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Fotó RITA

X-faktor az óvodában

Dalversenyt rendeztek a jövõ tehetségei számára
(Cikk a 6. oldalon)

A záró konfe-
rencia szakmai
elõadója: prof.
dr. Bagdy Emõke
pszichológus – a
pszichológiai tudo-
mány kandidátusa

„Tehetünk a tehetségért!”
Az iskolánkban folyó tehetséggondozás a TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0008 pályázat záró konferenciájá-
nak megrendezésével nem zárult le, továbbiakban is célunk a lajosmizsei Fekete István Általános Is-
kola tehetséges tanulóinak fejlesztése   (Pályázatokról cikk a 11. oldalon)

A 3. b osztály tanulói
zenés, táncos elõadása
– Fekete Irén tanítónõ
felkészítésével

Ellátogattak az óvodába az X-faktor sztárjai
(Képes beszámoló a 7. oldalon)
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Lajosmizse Város Önkormányzata
és Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala
6050 Lajosmizse, Városház tér 1. • Tel./fax: 76/457-575 • E-mail: lajosmizse@lajosmizse.hu • www.lajosmizse.hu

Ügyfélfogadás: hétfõ: 8.00–11.30, 13.00–15.30 • szerda: 8.00–11.30, 13.00–15.30 • csütörtök: 8.00–11.30, 13.00–15.30

Zöldhulladékok

Napról napra mind több bejelentés ér-
kezik hivatalunkhoz a falevelek elhe-
lyezésével kapcsolatosan. Tájékoztat-
juk a tisztelt Lakosokat, hogy nem ké-
pezi az önkormányzat kötelezõ felada-
tát a zöldhulladék közszolgáltatás ke-
retében történõ begyûjtésének, elszál-
lításának, ártalmatlanításának/haszno-
sításának megszervezése. Lajosmizse
Város Önkormányzata Képviselõ-tes-
tületének a város közterületeinek tisz-
tántartásáról szóló 14/2005. (IV. 21.)
rendelet 4. § (2) bekezdése alapján az
ingatlan tulajdonosa köteles végezni a
telekhatár és az úttest, földút, dûlõút
közötti zöldfelület (zöldsáv) és azon
található fák, bokrok, cserjék gondo-
zását, ápolását, hulladék- és gyom-
mentesítését. Lajosmizse Város Ön-
kormányzatának a környezetvédelem-
rõl szóló 7/2008. (III. 20.) rendelete
4. § (2) bekezdése értelmében avar és
kerti hulladék ártalmatlanítása elsõ-
sorban komposztálással történhet.
Fentieken túl az önkormányzat gon-
doskodik a közterületek tisztántartá-
sáról.

Nem célszerû a zöldhulladékot el-
szállítani az ingatlanokról, mert a szer-
vesanyag-visszapótlás egyik legjobb
megoldása a zöldhulladékok kom-
posztálása, majd a komposzt talajba
való forgatása.

Amennyiben közszolgáltatás kereté-
ben történne a zöldhulladék begyûjté-
se, elszállítása, ártalmatlanítása/hasz-
nosítása, akkor a szolgáltatás díját
minden lakos fizetné, még azok is,
akik társasházban laknak, vagy esetleg
nem keletkezik zöldhulladéka.

A régi Városháza mögötti terület le-
zárásra került, ott zöldhulladékot el-
helyezni nem lehet.

Mizsei Óriás Túraút

A település legöregebb fájáról, egy
öreg tölgyrõl elnevezett „Mizsei
Óriás” körtúraút Lajosmizse kevésbé
ismert részén lévõ, néhány érdekes lát-
nivalót kíván bemutatni, mely nagy-
részt természeti területeken, réteken,
erdõben és gyepeken halad.

A túraútnak 6 állomása van, melyek
Lajosmizse sajátos természeti értékeit
mutatják be. Nemcsak az idelátogató
turisták számára nyújt felejthetetlen
élményt, ezt igazolja az is, hogy a túra-
út avatásán (2011. augusztus 21.) sok
lajosmizsei lakos jelent meg, illetve
járta végig, és élte át a körtúraút által
nyújtott élményeket.

Szelektív hulladékgyûjtés

A házhoz menõ szelektív
hulladékgyûjtés decem-
beri szállítási idõpontjai:

Kecskemét felõl Dózsa György út bal
oldala: 2011. december 27. (kedd)
Kecskemét felõl Dózsa György út jobb
oldala: 2011. december 28. (szerda)

Gyûjtõzsákok térítésmentesen kér-
hetõk a polgármesteri hivatal informá-
cióján.

Tájékoztatás a „Lajosmizse
város csatornahálózatának

kiépítése és szennyvíztisztító
telepének bõvítése” címû

pályázatról

Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot,
hogy Lajosmizse Város Önkormány-
zata KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 azo-
nosító számú és „Lajosmizse város

csatornahálózatának kiépítése és
szennyvíztisztító telepének bõvítése”
címû pályázatát a hiánypótlást köve-
tõen 2010. december 11-én befogadta
és értékelésre bocsájtotta. Két további
alkalommal az eljárási folyamat során
a Közremûködõ Szervezet tisztázó
kérdéseket tett fel a pályázattal kap-
csolatosan, amely kérdések megvá-
laszolásra kerültek. 2011. november
21-én a Közremûködõ Szervezet tájé-
koztatta önkormányzatunkat, hogy a
pályázattal kapcsolatos Bíráló Bizott-
sági ülés elõreláthatólag 2011. decem-
ber 1-jén fog ülésezni. Sikeres pályázat
esetén a támogatási szerzõdés aláírá-
sát követõ három éven belül kell majd
a kivitelezést elvégezni.

Miután a pályázat pozitív elbírálásá-
ra jó esélye van az önkormányzatnak,
ezért kérem azokat az érintett lakoso-
kat, akik LTP-szerzõdés alapján fizetik
az érdekeltségi hozzájárulásukat, hogy
minden hónapban, határidõben szíves-
kedjenek befizetni a készpénzátutalási
megbízásaikat. Rendszertelen fizetés
esetén az évenként jóváírandó 30%-os
állami támogatást elveszíti az szerzõdõ
fél.

Továbbá tájékoztatom az érintette-
ket, hogy az OTP Bank Nyrt. nem
minden esetben küldi ki a következõ
évre szóló készpénzátutalási megbízá-
sokat. Ebben az esetben szíveskedje-
nek befáradni az OTP Bank Nyrt. La-
josmizsei fiókjába, vagy a Lajosmizse
Víziközmû-társulat (továbbiakban:
Társulat) irodájába (ügyfélfogadási
idõ: hétfõi és csütörtöki napokon 8.00
órától 12.00 óráig, valamint szerdán
13.00 órától 16.00 óráig, a Társulat te-
lefonszáma: 06-76/555-081) az LTP-s
számlaszámukkal, amely alapján az
ügyintézõk meg tudják rendelni a
készpénzátutalási megbízásokat a kö-
vetkezõ fizetési idõszakra.

Azon érintett lakosok, akik még
nem csatlakoztak a Társulathoz, és
nem egyösszegû fizetési módot válasz-
tanának, azoknak 2011. december 
31-éig lehetõsége van LTP-szerzõdést
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kötni. Az új LTP-szerzõdés kötésével
kapcsolatosan Jagica Erikát lehet ke-
resni telefonon a 06-76/356-211/123 és
a 06-70/337-3050 számokon elõzetes
idõpont-egyeztetés céljából.

Cipõsdoboz-akció

Gondolkozott már azon, hogy mennyi
szeretet fér el egy
cipõsdobozban?

Lajosmizse Város
Polgármesteri Hiva-
tala meghirdeti karácsonyi akcióját,
mely a Baptista Szeretetszolgálat „Tíz-
ezer gyermek karácsonya” ötlete alap-
ján született, mely szerint gyermekek
vagy egész családok készítenek aján-

dékot rászoruló
gyermekeknek. 
Lajosmizsén mint-
egy 200 olyan nehéz
sorsú gyermek él,

akinek biztosan örömet okozna, ha ka-
rácsony estéjén ajándékot bonthatna. 

Keressen Ön is egy üres cipõs-
dobozt, és töltse meg új vagy újszerû,
jó és hasznos dolgokkal! Bármivel,
aminek gyermekként Ön is örülne. 

Bízunk abban, hogy jótékonysági
felhívásunk a mi településünkön is tá-
mogatásra talál, ezzel is emlékezete-
sebbé és szebbé varázsolva ezen lajos-
mizsei gyermekek ünnepét. 

Hogyan készíthet ajándékot?

1. Keressen egy jó állapotban lévõ,
üres cipõsdobozt. Amennyiben a do-
boz típusa megengedi, akkor a tetejét
és az alját is külön-külön vonja be szí-
nes csomagolópapírral.

2. Döntse el, hogy hány év körüli fi-
únak vagy lánynak szánja ajándékát.

3. A cipõsdobozt töltse meg ajándé-
kokkal az alábbi szempontok szerint:

Játékok: kisautók, labdák, babák,
plüssállatok, jojók, világító vagy han-
got adó játékok (extra elemmel!). Is-
kolai eszközök: tollak, ceruzák, szá-
mológépek, zsírkréta, kifestõk, jegy-
zettömbök. Higiéniai eszközök: fogke-
fe, fogkrém, szap-
pan, fésû. Egyéb: cu-
korkák, nyalókák,
rágó, napszemüveg,
pólók, játék éksze-
rek, hajgumik, óra,
kis képeskönyv.

Kedves lehet még: egy családi fotó
néhány üdvözlõ sorral, jókívánsággal.

4. A dobozba NE TEGYEN: agresz-
szivitásra késztetõ képeket, játékokat:
játékpisztoly, kés, pc-játék, konzervet,
romlandó ételeket, gyümölcsöt, folyé-
kony dolgokat: sampont, testápolót
(vagy ezeket gondosan csomagolja be
egy zárható tasakba, hogy sérülés, szi-
várgás esetén se tegye tönkre a doboz
tartalmát), gyógyszereket, törékeny
tárgyat: tükröt, porcelánbabát, eroti-
kus vagy pornográf tartalmú újságo-
kat, eszközöket, tárgyakat, semmilyen
alkoholtartalmú italt!

5. Az elkészült ajándékcsoma-
got csomagolja be színes csomagoló-
papírral (lehetõleg külön a tetejét és
külön az alját), majd ragassza le átlát-
szó cellux ragasztószalaggal! Javasol-
juk, hogy ajándékát erõsen csomagolja
be! Végül a doboz tetejére jól látható
módon írja rá, hogy az ajándék milyen
korú és nemû gyermek számára ké-
szült, pl. így: „fiú 12” vagy „lány 8”.

6. Az elkészült ajándékcsoma-
got legkésõbb december 10-éig juttas-
sa el a Lajosmizse Város polgármeste-
ri hivatalának 3–4. szobájába! 

Az elkészült és összegyûjtött cipõs-
doboz-ajándékokat a polgármesteri
hivatal a Gyermekjóléti Szolgálat út-
ján fogja eljuttatni a rászoruló gyerme-
kekhez. 

Ezúton kérünk minden lajosmizsei la-
kost, önkormányzati intézményt, civil
szervezetet , vállalkozást és gazdasági
szervezetet, aki azonosulni tud a kez-
deményezéssel, járuljon hozzá, hogy
minél több lajosmizsei kisgyermek ün-
nepét szebbé tehessük!

„Cipõsdoboz… Kicsinek tûnik?
Ne foglalkozzon vele!

A szeretetnek nincs mértékegysége.”

Felhívás

Bizonyára minden külterületi dûlõúton
közlekedõ tapasztalta, hogy a dûlõutak
mellett benõtt fiatal fák (sarjak), cser-
jék, benyúló faágak, gallyak veszélyez-
tetik a közlekedés biztonságát.

Lajosmizse Város Önkormányzata
Mezõgazdasági Bizottsága 2011. no-
vember 21-ei ülésén szerepelt a dûlõ-
utak fenti közlekezdési problémája.
A bizottság nem támogatta azt a megol-

dási javaslatot, mely szerint vállalkozási
formában, a kitermelt faanyag fejében
erdészeti tevékenységgel foglalkozó vál-
lalkozók végezzék el ezt a munkát. Az
önkormányzat 14/2005. (IV. 21.) rende-
lete, mely a közterületek tisztántartását
szabályozza, úgy rendelkezik, hogy a
külterületi ingatlanok tulajdonosainak
kötelessége a dûlõút (kijárt földút) és
telekhatár közötti területen található
fák, bokrok, cserjék gondozása, ápolása.
Ebbe a feladatkörbe tartozik a biztonsá-
gos közlekedést akadályozó fiatal fák
(sarjak), bokrok, cserjék kivágása, vala-
mint a nagyobb fák benyúló ágainak,
gallyainak levágása.

Fentiek alapján felhívom a külterü-
leti ingatlanok tulajdonosait, hogy
2012. március 31-éig mindenki végez-
ze el ezt a munkát. A kitermelendõ
fákra (10 cm átmérõig), valamint a
gallyazásra nem kell engedélyt kérni.
Amennyiben nagyobb fát kellene ki-
vágni a biztonságos közlekedés miatt,
arról a kivágás elõtt Lajosmizse Város
Polgármesteri Hivatalával egyeztetni
kell. A kitermelt faanyag saját célra el-
használható és felhasználható.

Népszámlálás
http://www.nepszamlalas.hu/

A 2011. évi népszámlálás összeírási
feladatai Lajosmizse városban és Fel-
sõlajoson 2011. október 1-jén megkez-
dõdtek és október 31-én befejezõdtek.
Az összeírási anyagok – lakás- és sze-
mélyi kérdõívek – 2011. november 11-
én átadásra kerültek a területfelelõs
részére.

Összesen 4770 db lakáskérdõív és
10 548 db személyi kérdõív került ki-
töltésre.

A jegyzõ munkáját 1 fõ népszámlá-
lási elõadó segítette.

30 fõ számlálóbiztos végezte az
adatfelvételt. Az õ munkájukat a felül-
vizsgálói hálózat koordinálta, ellen-
õrizte 6 fõvel.

A november 1-jétõl november 8-áig
tartó pótösszeíráson 20 db lakáskérdõ-
ívet és 50 db személyi kérdõívet töltöt-
tünk ki a polgármesteri hivatalban,
2 db új intézetet vettünk fel az össze-
írandók közé.

Az adatfelvétel során adatszolgálta-
tás megtagadása nem volt, szabálysér-
tési eljárás indítására nem került sor.

Kutasiné Nagy Katalin Basky András
jegyzõ polgármester

települési
népszámlálásért felelõs
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A közmeghallgatás témakörei:

• Tájékoztató Felsõlajos Község Önkor-
mányzata 2011. évi tevékenységérõl,
költségvetési helyzetérõl és a 2012. évi
elképzelésekrõl 

• A szelektív hulladékgyûjtés bevezetése
Felsõlajoson

• Közmeghallgatás („a választópolgárok

Jelzõszolgálat Felsõlajoson

Felsõlajos településen már 1 éve mûködik
a jelzõszolgálat. Októberben a szolgálat-
ban részt vevõknek értekezletet tartottak,
ahol jelen volt a település polgármestere és
a Lajosmizse Rendõrõrs parancsnoka is. 

A szolgálat mûködése és összefogása
példaértékû még egy év után is. Naponta
van jelzõszolgálat, amelyet havonta 8–10
alkalommal rendõri jelenlét mellett végez-
nek. Már közel 50 fõ segíti a rendõrség
munkáját, valamint õrzi a településen élõk
biztonságát. 

Polgármester úr és Lajosmizse Rendõr-
õrs parancsnoka is megköszönte mindenki-
nek ezt az összefogást, és a töretlen hozzá-
állást, valamint bíznak a további jó együtt-
mûködésben.

„Tök” jó nap

Népszerûsíteni szerettük volna a tökfara-
gást iskolánkban. Így minden osztály tanu-
lója hozott magával tököt, és szüleink se-
gítségével fúrtunk, faragtunk, ettünk, it-
tunk. A kreatív munka jutalma „szörny-û”
jó töklámpás-kiállítás és -vásár a faluháza
elõterében. Jövõre újult erõvel folytatjuk a
töközést.

FELHÍVÁS
Sok szeretettel hívunk és várunk minden érdeklõdõt 2011. december
21-én a Faluházán tartandó Karácsonyi Gálánkra és Jótékonysági
Vásárunkra. További információkat találnak a www.felsolajos.hu
weboldalon, valamint a Faluháza hirdetõtábláján.

Kutasiné Nagy Katalin Juhász Gyula
jegyzõ polgármester

Felsõlajos Község Önkormányzata
és Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának
Felsõlajosi Kirendeltsége
Felsõlajos, Iskola u. 12. • Tel.: 76/356-949 • Fax: 76/555-099 • E-mail: felsolajos@felsolajos.hu • www.felsolajos.hu

Ügyfélfogadás: hétfõ: 13.00–16.00 • kedd: 8.00–12.00, 13.00–16.00 • péntek: 8.00–12.30

Retro Jótékonysági Iskolabál a Faluházban
November 19-én a Fekete István Általános
Iskola Felsõlajosi Tagintézménye SZMK
lelkes tagjai Jótékonysági Retro Bált szer-
veztek. Az est bevezetéseként iskolánk
4-es tanulói tánccal nyitották meg a mulat-
ságot, majd fergetegparti következett egé-
szen hajnali 1 óráig, amikor értékes tom-
bolatárgyak találtak gazdára. A legkitar-
tóbb szülõk munkájának gyümölcseként
busás bevélt könyvelhet el az iskola. Kö-
szönet a szervezõknek, a partin serényke-
dõknek és Felsõlajos elsõ emberének a
maximális segítségért! A bevétel iskolánk
szépítését, korszerûsítését és a gyerekek
kulturális programjait fogja szolgálni.

FELSÕLAJOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
KÉPVISELÕ-TESTÜLETE

2011. december 8-án, csütörtökön 17.00 órai kezdettel
KÖZMEGHALLGATÁSSAL EGYBEKÖTÖTT KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉST TART

és a helyben érdekelt szervezetek képvi-
selõi közérdekû kérdést és javaslatot te-
hetnek”)

A közmeghallgatás helye:
Felsõlajos Község, Faluház díszterme

Felsõlajos, Iskola út 12.

Felsõlajos Község Önkormányzata
tisztelettel várja az érdeklõdõket!

Fáklyás felvonulás Felsõlajoson
Október 23-ára emlékeztünk

Negyedikes gyerekek verseket szavaltak,
Ernõ bácsi énekelt és gitározott, ezután az
anyukák meggyújtották a fáklyákat. Ezeket
átadták a nagyobb gyerekeknek. A kicsik
zászlót fogtak a kezükben. Sétáltunk egy
nagy kört a faluban.

A felvonulás a Tájháznál ért véget, ahol a
kicsik a saját készítésû zászlóikat elhelyezték. 

(Rostás Réka 4. oszt. tanuló)

Óvodakezdés a felsõlajosi óvodában
Az idei tanévben a felsõlajosi
óvodában 53 kisgyermeket
fogadtunk, az 54-edik decem-
berben érkezik. A Napocska
csoportban a beszoktatás
zökkenõmentesen zajlott. Az
óvónõk nagy szeretettel fo-
gadták a gyerekeket. A kis
háromévesek pedig örömmel, kíváncsisággal
érkeztek az óvodába. A Tulipán csoportban
is nagyobb probléma nélkül megszokták a
gyerekek egymást és az óvónõket.

Tevékenységeinket az õszi idõjárás köré
szerveztük. A tulipán csoportosok meghívást
kaptak Nagy Inezékhez dióverésre. Két diófa
alól 4 láda diót szedtek fel a gyerekek. A jó
munka jutalmául szendvicset, teát kaptunk.
Ügyességi, népi játékokkal múlattuk az idõt
a szülõk szervezésében. Az ebédjüket a
nagymama által sütött diós, lekváros ka-
láccsal egészítettük ki.

A lajosmizsei óvoda szervezésében ének-
versenyen vettünk részt. Óvodánkat Mészá-
ros Maja (felkészítõje Kovács Zsuzsanna)
képviselte, aki 4. helyezést ért el. Gratulá-
lunk!

Októberben a szülõk segítségével elõször
rendeztünk papírgyûjtést, ami jól sikerült, a
bevételt a gyerekekre fordítjuk. A papírgyûj-
tésben közremûködõ szülõknek ezúton sze-
retnénk megköszönni segítségüket.
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BÁCS-KISKUN MEGYEI CSALÁDSEGÍTÕ SZOLGÁLATOK 
SZAKMAI NAPJA AZ EGÉSZSÉGHÁZBAN

A rendezvénynek Lajosmizse Város Önkor-
mányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és
Szociális Intézménye társszervezõként adott
otthont 2011. november 16-án.

A megyében mûködõ családsegítõ szolgá-
latok képviselõinek részvételével lezajlott
rendezvényt Józsáné dr. Kiss Irén intézmény-
vezetõ elõadása nyitotta meg. Az elõadó be-
mutatta a 2001-ben alapított intézmény
10 éves mûködésének legjellemzõbb esemé-
nyeit, sikereit, értékelte a fõbb tendenciákat,
és szólt a jelenlegi feladatokról. Ezt követõen
az Alapszolgáltatási Központ vezetõjének elõ-

ÚJ ORVOSOK
AZ EGÉSZSÉGHÁZBAN

Dr. Szûcs Márta tüdõgyógyász szakorvos je-
lölt és dr. Rácz András sebész szakorvos je-
lölt, mindketten a Kecskeméten lévõ megyei
kórház orvosai ez év szeptembere óta,
Dr. László András sebész szakorvos, házior-
vos, akupunktúrás szakorvos, Táborfalva
egyik háziorvosa novembertõl, 
Dr. Márton Rozália háziorvos (Kecskemét)
pedig decembertõl lát el ügyeleteket Lajos-
mizsén, reményeink szerint valamennyien a
betegek megelégedésére.

A VÉDÕNÕI SZOLGÁLAT KORSZERÛ,
ÚJ HALLÁSVIZSGÁLÓ KÉSZÜLÉKKEL VÉGZI A GYERMEKEK 

SZÛRÕVIZSGÁLATÁT NYERTES PÁLYÁZATÁNAK KÖSZÖNHETÕEN
A Védõnõi Szolgálat pályázatot adott be az „ING a Gyermekegészségügyért” Alapítvány 2011-es pályá-
zati felívására. A pályázat célja volt a több évtizede használt, régi hallásvizsgáló készülék lecserélése új,
modernebb készülékre. 

A pályázat nyert, így az alapítványtól kapott 88 190 Ft 50%-os önrésszel együtt lehetõvé tette az audio-
méter cseréjét. 

Az életkorhoz kötött szûrõvizsgálatok 3–4–5 és 6 éves életkorban eszközös hallásvizsgálattal is kiegé-
szülnek. A pályázaton megnyert egészségügyi eszköz (audiométer) nagymértékben hozzásegíti a védõ-
nõket ahhoz, hogy kiszûrjék és mielõbb szakorvoshoz irányítsák a bizonytalanul halló gyermekeket. Kö-
szönjük a támogatást!

Schnörch Péterné vezetõ védõnõ

Kedves Lajosmizsei Lakosok!
A következõ véradás ideje:

2011. december 22-én (csütörtök)
8.30–13.30 óráig

Számítunk a véradókra, köszönjük segítségüket!

adásából a lajosmizsei Családsegítõ és Gyer-
mekjóléti Szolgálat által mûködtetett INFO-
PONT szolgáltatásról és a szolgáltatás beve-
zetésének indokairól kaphattak tájékoztatást
a résztvevõk. Az INFOPONT helyszínén, az
Egészségház földszintjén az is kiderült, hogy
a Kecskeméti Munkaügyi Központ naponta
interneten megküldi a kecskeméti, a lajos-
mizsei és a felsõlajosi cégek által meghirde-
tett, betöltésre váró üres állásokat. Az INFO-
PONTON az álláskeresõk több száz üres ál-
lás között válogathatnak az Egészségház
földszintjén elhelyezett érintõképernyõs mo-
nitor és számítógép segítségével az intézmény
www.egeszseghazlm.hu weblapján. A szakmai
stáb elismeréssel szólt az újfajta kezdeménye-
zésrõl, a gazdasági válság által is generált,
sokszor a munkahely elvesztését jelentõ csa-
ládi krízisben az álláskeresõk számára nyúj-
tott segítségrõl.

Az intézménylátogatást követõen a csalá-
dokkal végzett szociális munkáról szólt Du-
nainé Szûcs Katalin családterapeuta, a móra-
halmi Családsegítõ Szolgálat munkatársa.

A szakmai napot Mártháné Megyesi Mária,
az SZKTT Egyesített Szociális Intézmény
Regionális Módszertani Családsegítõ Szolgá-
lat vezetõje zárta a módszertani aktualitások-
ról és a várható törvényi változásokról szóló
elõadásában.

Dr. Mészáros P. Zsuzsanna
a Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetõje

❋ lábmasszázskezelésen 15 fõ,
❋ nõgyógyászati szûrésen 65 fõ,
❋ véradáson 83 fõ vett részt,
❋ zöldhályog-szûrésen 15 fõ,
❋ csontsûrûség vizsgálaton 30 fõ,
❋ biorezonancia vizsgálaton 15 fõ,
❋ szájüregi rákszûrésen 22 fõ vett részt.
Az egészségügyeseknek hasznos volt a Kecske-

méti Mentõszolgálat vezetõjének a sürgõsségi el-
látással kapcsolatos elõadása. A mentõtiszt meg-
tanította az egészségügyi szakalkalmazottaknak a
betegek ellátása érdekében, az ügyeletre vásárolt
új EKG és új defibrillátor újraélesztõ gép haszná-
latát.

Az Idõsek Hete rendezvényei közül az idõsek
és hozzátartozóik válogathattak. 

A szakmai héthez nyújtott támogatásokat ez-
úton is köszönjük!

Köleszné Hanák Gabriella
intézményvezetõ-helyettes, fõnõvér

LEGNAGYOBB KINCSÜNK AZ EGÉSZSÉGÜNK 

Uniós élelmiszeradományt nyert ismét
a lajosmizsei önkormányzat

Ennek köszönhetõen 350 rászoruló családban
élõ 1025 személy jutott hozzá térítésmentesen
tartós élelmiszerekbõl álló csomaghoz a Gyer-
mekétkeztetési Alapítvány EU Élelmiszerse-
gély Programjának részeként. A Családsegítõ
Szolgálat munkatársai 2343 kg tartós élelmi-
szert – száraztésztát, zöldborsó konzervet, ins-
tant sült tésztaételt és különféle szárazkekszet
– osztottak szét a család létszáma alapján dif-
ferenciált nagyságú csomagokban.

A kiosztáshoz szükséges mûanyag szatyro-
kat a tavalyi évhez hasonlóan idén is a lajos-
mizsei székhelyû Mikroplast Kft. képviseletében
Kocsis Andrásné bocsátotta ingyenesen ren-
delkezésünkre. Köszönjük támogatását!

Dr. Mészáros P. Zsuzsanna
a Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetõje

2011. év októberében 11. alkalommal rendeztük
meg az intézményi szakmai napokat. Az egészség-
ügyi héten a helyi lakosság szûrõvizsgálatokon ve-
hetett részt az Egészségházban. A szûrõvizsgála-
tok célja az egészség megõrzése, a betegségek
megelõzése, az egészségi állapot javítása. 

Mindennapi életünkben fontos szerepet játszik
a munka, a karrier, a szórakozás, a hobbik… re-
mélhetõleg legnagyobb kincsünk, az egészség is.
Szerencsére ma már egyre többen ismerik fel a
betegségmegelõzõ szûrések jelentõségét, és nem
akkor fordulnak orvoshoz, ha a betegség tünetei
megjelentek. Minden betegségre jellemzõ, hogy
minél korábban ismerjük fel, annál eredménye-
sebben kezelhetõ. Ebben az évben 423 fõ élt a le-
hetõséggel.

❋ Urológiai szûrésen 38 fõ,
❋ hallásvizsgálaton 39 fõ,
❋ urológiai szûréshez tartozó PSA szûrésen

94 fõ,
❋ diétás tanácsadáson 7 fõ,

Az Egészségház új részében, a Gyermek-egész-
ségügyi Központban a védõnõi szolgálat és a há-
zi gyermekorvosok várják kis betegeiket. A kivite-
lezõ Székely Tihamér vállalkozása volt

Véradók köszöntése az Egészségházban

A gépállomási iskola kisdiákjai köszöntik az
idõseket

Mezei Anett tanítványainak tánca az Idõsek
Hete rendezvényein

Józsáné dr. Kiss Irén intézményvezetõ
Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye
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DALVERSENY A MESERÉT ÓVODÁBAN

Szent Lajos úti óvoda udvara megújult

Adventi hét a bölcsõdében
December 5–8-ig, 15.00–16.00-ig

Adventi vásárt tartunk!
Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt és vásárlót.

Az ajándékokból befolyt összeget a bölcsõdei játékok vásárlására
fordítjuk.

Kellemes adventi készülõdést kíván:
a bölcsõde összes dolgozója

A 2011. október 27-én rendeztük meg óvo-
dánkban a dalversenyt. A versenyre 30 nagy-
csoportos gyermek nevezett, melyet 3 tagú
zsûri értékelt, akinek tagjai Fekete Irén taní-
tó néni, Berta István tanár úr és Magi Krisz-
tián zenetanár volt. A versenyben való rész-
vétel feltétele 2 dal elõadása volt, melybõl az
egyik egy kötelezõ (Badacsonyi szõlõhe-
gyen), a másik szabadon választott népdal
lehetett. A gyermekek felkészítésében az
óvó nénik mellett a szülõk is segédkeztek. A
felkészülés olyan jól sikerült, hogy a zsûrinek
bizony nem volt könnyû dolga. Hosszas ta-
nakodás után született meg az eredmény,

ahol a következõ gyermekek részesültek ju-
talomban. Az oklevelek mellé hangszereket
kaptak a helyezettek jutalmul.

Helyezettek:
1. Gál Petra – Napocska csoport
2. Bessenyi Márk – Napocska csoport
3. Ferenczy Virág – Nyuszi csoport
4. Mészáros Maja – Napocska csoport

(Felsõlajos)
5. Tranacsik Leila – Pillangó csoport
6. Szórád Luca – Napocska csoport

Alhachani Imen – Napraforgó csoport

A többi dalos kedvû
kisgyermek sem ment
haza üres kézzel, név-
re szóló emléklapot
kaptak. A színvonalas
verseny megszervezé-
sét az ének munkakö-
zösségnek köszönhet-
jük. reméljük ez a
program is hagyo-
mánnyá válik óvo-
dánkban.

Holló Erika
óvodapedagógus

A Szent Lajos úti
Óvoda udvarát birtok-
ba vehették a gyere-
kek. A szép zöld fü-
vön labdázhatnak, a
szülõi segítséggel fel-
épült babaházban
játszhatnak, a Szülõi
Szervezet pénzébõl
vásárolt csúszdán
csúszhatnak, az új ho-
mokozóban homokozhatnak. A hinta al-
ját homokággyal láttuk el, így biztosított
a gyermekek biztonságos hintázása.

A nagymozgásuk változatos fejleszté-
séhez még szükség lenne mászókára,
komplex játékra. Ennek megvalósításá-
nak érdekében tavasszal egy rendhagyó
jótékonysági gálát tervezünk.

Facsemetejegybõl 40 000 Ft gyûlt ösz-
sze, amibõl örökzöldeket és lombhullató
fákat vásároltunk a gyermekek nagy örö-
mére.

Köszönjük minden szülõnek a segítõ
munkáját, támogatóinknak pedig a
pénzbeli adományát.

Nagyszabóné Borbély Ella
óvodapedagógus

2011.október 26-án a Napraforgó cso-
portban nagy izgalommal vártuk az óvó
néniket a bemutató foglalkozásomra.
Ezt megelõzõen kéthetes projekt kereté-
ben dolgoztuk fel a zöldség- gyümölcs
témakört. Ez idõ alatt megismerkedtek a
kisgyermekek a szõlõszüret folyamatá-
val. Kollár család lehetõséget adott,
hogy a gyakorlatban is szüretelhessünk,
daráljuk, préseljük a szõlõt és végül a
mustot jóízûen elfogyasztottuk.

Gyûjtöttünk diót, szeleteltünk zöldsé-
geket, készítettünk a zöldségboltos já-
tékhoz kasírozott gyümölcsöket, zöldsé-
geket. A szerepjáték alakításához na-
gyon fontosak az együtt elkészített játé-
kok. A gyerekek szívesebben játszanak,
és jobban vigyáznak az általuk alkotott
eszközökre.

A foglalkozás komplex volt, de ki-
emelt területként a matematikát válasz-
tottam. A nap vizuális tevékenységgel
kezdõdött, gyümölcsök kontúr vonalára
fonalat ragasztottunk és a lapot gyümöl-
csök sormintájával kereteztük. Az elõbbi
az írásmozgás koordinációt, az utóbbi vi-
zuális ritmust fejleszti. Mese keretében
névutók használatával kerestük meg a
zöldségek, gyümölcsök, állatok helyét a
társasjátékban. Valamint rendszereztük,
halmazokba válogattuk a zöldségeket-
gyümölcsöket. A nap folyamán mozgá-
sos játékokat játszottunk: zöldséges
székfoglalót, állatmozgást utánzó szob-
ros játékot, ezekkel a figyelmet és a
gyors reagáló-képességet gyakoroltuk. A
nap lezárásaként Vlagyimir Szutyejev:
Az alma címû meséjét bábok segítségé-
vel adtam elõ, ami az erkölcsi üzeneten
túl, a rész- egész viszony megértését is
magában hordozza.

Bagó Ágnes
óvodapedagógus

Bemutató foglalkozás
a Napraforgó csoportban
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„TÜNDÉRKERT”
a LAJOSMIZSEI ÓVODA

GYERMEKEIÉRT ALAPÍTVÁNY
KURATÓRIUMA

Tisztelettel megköszöni a személyi jövedele-
madó 1%-ból felajánlott

530 820 Ft-ot,
mely összeg a nevelõmunka tárgyi 

feltételeinek minõségi javítását szolgálja.

Köszönettel várjuk további támogatásukat.

Számlaszámunk:
1732167-20081531 (OTP RT.)
Adószámunk: 18359983-1-03

Alapítvány kuratóriuma

2011. november 15-én be-
mutató foglalkozást tartot-
tam a Szent Lajos úti Óvo-
da Margaréta csoportjá-
ban, melyen részt vettek
óvodapedagógus kollégá-
im.

A foglalkozás témája:
Játékos módon ismerke-
dés a közlekedés szabálya-
ival és a síkmértani for-
mákkal.

Nagyon fontosnak tar-
tom, hogy az óvodás gyer-
mekek ismerjék meg kör-
nyezetüket és a közleke-
dés alapszabályait betartva közlekedje-
nek az utcán. Séta alkalmával megfi-
gyeltük a közlekedési táblákat, azok je-
lentését, az úttesten átkelés szabályait
gyakoroltuk.

Természetesen saját készítésû eszkö-
zökkel eljátszottuk a városi közlekedést
a csoportszoba szõnyegén, ahol gyalo-
gosok, papírdobozból készült autók,
közlekedési táblák, rendõr és tûzoltó
autó, vonat, autóút segítségével önfe-

2011. október 25-én Kocsis Tibor
és Mentora, valamint az X-faktor
versenyzõi a Meserét Óvodában
vendégeskedtek. A délelõtt folya-
mán érdekes tevékenységekben
vettek részt, az Õzike csoportban
töklámpást faragtak, a Naprafor-
gó csoportosokkal tenyérnyoma-
tot készítettek. Az udvaron facse-
metét ültettek, a jó hangulatú dél-
elõtt közös énekléssel zárult.

Közlekedési ismeretek játékos elsajátítása az óvodában

ledt játék alakult ki. A KRESZ memó-
ria játék segítette a táblák ismeretének
elmélyítését, fejlõdött a gyermekek tár-
sas viszonya, emlékezete, türelme, fi-
gyelme.

A matematikai foglalkozás, mozgá-
son, játékon keresztül juttatta a síkmér-
tani formák ismeretéhez a gyerekeket.
Lehettek kisverebek, akik fészkükbe
gyûjtötték a különbözõ formájú eledelt,
de a kisautók, amelyek rendszámmal

ellátva futkározhattak és ke-
reshették saját garázsukat.
Gyönyörû képek is készültek a
délelõtt folyamán, amit kör,
háromszög, négyzet és tégla-
lap formájú színes papírokból
készítették el a gyermekek, ki-
egészítve saját rajzaikkal, vers-
sel és mesével színesítettük a
tevékenységeket. Kellemesen
elfáradva ültünk le a gyertya
köré, ahol mindenki elmond-
hatta, hogy hogyan érezte ma-
gát ezen a mozgalmas délelõt-
tön, majd KRESZ TÁBLA
formájú sós süteményt ropog-

tattunk a nap lezárásaként. 
Az óvodás gyermek elsõdleges tevé-

kenysége a játék, melyben tapasztalato-
kat gyûjt és ismereteit bõvíti önfeledt,
észrevétlen módon, ezért munkánk
sok-sok felkészülést és átgondolást igé-
nyel ahhoz, hogy gyermekeinket felké-
szíthessük a környezõ világ minél ala-
posabb megismerésére.

Balyi Judit
óvodapedagógus
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2011. október 14-én a Sury-iskolába hív-
tuk, vártuk a nagycsoportos óvodásokat
szüleikkel együtt egy vidám délutánra.
Sápi Tiborné igazgató asszony köszöntõ-
je után Tarnóczy Krisztina diákjai szaval-
tak néhány kedves verset az iskolai élet-
rõl. Ezt táncház követte, melyet
Veszelszkiné Bitai Judit és tanítványai, a
„Mizsei Vadrózsák” jártak a vendégek-
kel. A talpalávalót Fekete Irén biztosí-
totta számukra. Ezután a tantermekben
kézmûves foglalkozás következett, me-
lyet a „Surys” tanító nénik: Pólik Anita,

EGY „TÖKJÓ” ISKOLAKÓSTOLGATÓ
Hágerné Terenyi Rita, Szõke Tímea,
Tarnóczy Krisztina, Kulcsárné Halasi
Ágnes, Lestár Katalin, Horváthné
Krompaszky Mária vezettek. Szülõi se-
gítséggel készültek a tökálarcok a kicsik
nagy örömére. Aki akarta, kipróbálhatta
Ági nénivel az interaktív táblát is. Ez-
után következett az uzsonna! Sült tökkel
kedveskedtünk a felnõtteknek, az ovisok
pedig megkóstolhatták az iskola formájú
csokitortát.

Örülünk, hogy minden teremben nagy
volt az érdeklõdés, nyüzsgés és a vendé-
gek, vendéglátók egyaránt jól érezték
magukat ezen a szép õszi délutánon. 

Nagy szeretettel várjuk szeptember-
ben már elsõs kisdiákként ovis vendége-
inket.

Sárközi Zsuzsanna
munkaközösség-vezetõ

Verses-mesemondó verseny
Az idei tanévben október 25-én meg-
rendezésre került VERSES-MESE-
MONDÓ verseny az elsõ évfolyamo-
sok számára, a Fekete István Általános
Iskolában. A Felsõlajosi Általános Is-
kola elsõ osztályát is meghívtuk az ese-
ményre. Összesen 14 gyerek vett részt
a rendkívül változatos versenyen. A
zsûri 6 kisgyermeket jutalmazott. 

Helyezettek:
1. Jurászik Márk 1. a
2. Horváth Gréta 1. e
3. Surman Zsófia (Felsõlajos)
4. Vas György 1. b
5. Gáspár Ákos 1. b
6. Zsiga Adrián Márkó 1. e

Ezúton is köszönetet mondunk a gye-
rekeket felkészítõ tanároknak és nem
utolsó sorban a szülõknek is.

„A népmese azé, aki életre kelti”

Október 25-én került sor a 2. osztá-
lyosok mesemondó versenyére.

Az osztályonkénti selejtezõ után
12 tanuló mérethette meg magát.

A zsûri döntése alapján a 6 leg-
jobb mesélõ oklevelet és könyvjutal-
mat kapott.

Helyezettek:
1. Menyik Júlia 2. a
2. Czigány Csaba 2. d
3. Marticsek Marcell 2. a
4. Szarvas Fanni 2. b
5. Csontos Bianka 2. d
6. Gerõly Bence Felsõlajos
Minden szülõnek és pedagógus-

nak köszönjük a felkészítõ munkát.
Szervezõk

Barangolás Meseországban
„Barangolás Meseországban” címmel já-
tékos meseismereti vetélkedõn vettek
részt a Fekete István Általános Iskola 4.
osztályos tanulói. A verseny a TÁMOP –
3.4.3-08/2 „Iskolai tehetséggondozás”
pályázat keretében került megrendezés-
re.

Együtt versenyeztek a tehetséges és az
integráltan oktatott sajátos nevelési igé-
nyû vagy  tanulási nehézséggel küzdõ ta-
nulók. A négyfõs csapatok osztályonként
szervezõdtek, levélben hívtuk meg õket.
Négy osztályból hat csapat nevezett a ve-
télkedõre. 

Elõzetes feladatként Illyés Gyula Het-

venhét magyar népmese címû könyvébõl
tíz mesét jelöltünk ki megismerésre. A
versenyre már magukkal kellett hozni a
gyerekeknek a közösen megalkotott be-
ugró feladatot. 

Az érkezõ csapatok különbözõ színû
zászlókat kaptak. Ezzel jelöltük egy ha-
talmas játéktáblán az eredmények ala-
kulását, így azt a versenyzõk folyamato-
san nyomon követhették azt. 

A verseny helyezettjei:
1. helyezett: Baranyi Ferenc; Demeter

Emília; Hornacsek Zoltán; Ubornyák
Dávid 4. a

2. helyezett: Hajdrik Doroti; Lakatos-
Venczel Ádám; Loboda Balázs; Pruma
Olga 4. b

3. helyezett: Faragó Bence; Kun Atti-
la; Szõrös Róbert; Tóth Evelin 4. a

A tanulókat érmekkel, oklevelekkel
és könyvekkel jutalmaztuk.

Minden versenyzõnek gratulálunk a
sikeres felkészüléshez!

Törökné Kürtös Ildikó és Herceg Dóra

08-11.qxd  2011.12.01.  20:18  Page 8



9

2011. június 15-én nagy erõpróbán esett
át iskolánk 6 tanulója. Kecskeméten a
Tanítóképzõ Fõiskola épületében alap-
fokú, nemzetközi szóbeli vizsgát tettek
angol nyelvbõl. Mingyegyikük nagy izga-
lommal, de ugyanakkor mosolygó arccal
érkezett a megmérettetés helyszínére.
Nagyon büszkék lehetünk rájuk, hiszen
mind a hatan kiválóan teljesítették a
vizsga kommunikációs részét. Sajnos,
hármuknak a hallás utáni szövegértés
nem sikerült. A másik három tanuló
azonban vígan lobogtatja a 3 nyelven
magírt sikeres nyelvvizsga bizonyítvá-
nyát. Mindegyiküknek további eredmé-
nyes tanulást kívánunk az új iskoláikban!
Íme a lányok névsora: Füle Zsuzsa,
Helgert Laura, Kovács Bettina, Kovács
Dorina, Szabó Evelin, Várkonyi Lili.

Felkészítõ tanáruk:
Drabantné Gyurgyik Györgyike

ANGOL NYELVVIZSGA
2011. október 6-án a lajosmizsei Fe-
kete István Általános Iskola elsõ a és
b osztályos tanulói Kéri Tiborné és
Sárközi Zsuzsa tanító nénikkel meg-
látogatták a helyi Gondozási Köz-
pont nappali ellátásban részesülõ
idõs  klubtagjait az Idõsek Napja al-
kalmából. A gyermekek körjátékok-
kal, dalokkal, verssel  és saját készí-
tésû ajándékokkal kedveskedtek az
idõseknek. Viszonzásul a gyerekek
meghallgathattak egy szép verset  az
aradi vértanúkra emlékezve és ven-
déglátásban is részesültek.

Látván az idõs emberek örömét,
az elsõsök legközelebb karácsonyi
mûsorral készülnek.

Sárközi Zsuzsanna
munkaközösség-vezetõ

Idõsek köszöntése

A 2009-es év után, idén október 16-
án, másodszor került megrendezésre
Lajosmizsén a Futófesztivál elnevezésû
sportos délelõtt. A városi focipályán
több mint 250 versenyzõ gyûlt össze, és
zenés bemelegítéssel indították a napot.
A jó hangulatú közös tánc után a
rajtvonalhoz sorakoztak a résztvevõk.
Elõször a 10 km-es távnak vágtak neki,
majd a 3 km és az 500 m is elrajtolt. A
nagy küzdelemben, több távon is holt-
verseny alakult ki.

Az eredmények a következõképpen
alakultak:

10 km:
I. Domján Ferenc (38,28 perc)
II. Weszelszki Sándor (42,29 perc)
III. Dr. Boshi Imre és Mátyásy Bence 

(45 perc)

3 km:
I. Kárpáti Antal (12,26 perc)
II. Kiss Márk (12,37 perc )
III. Nagy Benjamin (13,25 perc)

500 m:
I. Tok József
II. Holló Beatrix
III. Vas Petra
IV. Gáspár Marcell
V. Tóth Szabolcs
VI. Árva Áron és Bende Barbi

Az eredményhirdetésre az összes
résztvevõ célba érése után került sor. Az
érmek átadásában segítséget nyújtott
Bánkúti Zsolt, Európa- és többszörös
Magyar Bajnok birkózó, aki a jövõ
olimpikonjait is neveli, hiszen az Ifjúsági
Birkózó Válogatott és a csepeli birkózók
edzõje is egyben.

Zárásként minden résztvevõ emlék-
lapot kapott, megköszönve az aktív
részvételt és a támogatást, melyet a

II. FUTÓFESZTIVÁL

nevezési díj befizetésével a Fekete István
Általános Iskolának nyújtott.

Köszönettel tartozunk továbbá min-
den segítõnek, szponzornak, akik nélkül
a rendezvény nem jöhetett volna létre.

Reméljük jövõre még többen számol-
hatunk vissza a rajtnál és tapsolhatunk a
célba érkezõknek.

Találkozunk egy év múlva!

SZERVEZÕK

Tömegsport-
rendezvények

a 2011–2012-es tanévben

Ebben a tanévben az Iskolai Sport-
egyesület szervezésében szeretnénk
népszerûbbé tenni a délutáni ama-
tõr sportrendezvényeket, hogy ta-
nulóink minél több mozgáslehetõ-
séghez jussanak.

A szeptemberi programok között
szerepelt felsõben a labdarúgó házi-
bajnokság,míg alsóban játékos vál-
tóversenyeket nagy érdeklõdés kí-
sérte. Októberben a nagyobbak tú-
rakerékpár versenyeztek, míg a ki-
csik labdarúgó tehetségüket bizo-
nyították nagy lelkesedéssel.

Az idei év további programjai:
november
– alsó- seprûgolf osztálybajnokság
– felsõ-  kosárlabda bajnokság

december
– alsó- karácsonyi váltó
– felsõ- asztalitenisz házibajnokság
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F E L H Í V Á S !
A Fekete István Általános Iskola
központi épület udvarfelújításá-
nak elsõ szakasza megtörtént. Az
intézmény udvara, annak beren-
dezései, valamint sportpályái az
iskolával jogviszonyban álló tanu-
lók számára vannak fenntartva.
Ezek használata szorgalmi idõben
tanórák, délutáni foglalkozások
(kollégium, napközi, tanulószoba,
edzés stb.), illetve nyáron egyéb,
iskola, kollégium által szervezett
programok (nyári táborok) alkal-
makor tanári, edzõi felügyelettel
történik. Mivel nem KÖZTERÜ-
LETRÕL van szó, az iskola udva-
rát hét közben is, valamint hétvé-
genként is csak az arra jogosultak
használhatják a teljes évre vonat-
kozólag.

ILLETÉKTELEN SZEMÉLYEK
ÉS JOGOSULATLANUL OTT
TARTÓZKODÓK SZÁMÁRA
AZ ELÕBB LEÍRTAK MEG-
SZEGÉSE SZABÁLYSÉRTÉSI
ELJÁRÁST VON MAGA
UTÁN. A  balesetek elkerülése,
valamint az intézmény és udvara
állapotának megõrzése érdekében
fokozott ellenõrzések várhatóak,
melyekhez a rendõrség és a járõr-
szolgálat segítségét is igénybe
vesszük.

Az iskola vezetõsége

A lajosmizsei
Gyermekekért Plusz Alapítvány

és a Fekete István Általános Iskola 
Szülõi Szervezete

szeretettel meghívja 
Önt és Kedves Családját a 

2011. december 14-ei és 15-ei 
elõadásaira,

melyen az intézmény alsó tagozatos
tanulói lépnek fel.

Kezdési idõk: 17.00 óra
Helyszín: Mûvelõdési Ház

A rendezvény keretében büfé mûködik,
valamint zsákbamacska vásárolható.

A rendezvény bevételét az általános iskola alsó
tagozatos telephelyeinek felújításához ajánljuk fel.

Jegyek tanítónõknél és az általános iskola
portáján kaphatók.

Mindenkit várunk szeretettel: Rendezõség

Összefogással folytatódnak a felújítások
a Fekete István Általános Iskolában

A Fekete István Általános Iskola ebben a tanévben tovább folytatja a felújításokat,
együttmûködve a Szülõi Szervezettel és a Gyermekekért Plusz Alapítvánnyal.

A Sury iskola mosdó részét és a Kollégium udvarát szeretnénk tanulóink számára ren-
dezetté, esztétikussá tenni. El is kezdtük a munkálatokat a Kollégium udvarán az ott dol-
gozó Tanító nénikkel és Szülõkkel az õsz folyamán. Köszönet segítõ együttmûködésükért.
Képekkel örökítettük meg munkájukat.

Tavasszal a Kollégium udvarán a sorakozó területet járó burkolattal szeretnénk ellátni,
valamint a Súry iskola mosdó részét felújítani. Tudjuk, hogy így nem maradhat, ilyen
körülmények között nem lehetnek a lajosmizsei gyerekek. Mi pedagógusok is látjuk a
lesújtó környezetet!

Kollégium udvara jelenleg

Súry iskola vizesblokkja jelenleg

Ezért a decemberi Jótékonysági gála bevételét ezekre a beruházásokra szánjuk.
Szeretettel várjuk támogatóinkat rendezvényünkre.

Célunk elérése érdekében a Gyermekekért Plusz Alapítvány a SZJA 1%-ból származó
bevételét szeretné növelni a jövõben. Az Alapítvány célja, hogy a Sury iskolában a vizes-
blokk felújításában, a Kollégium udvarának rendezésében és a Központi iskola udvar
Ceglédi út melletti informatika, tanulószoba és osztályok udvar részét térburkolattal való
ellátásban segítséget nyújtson. Ezért kéri a kuratórium az adózó lakosságot, hogy adóbe-
vallásnál a Gyermekekért Plusz Alapítványt jelöljék meg az SZJA 1% felajánlásánál.

A Gyermekekért Plusz Alapítvány adószáma: 
1 8 3 4 5 0 3 8 - 1 - 0 3

Bízunk abban, hogy a Központi iskola udvarához hasonlóan mindkét alsó-tagozatos
iskolánkban 2012. õszén felújított formában várhatjuk tanulóinkat. Hiszen ezek a képek
bizonyítják, hogy összefogással nagy dolgokat lehet megvalósítani.

Központi iskola udvara:

Ilyen volt Ilyen lett

Nagy Erzsébet
Gyermekekért Plusz Alapítvány elnöke
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VIDÁNÉ NAGY ILDIKÓ vagyok, 1985 óta dol-
gozom a kollégiumban nevelõtanárként.
2010/2011-es tanév óta vagyok Szarvason, a
Szent István Egyetem Pedagógiai Karának Men-
tálhigiéné az óvodában, iskolában szakos hallga-
tója, a TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0072 pályázat
keretében.

A képzés négy féléves, májusban fogok állam-
vizsgázni.

A mentálhigiéné szó a köznyelvben a lelki
egészséget jelenti. Mentálhigiénés szakember-
ként nem egy új szakterület végzéséhez szerezek
tudást, hanem saját napi nevelõmunkámat vég-
zem „mentálhigiénés többlettudás” birtokában.

A lelki egészségvédelem szó szerint a lélek
egészségének védelmét, megõrzését jelenti, azaz
olyan egészséges életmód, életforma kialakítását,
amelyben a személy számára adottak az optimá-
lis testi, lelki, társas fejlõdés feltételei. Az ezzel
foglalkozó tudományterület a mentálhigiéné.

Az iskolában folyó lelki egészségvédelem cél-
ja az, hogy az iskola minden „dolgozója” (igazga-
tó, diák, pedagógus, pszichológus, szülõk, de
még a „kisegítõ személyek” is) jól érezze magát,
elégedett legyen, a kapcsolatok egészségesen

alakuljanak, azaz öröm (betegségmentes) legyen
a munka az iskolában mindenki számára.

A továbbképzés keretein belül sikerült két
tanfolyamot is elvégeznem, amelyek szintén kap-
csolódnak a mentálhigiénéhez. 2010 õszén, Bu-
dapesten, a LEGE ARTIS Akkreditált Felnõtt-
képzési Intézmény szervezésében, 70 órás kép-
zés eredményeként, mediátori képzettséget sze-
reztem, melynek célja az agressziómentes konf-
liktuskezelés. A mediátor fõ feladata, hogy irá-
nyításával a konfliktusban álló személyek között
elfogadható és betartható megállapodás jöjjön
létre.

2011 februárjában, Zánkán, 30 órás MAP
(Mentálhigiéné Alapjai Pedagógusoknak) tré-
ningen vettem részt.

Idén nyáron pedig Szarvason, az Országos
Disputa Táborban elvégeztem a disputabíró
képzést. Ez azért volt fontos számomra, mert a
2011. április 8–12-ig, Debrecenben megrende-
zésre került Országos Disputa. Erre a versenyre
két csapatot indítottam, és az 5-6. évfolyam ver-
senyében II., a 7-8. évfolyam versenyében pedig
V. helyezettek lettek a lajosmizsei disputás gye-
rekek. Az agressziómentes kommunikációt, a vi-
takultúra fejlesztését segíti a disputa, a csapat-
ban játszott versenyvita, ahol ezen túl versenybí-
róként is részt vehetek.

A mentálhigiénés továbbképzés, illetve az eze-
ket kiegészítõ két tanfolyam, és tréning a peda-
gógiai munkámban teljesen felfrissített, megújí-
tott. Új perspektívát adnak további nevelõi mun-
kámhoz.

Vidáné Nagy Ildikó a Disputa klub résztvevõ-
ivel az országos Disputa versenyen Debre-
cenben (bal szélen)

NAGYNÉ BALOGH MÁRIA vagyok, a Feke-
te István Általános Iskolában matematika
szakos tanárként és fejlesztõ pedagógusként
már 3. éve veszek részt a fejlesztésben. 

A TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0072 pályá-
zati forrás keretében a jászberényi Szent Ist-
ván Egyetem sonderpedagógia új diplomát
adó képzésén veszek részt. Ezzel a képesítés-
sel iskolánkban a sajátos nevelési és oktatási
igényû tanulók foglalkozásainak a vezetésére
a legfrissebb pedagógiai módszerekkel fogok
rendelkezni.

Tanulmányaim során tapasztalatot szerez-
hettem autista, dawn-kóros, a legszélsõsége-
sebb magatartási és tanulási zavarokkal ren-
delkezõ gyermekek és fiatalok oktatói és ne-
velõi módszereirõl. A képzéssel 5-23 éves fia-
talok fejlesztõ képzéséhez szerzek szakmai
képesítést.

Lehetõségem volt az aszódi nevelõintézet
és a jászberényi fejlesztõ iskola és óvoda in-
tézményeinek a látogatására is, ahol az elmé-

Pedagógiai mérés
és értékelés tanár - szak

BARNA BEÁTA vagyok és a TÁMOP-3.1.5-
09/A-2-2010-0072 pályázat keretében a Sze-
gedi Tudományegyetem Bölcsészettudomá-
nyi Karán, Neveléstudományi Intézet hallga-
tója vagyok és pedagógiai mérés és értékelés
szakot végzek. 

Az oktatás eredményességének legfonto-
sabb tényezõje a tanítási-, tanulási- és a neve-
lési folyamat hatékonysága. Az iskolai tevé-
kenységek tudatosságának segítéséhez külsõ
és belsõ méréseket kell végezni. 

Az oktatás folyamatának több pontján tör-
ténik külsõ mérés, melyek elemzése pontos
képet ad az intézmény tevékenységérõl, és
más intézmények eredményeinek összeha-
sonlításával mérhetõvé válik az iskolánkban
folyó oktató- nevelõ munka minõsége. Ilyen
külsõ mérés például az Országos kompeten-
ciamérés, melyet iskolánk hatodik és nyolca-
dik évfolyamának tanulói írnak májusban, a
közoktatási törvényben elõírtak szerint. A
feladatok matematikai-eszköztudást valamint
szövegértés-olvasást mérnek. Az említett kül-
sõ mérés eredménye tájékoztatást nyújt isko-
lánk tanulóinak tudásszintjérõl. Ez az össze-
hasonlítás segít abban, hogy a megfelelõ in-
tézkedéseket kidolgozva eredményesebben
végezzük munkánkat.

Belsõ mérésekkel az alapkészségek meg-
létét, a tantárgyi tudást, a tanulási szokáso-
kat, a neveltségi szintet mérjük. Kérdõíveket,
feladatlapokat állítunk össze, mely az adott
területet pontosan feltérképezi és ez által
pontos képet kapunk a diákjaink erõsségeirõl
és fejlesztendõ területekrõl. 

Feladatom a kompetenciamérés eredmé-
nyeinek elemzése, értékelése és a jobb ered-
mények elérése érdekében fejlesztési terv ki-
dolgozása. A belsõ mérések elõkészítése, ér-
tékelése, valamint tantárgyi mérõeszközök
összeállítása. Matematika szakosként elsõ-
sorban a matematikai-eszköztudás, valamint,
a gyakorlatiasabb, a képességek, készségek
fejlesztését jobban szolgáló ismeretek ará-
nyának növelését a gyakorlatiasabb tanítást
szeretném megvalósítani. A mérés-értékelés
adta lehetõségeken keresztül szeretnék eljut-
ni ahhoz, hogy gyermekeink tudása hétköz-
napi, összefüggéseket felismerve – használha-
tó tudás legyen.

      
                                                   

      

A projektek az Európai Unió 
támogatásával valósulnak meg. 

MÉDIAISMERET AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
BERTA ISTVÁN vagyok, a lajosmizsei Fekete István Általános Iskolában 2005. óta tanítom a mozgókép- és médiaismeret tantárgyat. Sajnos ez
idáig képesítés nélkül. Szerencsére az iskola 2010-ben nyert a TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0072 "Pedagógusképzés" pályázaton, így az eredetileg
énektanár és karvezetõ szakom mellett megkezdhettem  médiatanári továbbképzést az ELTE BTK Filmtudományi Intézetében.

Közismert tény, hogy a média befolyásol. Az újságok hírei, a televíziós mûsorok, az internet világa alakítja az életünket. Milyen ruhában va-
gyok trendi? Mit használjak a pattanásaimra? Mivel mossak, vasaljak, öblítsek? Milyen mobilt használjak? Hogy gondolkodjak az aktuális hírek-
rõl, eseményekrõl?

Mi, felnõttek is sokszor belekerülünk a médiacsapdába, tehát nem kétséges, hogy a gyermekek még nagyobb rizikót képeznek ebbõl kifolyó-
lag. Ezért is nagy öröm számomra, hogy az oktatásban megjelent egy új tantárgy, a mozgókép- és médiaismeret. Az ott tanult tantárgyak nem
csak a média szerepkörét tisztázzák, de hasznos tudást és ésszerû médiaszokásokat alakíthatnak ki a diákoknál.

leti szakmai módszereket gyakorlati foglalko-
zások keretében is megismerhettem.

Az ott látott és megismert módszerek
hasznos segítséget nyújtanak a mindennapi
munkámban, a fejlesztõ  óráimon.

Célom, hogy a befogadó és elfogadó szem-
léletmódú pedagógiai módszerekkel és meg-
közelítéssel a lajosmizsei gyerekek nagy segít-
séget kapjanak a tanulási nehézségeik leküz-
désében és sikerélmény megszerzésében.

Sonderpedagógia

Nagyné Balogh Mária tanulás közben (jobbra)

PÁLYÁZATOK

Fekete István Általános Iskola. Cím: 6050 Lajosmizse, Szabadság tér 13. 
E-mail: titkarsag@lmsuli.sulinet.hu    Web: www.altisk-lmizse.sulinet.hu

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség     www.ujszechenyiterv.gov.hu     06 40 638 638
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FOGLALKOZÁSAINK
A 2011/2012-ES TANÉVBEN

VADRÓZSÁK NÉPTÁNCCSOPORT
péntek 16 óra

DÍSZÍTÕMÛVÉSZ KÖR szerda 15 óra
FAZEKAS SZAKKÖR szombat 9 és 14 óra
FLÓTÁS EGYÜTTES péntek 17.30 óra
GYERMEK HASTÁNCTANFOLYAM

péntek 17 óra
HASTÁNCTANFOLYAM péntek 17 óra
NYUGDÍJAS PEDAGÓGUS OLVASÓKÖR

minden hónap utolsó csütörtök 9.00 óra
ÕSZIKÉK NYUGDÍJASKLUB

minden második hétfõ 14.30 óra
ÕSZIRÓZSA NÉPDALKÖR kedd 14 óra
PATCHWORK KLUB

havonta egy szombat 14 óra
SAKK SZAKKÖR péntek 18 óra
TÛZZOMÁNC SZAKKÖR szombat 9 és 14 óra
VÁROSI KAMARAKÓRUS kedd 18 óra

RENDEZVÉNYEINK

December 6., kedd 17 óra
Jászolkiállítás
A kiállítást megnyitja: Prágai Angéla
Mûsort ad az óvoda Mécses csoportja és a Vá-
rosi Kamarakórus
Megtekinthetõ december 22-éig

December 6., kedd 17.30
Gobelinklub
Vezeti: Gombkötõ Helga
Részvétel ingyenes

December 7., szerda 10.30 óra
Kisiskolás bérlet:
Válogatás a legszebb gyermekdalokból
P. Nagy Ferenc (ex Tolcsvay Trió)
Kovács József László (ex 100 Folk Celsius)

December 8., csütörtök 17 óra
Karácsonyi gála
Gyermekek a gyermekekért
– jótékonysági rendezvény
Belépõ 400 Ft, melyet a kollégista gyermekek
karácsonyi ajándékozására fordítanak

December 8., csütörtök 18 óra
Tippek, trükkök a hagyományos népi gyógymó-
dokból, gyógynövények, ehetõ gyomnövények
Békefi Anna természetgyógyász elõadása
Helyszín: Kincseskamra
Részvétel ingyenes

December 9., péntek 19 óra
Megasztár-karácsony – Varga Feri és Balássy
Betty ünnepváró mûsora
Belépõ: elõvételben 1000 Ft, helyszínen 1300 Ft

December 10., szombat 9 és 14 óra
Tûzzománc szakkör
Vezeti: Skultéti Árpád képzõmûvész
Szakköri díj 1500 Ft/fõ/alkalom

December 13., kedd 17 óra
Kötés- és horgolásklub
Vezeti: Joó Pálné
Részvétel ingyenes

December 17., szombat 14 óra
Patchwork klub
Vezeti: Kiss Katalin képzõmûvész
Részvétel ingyenes

December 17–20., mindennap 16–20 óráig
Adventi napok Lajosmizsén élõ betlehemmel
Helyszín: központi park

Január 17., kedd 18 óra
Gaborják Csabáné Banka Erzsébet festmény-
kiállításának megnyitója
Megnyitja: Szappanos István festõmûvész
Közremûködik: Lajosmizse Városi Kamarakórus
Megtekinthetõ február 3-áig

Január 19., csütörtök 17 óra
Magyar Kultúra Napja – „Csendes csodák”
Zenés összeállítás Reményik Sándor verseibõl
Közremûködik: Hûvösvölgyi Ildikó
Belépés díjtalan

Január 25., szerda 10.30 óra
Kisiskolás bérlet: Misi mókus kalandjai
Mesemusical – Szabad Ötletek Színháza

Január 28., szombat
Kultúrapártoló bál

SZOLGÁLTATÁSOK

Helyiségek bérbeadása (díszterem, mozi- és
színházterem, klubhelységek); kiállítóterek bizto-
sítása; rendezvények szervezése; hangosítást
vállalunk 2,3 KW teljesítménnyel.

Internetelérés kerekes székben élõknek is,
csökkent látóknak olvasókészülék helyben
használata, katalógusgép-használat, testületi
jegyzõkönyvek, szkennelési, nyomtatási lehetõ-
ség (A3, A4), fax küldés-fogadás, idegen nyelvû
(német, angol) könyvek kölcsönzése. Online ka-
talógus, könyvtárközi kölcsönzés (ODR), meg-
újult gyermekkönyvtár és játszószõnyeg várja a
könyvtárba járókat.

Óvodai és iskolai csoportoknak elõzetes megbe-
szélés után könyvtári foglalkozásokat szerve-
zünk.
16 éven aluliaknak, 70 éven felülieknek, óvoda-
és iskolapedagógusoknak a beiratkozás ingye-
nes.
Családi kedvezmény és látogatójegy is igénybe
vehetõ.

TÉRÍTÉSMENTES SZOLGÁLTATÁSAINK

Internetelérés 30 percig; WiFi használat; számí-
tógépes tanfolyam (felhasználói szint); szöveg-
szerkesztõ, Excel-használat, NAVA adatbázis
használata, eÜgyintézés, látogatójegy, újságok
helyben olvasása és kölcsönzése. A szolgálta-
tások igénybevételéhez könyvtári tagság szük-
séges.

eMAGYARORSZÁG PONT
A könyvtárban két eTanácsadó segíti a látogatót
az eÜgyintézésben (ügyfélkapu-regisztráció,
elektronikus adóbevallás, okmányirodai idõpont-
foglalás). A szolgáltatás könyvtári tagsággal
rendelkezõk számára ingyenes.

Intézményünkben szeretettel várjuk
az érdeklõdõket és kíváncsiskodókat.

Reméljük, programkínálatunk felkelti
az Ön érdeklõdését.

Részletekért hívja a fenti telefonszámokat,
vagy írjon e-mailt!

Nyitva tartás (mûv. ház): hétfõ–csütörtök: 8–20 óra, péntek: 8–22 óra, szombat: 13–22 óra, vasárnap: 19–22 óra
pénztári órák: hétköznapokon 8–16 óráig

Nyitva tartás (könyvtár): kedd–szerda–péntek: 11–18 óra, csütörtök: 8–16 óra, szombat: 8–12 óra
MOZI: péntek, szombat, vasárnap 20 óra
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OLVASÓ DERBI - 2012 
 
 

B é k é s  P á l ,  F e h é r  K l á r a ,  
S z e p e s  M á r i a ,  W a s s  A l b e r t  é s  
a z  A n i m u s  k i a d ó  k ö n y v e i b ő l  
a városi könyvtár és a Lajosmizsei Kultúrapártoló Alapítvány 
a Fekete István Általános Iskola osztályai számára olvasási versenyt hirdet. 

 

A játék menete: 
I. forduló 

Két kategóriában versenyezhettek: a 4. és 5. osztályosok alkotják az „A” csoportot; a 6., 7. és 8. osztályosok a 
„B” csoportot. Kiválasztottunk népszerű írók műveiből jó néhányat, melyből 2012. január, február és 
március folyamán minél többet el kell olvasnotok. Az iskolai és a városi könyvtárból is kikölcsönözhetitek a 
könyveket, sőt saját, otthoni könyvből is olvashattok, a pontokat azonban a városi könyvtárban kapjátok. 
(Egyénenként gyűjtitek az osztálynak!) Az intézményünk honlapján (www.lmizsekultura.hu) találjátok az 
olvasásra kijelölt könyvek listáját, s időközönként közöljük majd az aktuális eredményeket is. 
A kiválasztott könyvek elolvasása után a városi könyvtárban a könyv ismeretét egyértelműen bizonyító 
egyszerű feladatra adott helyes válasszal lehet a maximális pontszámot elérni. A három legtöbb pontszámot 
összegyűjtött osztály az „A” csoportból is és a „B” csoportból is részt vesz a II. fordulóban.  
2012. március 31-ig lehet a pontokat gyűjteni. 

II. forduló 
2012. április 3-án részeredményt hirdetünk (www.lmizsekultura.hu), ekkor tudjátok meg, hogy melyik a 
három-három legtöbb pontot gyűjtött osztály. Ezzel egy időben kiadjuk azokat a feladatokat is, amelyből a 
„nagy megmérettetésre” kell készülnötök; itt dől el, hogy a két csoportból ki mekkora nyereménnyel 
távozhat. (Életrajzok ismeretére, plakát és könyvismertető készítésére, valamint jelenet előadására 
számíthattok!) A döntő időpontját a nyertes osztályfőnökökkel egyeztetve fogjuk megállapítani. 

 
+ A legtöbb pontot gyűjtő diák mindkét csoportból egyéni jutalomban is részesül! 

 
Az idei „derbin” az alábbi szerzők és kiadó(k) munkáiból válogathattok: 

„A” csoport (4., 5. évfolyam) 
 „B” csoport (6., 7., 8. évfolyam)  

Szepes Mária: Pöttyös Panni sorozat  Animus kiadó könyvei 
Fehér Klára  Békés Pál 
Wass Albert mesék  Mark Twain 
Sven Nordqvist  Michael Ende  
Beatrix Potter  Jack London 
Durrbele Dorka sorozat  Eric Kästner 
P. L. Travers: Mary Poppins könyvi  Rudyard Kipling 
Eric Knight: Lassie   
E. Kästner, M. Twain, R. Kipling,  
M. Ende kijelölt művei 

  

 
A könyvlista csak ajánlás, nem kötelező csak a csoportodban kijelölt könyvet olvasni, bármelyik 

pontszámmal ellátott könyvet választhatod. Az elolvasott könyvet minden esetben hozd magaddal a könyvtárba 
beszámoláskor. 

 

A városi könyvtár könyvtárosai 

MIZSE KC – kézilabda

NB-I/B Kelet

2011. november 20.
Dabas Diego KC – Primavera Mizse KC 35-30
(18-15)
Dabas, 200 nézõ, vezette: Nagy, Végert
Primavera Mizse KC: Gál – Takács 9 (5/5), Urbán
2, Bujdosó 5, Apró 3, Veszelszki 1, Bán 2
Csere: Boros (k), Drabant, Szórád, Gelley 8, Vuja-
sin, Farkas, Muhl
Edzõ: Rapi Róbert, kiállítás: 8, illetve 10 perc, 7 m-
es: 6/5, illetve 5/5
A „szomszéd várak rangadóján” gyors mizsei gól-
lal kezdõdött a mérkõzés, majd a hazaiak jelezték,
hogy itthon „õk az urak” – 4-1-re fordítottak.
A Mizse nem hagyta magát, s 12 perc után 7–6-ra
vezettek, igaz, ezzel el is lõtték puskaporukat, mert
a hazaiak visszavették a vezetést, s azt már nem is
hagyták veszni, s végig vezetve biztos gyõzelmet
arattak a rossz napot kifogó vendégek ellen, akik
küzdöttek-küzdöttek, de nem volt elég átütõerõ a
csapatban. Fõleg védekezésben tûnt ez ki, az utób-
bi mérkõzésekhez képest. Fájó ez a vereség, mert
ebben a mérkõzésben „több volt”, gyõzelmi lehetõ-
séget szalasztott el a csapat. 
Junior mérkõzés: Dabas Diego KC – Primavera
Mizse KC 39-27
2011. november 12.
Primavera Mizse KC – Ceglédi KK SE 24-28
(13-14)
Junior mérkõzés: Primavera Mizse KC – Ceglédi KK
SE 17-20 (10-7)
2011. október 30.
Eger Eszterházy SZSE – Primavera Mizse KC 24-22
(7-13)
Junior mérkõzés: Eger Eszterházy SZSE – Prima-
vera Mizse KC 37-28 (14-13)
2011. október 22.
Primavera Mizse KC – Nyíregyházi KSK 26-27
(12-18)
Junior mérkõzés: Primavera Mizse KC – Nyíregy-
házi KSK 19-39 (9-20)
2011. október 15.
Hajdúnánás Robzol 2000 KSE – Primavera Mizse
KC 23-34 (10-16)
Junior mérkõzés: Hajdúnánás Robzol 2000 KSE –
Primavera Mizse KC 28-18 (13-7)
2011. október 8.
Primavera Mizse KC – Hajdúböszörményi TE 25-26
(9-13)
Junior mérkõzés: Primavera Mizse KC – Hajdú-
böszörményi TE 26-24 (15-14) 
2011. október 1.
Kõnig-Trade Balmazújváros – Primavera Mizse KC
32-21 (10-7)
2011. szeptember 28.
Primavera Mizse KC – Claas Törökszentmiklósi KE
28-31 (14-16)
2011. szeptember 24.
Primavera Mizse KC – Csömör KSK 32-24 (17-15)
Junior mérkõzés: Primavera Mizse KC – Csömör
KSK 28-29 (14-15)
2011. szeptember 17.
Primavera Mizse KC – Ózdi KC 31-33 (14-15)
Junior mérkõzés: Primavera Mizse KC – Ózdi KC
27-24 (14-10) 
OSB mérkõzés: Primavera Mizse KC – Tököl KSK
25-17 (15-6)

Sápi Zsombor

•SPORT  •  SPORT

Lajosmizse Város Önkormányzatának közérdekû információs lapja

A kiadásért felelõs: Guti Istvánné. A szerkesztõség vezetõje: Gáspár Vilmos. A szerkesztõség és a ki-
adó címe: Lajosmizse Város Mûvelõdési Háza és Könyvtára, 6050 Lajosmizse, Szabadság tér 12. A szer-
kesztõség tagjai: Józsáné dr. Kiss Irén, Kocsis Györgyné, Kutasiné Nagy Katalin, Nagy Erzsébet, Sápi Ta-
más, Szántó Gabriella, Veszelszkiné Nagy Erika. E-mail cím: hirlap.lm@gmail.com. ISSN 1788-7399.
Nyomdai elõállítás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Majláth
Zsolt László ügyvezetõ igazgató. Táskaszám: 11 2237 – www.kozlonynyomda.hu. A lap terjesztését a
Magyar Posta Zrt. lajosmizsei és felsõlajosi kirendeltsége végzi. Kérjük, jelezze a terjesztéssel kapcsolatos
esetleges problémáját kézbesítõjénél vagy az elõbb említett hivatalokban!
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SAKK

Megyei II. osztályú csapatbajnoki mérkõzésen október 2-án Kiskunha-
las – Lajosmizse 4,5:3,5. Az elsõ táblán Márton Attila 1,5 a másodikon
Váradi Tamás 1, a harmadikon B. Nagy Roland szintén 1 pontot szer-
zett. A negyediken Faragó Balázsnak nem sikerült pontot szereznie.
A II. osztályú csapatbajnokságban 4 táblán, egyet világossal, egyet sö-
téttel játszanak a versenyzõk.

Kecskeméten október 15-én két szerb csapat, Zánka és Sivac, vala-
mint Szeged és Kecskemét részvételével nemzetközi ifjúsági csapatver-
senyt rendeztek, hétfõs csapatokkal. Itt is egyet világossal, egyet sötét-
tel játszottak a versenyzõk. A tornát Zánka csapata nyerte Kecskemét
és Sivac elõtt. A kecskeméti csapatban az elõkelõ harmadik táblán ka-
pott helyet Márton Attila, aki hat játszmából 3,5 ponttal jó teljesítményt
nyújtott.

Egerben, november 2–5-éig az V. Eventus-Agria Park Kupa orszá-
gos ifjúsági sakkversenyen Márton Attila a harmadik helyen végzett.

Megyei II. osztályú csapatbajnoki mérkõzésen november 20-án
Lajosmizse – Hajós 3,5:4,5. Az elsõ táblán Márton Attila 0,5 a harma-
dikon B. Nagy Roland 1, a negyediken Kun Ádám 2 pontot szerzett.
A másodikon Váradi Tamásnak nem sikerült pontot szereznie.

Móczó István

LAJOSMIZSEI VLC – labdarúgás

13. alkalommal került megrendezésre a Mizse-csibe Kupa gyermeklabda-
rúgó-torna. A 2000-es születésû játékosokból álló csapatunk veretlenül
megnyerte a kupát, a 2001–2002-esek az ötödik helyen végeztek. A ver-
seny legjobb játékosa Szabó Andor (LVLC) lett. Csapattagok: Guttyán Pat-
rik, Rideg Ferenc, Kun Márk, Szabó Andor, Halmavánszki Máté, Hornacsek
Dávid, Nagy Lambert, Szabó Ádám, Halupka Patrik, Baranyi Ferenc, Kollár
Benedek, Soltész Márk, Bandor Tamás, Berta Ferenc, Dodan Erik, Faragó
Bence, Klein Alex, Sorbán György, Rigó Márk, Nyitrai Benedek, Murinai
Ákos, Kisjuhász Dávid, Kéri Zsolt. Edzõ. Faragó Gyula.

Kecskeméten, a Magyar Labdarúgó Szövetség által szervezett Bozsik
Program intézményi versenyén 8-8 csapat mérte össze erejét két korosz-
tályban. 2001–2002-es játékosaink az ötödik, 2003–2004-eseink a máso-
dik helyet érték el. Különdíjat kapott a mizsei csapatokból Boda Norbert és
Faragó Bence. Csapatainkban szerepeltek: Agód Attila, Sorbán György,
Klein Alex, Murinai Ákos, Nagy Ákos, Kisjuhász Dávid, Halupka Patrik, Fa-
ragó Bence, Kéri Zsolt, Baranyi Ferenc (2001–2002), Rigó Márk, Boda
Norbert, Kun Edvárd, Varga Zsolt, Lovászi Ádám, Bartkó Levente, Zsigó
Bence, Baranyi Adrián, Baranyi Krisztofer, Szõrös Ádám, Mihálka Máté,
Nyilas Vendel, Hajzer Barbara (2003–2004). Edzõ: Faragó Gyula.

Az 1997–98-as, valamint az 1999–2000-es korcsoportnak november
25-én volt ugyanezen verseny õszi fordulója.

Nagy népszerûségnek örvend az ovifoci városunkban. Több mint
20 kisgyermek vesz részt rendszeresen a foglalkozásokon a 2005–2007-
es korosztályban, megalapozva a Lajosmizsei VLC utánpótlását.

Felnõtt és ifjúsági csapatunk szép eredményeket ért el az utóbbi idõben.
A felnõttek a 4. (8 gyõzelem, 3 döntetlen, 3 vereség), az ifjúságiak a 2. he-

lyen állnak (12 gyõzelem, 2 vereség) a 16 csapatos bajnokságban. Felnõtt
csapatunk a legtöbb gólt lõtte a mezõnyben (36), ami mutatja, hogy táma-
dó futballt játszik. A tavalyi bajnok ifjúsági csapatból 9-en léptek pályára a
felnõttek között az idény folyamán. Leggólerõsebb játékosaink: Dóka Dá-
niel (10 gól), Boda Imre (9 gól) és Csorba István (6 gól), az ifiknél Cserni
János (20 gól), Basky Balázs és Duduj Zsolt (6-6 gól).

Legutóbbi eredmények:
Lajosmizsei VLC – Jakabszállás 5-1. Gól: Csorba 2, Boda 2, Osbáth
Ifi: 9-1. Gól: Cserni 5, Duduj 2, Garzó, Kiss Á.
Tiszakécske – Lajosmizsei VLC 2-2. Gól: Osbáth, Dóka D.
Ifi: 3-4. Gól: Cserni 2, Halmavánszki, Sándor
Lajosmizsei VLC – Kiskunmajsa 1-3. Gól: Boda
Ifi: 3-1. Gól: Cserni 3
Pálmonostora – Lajosmizsei VLC 1-3. Gól: Sajó L., Osbáth, Treiber
Ifi: 0-8. Gól: Cserni 3, Basky 2, Patai, Halmavánszki, Kiss Á.
Lajosmizsei VLC – Kecel 1-1. Gól: Dóka D.
Ifi: 4-1. Gól: Cserni 2, Basky, Halmavánszki
Lajosmizsei VLC – Tiszaalpár 2-0. Gól: Dóka D., Csorba
Ifi: 3-2. Gól: Hajdú 2, Patai
Az utolsó õszi fordulóban Lakitelek csapatait fogadjuk a Sportcentrumban.

Faragó Gyula

Megyei bajnokság:
Eddigi eredményeink: 
Lajosmizse–Kiskunhalas 5:13
Lajosmizse–Kiskunmajsa II.
13:5
Lajosmizse–Baja III. 8:10
Lajosmizse–Soltvadkert 13:5
Lajosmizse–Kiskunmajsa
Hunor 9:9

Jelenleg a 6–7. helyen állunk
12 csapat között, a nehezebb
mérkõzéseinket lejátszottuk, és
reméljük, hogy miután tavasz-
szal rájátszás következik, si-
kerül az elsõ 6 csapat között
lenni.

Kecskemét Városi Bajnokság
III.:
Eddigi eredményeink:
Lajosmizse–Repülõtér II. 6:3

Lajosmizse–Tormási 6:3
Lajosmizse–Tisza 9:0
Lajosmizse–Gamf 9:0
Lajosmizse–Spartacus III. 6:3
Lajosmizse–NAV 6:3

Csapatunk eddig veretlen, és
már csak egy fordulónk van
õsszel. Mindenképp dobogós
helyen állunk.

A megyei csapat játékosai:
Varga Imréné, Pataky Ilona, Ba-
racsi Dóra, Golovicsné Dömö-
tör Szilvia, Szijjártó Pálné, Sin-
ka Gyula.

Városi Bajnokság játékosai:
Baracsi Dóra, Szijjártó Pálné,
Galacz István, Végh Györgyné.

Szijjártó Pálné A sporthíreket Gáspár Vilmos állította össze.
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A kollégistákkal október 6-án részt vettünk az
aradi vértanúk emlékünnepségén a Nyíri-er-
dõben.

Októberben a kollégium túrakörösei rendha-
gyóan emlékeztek meg az 56-os forradalom-
ról és annak hõseirõl. Tanulmányi munka után
Balog Csaba nevelõtanár vezetésével fáklyás
túrán vettek részt a Pusztatemplomnál. Ahogy
sötétedett, egyre jobban látszott a fáklyák fé-
nye a pusztában.

Megnyílt HALASI MIHÁLY nyugdíjas pedagógus „Élet a ta-
nyán” címû kiállítása. 

Misi bácsi és felesége novemberben ünnepelte 75. szü-
letésnapját. Ebbõl az alkalomból Szabóné Mizsei Julika
kezdeményezésére a Pedagógus Nyugdíjas Olvasókör, La-
josmizse Város Helytörténeti és Kulturális Egyesülete, a
Mûvelõdési Ház és Könyvtár és a Kollégium támogatásával
életmûkiállítást szerveztünk. A kiállítás fõvédnöke Basky
András polgármester úr volt, a rendezvényt Platthy Iván nyu-
galmazott államtitkár nyitotta meg. 

Élet a tanyánÉlet a tanyán

Kollégiumi hírekKollégiumi hírek

Misi bácsi a nyugdíjba vonulása után megtalálta azt az elfog-
laltságot, amiben nagyon tehetséges és örömét leli: ez a kis-
plasztika-készítés. Tanyán élõ emberként jól ismeri a tanyasi
életformát és a munkák minden mozzanatát. A kiállított tár-
gyak ezeket jelenítik meg. A megnyitón Misi bácsi nagy örömé-
re nagyon sokan megjelentek.

A kiállítás május végéig megtekinthetõ a régi Városháza
épületében. A téli nyitva tartás alatt december 9-én és 11-én
14–16 óráig, egyéb idõpontokban elõzetes egyeztetés alapján a
06-70/280-6922-es telefonszámon.

Misi bácsinak kívánunk
még egyszer jó egészséget
és sok szabadidõt
az alkotáshoz!

FELHÍVÁS

A kollégiumban várunk ruhá-
kat, cipõket, játékokat. A fel-
ajánlott tárgyakat rászoruló
gyerekek kapják. Aki segíteni
szeretne, jövõre is várjuk az
1%-os felajánlásokat a Gyer-
mekmosoly Alapítvány javára.

Adószámunk:
18354122-1-03

Folyószámlaszámunk: FÓKUSZ
TAKARÉKSZÖVETKEZET

51700162-11044860

Veszelszkiné Nagy Erika
kollégiumvezetõ

Hagyomány már nálunk az adventi alkotódélután. November utolsó hetében karácsonyi díszek, ajándéktárgyak készültek ünnepi hangulatban.

Kívánunk minden családnak békés, boldog ünnepeket!
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