos a rálépés!
A terület használatára vonatkozó szabályok
betartására figyelmeztető táblák
is kihelyezésre kerülnek
A TÓPARTRA, A KIALAKÍTOTT SÉTÁNYOKRA
AUTÓKKAL, MOTOROKKAL FELHAJTANI,
VAGY A TERÜLETEN MEGÁLLNI SZIGORÚAN TILOS!

A beruházás keretében megkezdődött a növénytelepítés, a tóparton az első
fákat Basky András polgármester, Gombkötő Márk a GOMÉP Kft. ügyvezetője
és az önkormányzati hivatal munkatársai ültették el

Basky András polgármester és
Gombkötő Márk ügyvezető vezetésével
dr. Salacz László országgyűlési
képviselő megtekintette
a Városház tér fejlesztését

December 7-én dr. Salacz László
országgyűlési képviselő is részt vett
a heti kooperációk keretében tartott
bejáráson

A Városház tér újjáépítése. A tér óvoda felőli oldalán kiépített merőleges és
párhuzamos parkolók már november elejétől használhatóak
A Városház tér használata a felújítást követően megváltozik. A téren a korábban
bemutatott tervek szerint városi sétáló főtér került kialakításra, ezért ezúton
is felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy autóval, motorkerékpárral
kizárólag csak a tér oldalán kialakított parkolókban lehet megállni.
A TÉREN TALÁLHATÓ DÍSZBURKOLAT NEM GÉPJÁRMŰ
KÖZLEKEDÉSRE LETT KIALAKÍTVA, EZÁLTAL SÉRÜLHET, ÍGY ARRA
GÉPJÁRMŰVEL FELHAJTANI SZIGORÚAN TILOS!

A Zöldség és Gyümölcspiacon az új
fedett piaccsarnokban hamarosan
megkezdődhet az árusítás

Az vizesblokkokat is magába foglaló
új piac-üzemetetési épület már
szerkezetkész

