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gépjármûadó megállapításához kapcsoló-
dóan – 2012. március 30-át követõen indult
szakhatósági eljárás során kiállított, elsõdle-
gesen a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális
Hivatal (szakértõ szerv) által a közlekedõ-
képesség minõsítésérõl kiadott szakvéle-
mény-másolattal igazolható.

Nagykorú személy esetében – aki már
rendelkezik – a Magyar Államkincstár által
kiadott, fogyatékossági támogatás megálla-
pításáról szóló hatályos hatósági határo-
zattal, vagy a megállapítás alapjául szolgáló
hatályos szakhatósági állásfoglalással, szak-
vélemény-másolattal, amelybõl megállapít-
ható, hogy súlyos fogyatékossága mozgás-
szervi eredetû, illetõleg halmozottan fogya-
tékos, és a fogyatékosságok közül legalább
egy mozgásszervi, az ezzel a dokumentum-
mal szintén tudja ezt a tényt igazolni.

A 18. életévét be nem töltött személy ese-
tében a Magyar Államkincstár által kiadott
hatályos igazolással, mely bizonyítja, hogy a
magasabb összegû családi pótlékot a maga-
sabb összegû családi pótlékra jogosító be-
tegségekrõl és fogyatékosságokról szóló
5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 1. számú
mellékletének L) pontjában meghatározott
mozgásszervi fogyatékossága miatt folyósít-
ják, vagy azért, mert a P) pontjában megha-
tározott többszörös és összetett betegség-
ben szenved, és többszörös és összetett be-
tegségei közül legalább az egyik mozgás-
szervi fogyatékosságot okoz, akkor ezen do-
kumentummal szintén igazolható.

Amennyiben Ön a nevesített okiratok
egyikével sem rendelkezik, a közlekedõ-
képesség minõsítése céljából induló eljárást
a lakóhelye szerinti Okmányirodánál kell

kezdeményeznie. Ehhez be kell nyújtani a
rendelkezésre álló orvosi dokumentációit,
egyéb iratait, és kérnie kell a közlekedõ-
képesség minõsítésének megállapítását. Ez
ügyben személyesen vagy meghatalmazott
útján is eljárhat.

Az Ön által benyújtott dokumentumok-
kal az okmányiroda megkeresi a szakértõ
szervet a közlekedõképesség minõsítése ér-
dekében, és a szakértõi véleményt a Nem-
zeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal állít-
ja ki.

Amennyiben Ön már rendelkezik a fen-
tebb nevesített igazolások valamelyikével,
úgy kérem, hogy azt 2013. január 1-jét köve-
tõen, de legkésõbb 2013. január 15. napjáig
a gépjármûadó-kedvezmény/mentesség
igénybevételéhez szükséges nyomtatvány-
nyal „Bevallás gépjármûadóról Lajosmizse
Város Önkormányzat adóhatóságához”
együtt szíveskedjen benyújtani.

Tájékoztatjuk adózóinkat, hogy az eddig
kiadott gépjármûadó-mentességek 2012.
december 31-ei nappal megszûnnek, így a
súlyos mozgáskorlátozottság tényét a fen-
tebb felsorolt dokumentumokkal mindenki-
nek igazolnia kell.

Feltöltési kötelezettség a helyi iparûzési
adóban

A helyi iparûzési adó feltöltési kötelezettsé-
ge alá tartozók köre megegyezik a társasági
adótörvény által meghatározott feltöltési
kötelezettség alá esõk körével. A feltöltési
kötelezettséget a adózás rendjérõl szóló
2003. évi XCII. törvény 2. számú melléklet
II/A. fejezet 2/c pontja szabályozza. Esze-

ADÓHÍREK

Tisztelt Adózók!

Ismételten felhívjuk a súlyos mozgáskorlá-
tozott gépjármû-tulajdonosok figyelmét,
hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium tájé-
koztatása alapján a 2013. évtõl a 164/1995.
(XII. 27.) Korm. rendelet alapján a 2011. jú-
lius 1-jéig kiadott ún. „7 pontos igazolás”, il-
letve a Korm. rendelet 2012. március 30-áig
hatályos 7. § (3) bekezdés ac) alpontja alap-
ján BNO kód XIII. fõcsoportjába tartozó
vezetõ diagnózisra tekintettel megállapított,
legalább 40%-os egészségkárosodással ren-
delkezõ személy esetén kiadott (Nemzeti
Rehabilitációs és Szociális Hivatal) szakvé-
lemény nem jogosít adómentességre.

Akik a fenti szakvélemények valamelyi-
kével rendelkeznek, 2013. évtõl nem tekint-
hetõk súlyos mozgáskorlátozottnak, így
gépjármûadó-mentességre sem jogosultak.
Ahhoz, hogy ezen személyek – függetlenül
attól, hogy egészségügyi állapotuk évek,
esetleg évtizedek óta véglegesnek tekinten-
dõ – továbbra is jogosultak legyenek az adó-
mentességre a szakértõi szervnél (2012. év
végéig) a közlekedõképességük minõsítése
céljából vizsgálaton kell részt venniük, és
annak eredményeként a súlyos mozgáskor-
látozottságukat megállapító új igazolással
kell rendelkezniük. Ha a „régi igazolással”
rendelkezõ személy felülvizsgálaton csak
2012. december 31-ét követõen vesz részt,
akkor az adómentesség értelemszerûen az
új igazolás kiállítását követõ hónap 1. napjá-
tól jár. 

A súlyos mozgáskorlátozottság ténye –
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rint a társasági adóelõlegnek az adóévi vár-
ható fizetendõ adó összegére történõ kiegé-
szítésére kötelezett vállalkozónak az ipar-
ûzési adóelõleget a várható éves fizetendõ
adó összegére az adóév december 20. nap-
jáig kell kiegészítenie. Ehhez a fizetési köte-
lezettséghez bevallási kötelezettség is kap-
csolódik. A feltöltési kötelezettséghez tar-
tozó bevallási nyomtatvány megtalálható a
www.lajosmizse.hu >Polgármesteri hiva-
tal >Ügycsoportok, letölthetõ nyomtatvá-
nyok > Adócsoport linken. Kérjük, hogy
bevallási és befizetési kötelezettségeiknek
határidõben tegyenek eleget, mivel mind a
bevallási, mind a befizetési kötelezettség el-
maradása mulasztási bírsággal szankcionál-
ható.

Szelektív hulladékgyûjtés

A házhoz menõ szelektív hul-
ladékgyûjtés 2012. decemberi
szállítási idõpontjai:

– Kecskemét felõl Dózsa György út jobb
oldala hétfõi gyûjtõnap,

– Kecskemét felõl Dózsa György út bal
oldala keddi gyûjtõnap.

Gyûjtõzsákok térítésmentesen kérhetõk a pol-
gármesteri hivatal információján.

Kiválasztásra került 
a Lajosmizsei Köztemetõ új üzemeltetõje

Tájékoztatom a T. Lakosságot, hogy a
Lajosmizsei Köztemetõ üzemeltetõjével,
Suta Géza egyéni vállalkozóval 2007. ok-
tóber 1-jén megkötött Kegyeleti Közszol-
gáltatási Szerzõdés hatálya 2012. szeptem-
ber 30-án lejárt. A közbeszerzésekrõl szó-
ló 2011. évi CVIII. törvény értelmében
Lajosmizse Város Önkormányzatának kö-

telezõ jelleggel közbeszerzési eljárást kel-
lett elindítania a Lajosmizsei Köztemetõ
üzemeltetõje kiválasztásának tárgyában.
A közbeszerzési eljárás során bárki bead-
hatta ajánlatát, aki a hatályos jogszabályi
elõírásoknak és a Lajosmizse Város Ön-
kormányzatának Képviselõ-testülete által
felállított szempontrendszernek megfelelt. 

Az ajánlatok értékelése során a követ-
kezõ szempontokat kellett figyelembe
venni: a köztemetés díja, az üzemeltetõ ál-
tal a fejlesztésekre fordítandó összeg, ügy-
félfogadási idõ, és a temetõbe látogatók
közbiztonságának és a temetõi rend és va-
gyon védelme érdekében vállalt temetõi
ügyeleti idõ (hétvégén is).

A közbeszerzési eljárás során az összes-
ségében legelõnyösebb, érvényes ajánlatot
a Babérkoszorú Temetkezési Kft. (2200
Monor, Bajcs-Zs. u. 54.) adta. Ajánlatá-
ban a köztemetés díjára nettó 60 000 fo-
rint/alkalom, az üzemeltetõ által a fej-
lesztésekre fordítandó összegre nettó
1 800 000 forint/év, az ügyfélfogadási idõ-
re 40 óra/hét, és a temetõbe látogatók köz-
biztonságának és a temetõi rend és vagyon
védelme érdekében vállalt temetõi ügyele-
ti idõre 168 óra/hét értékeket nevezett
meg.

2012. október 26-án, ötéves idõszakra

HIRDETMÉNY
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete

2012. november 29-én, csütörtökön 17.00 órai kezdettel
közmeghallgatást tart.

A közmeghallgatás napirendjei:
1. Tájékoztató Lajosmizse Város Önkormányzata 2012. évi tevékenységérõl (fejleszté-

sekrõl, beruházásokról), költségvetési helyzetérõl és a 2013. évi elképzelésekrõl 
2. Közmeghallgatás („a választópolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselõi

közérdekû kérdést és javaslatot tehetnek”)
A közmeghallgatás helye: Lajosmizse Város Önkormányzata Díszterme

Lajosmizse, Városház tér 1.

MUNKARENDVÁLTOZÁS
A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN

TÁJÉKOZTATJUK TISZTELT
ÜGYFELEINKET, HOGY 

A 39/2011. (X. 14.) NGM RENDELET
ÉRTELMÉBEN

– mely a 2012. évi munkaszüneti napok körüli
munkarendrõl szól –

2012. december 24-e, hétfõ PIHENÕNAP.
A Polgármesteri Hivatal nyitva tartása

és ügyfélfogadása ezen a napon szünetel. 
2012. december 15-e, szombat MUNKANAP

a pénteki munkarend szerint, 
ezen a napon ügyfélfogadás nincs. 

A Polgármesteri Hivatal 
a megváltozott munkarend miatt 

december 24-e, hétfõ helyett december 14-én
péntekeken tart a hétfõi munkarend szerint

ügyfélfogadást 8.00 órától 11.30 óráig
és 13.00 órától 15.30 óráig.

Megértésüket köszönjük!

Lajosmizse Város Önkormányzata aláírta
a Lajosmizsei Köztemetõ üzemeltetésérõl
szóló Kegyeleti Közszolgáltatási Szerzõ-
dést a Babérkoszorú Temetkezés Kft.-vel.

A szerzõdés értelmében a temetkezési
szolgáltatások közül a temetõ területén
belül az elhunytak hûtésével, a sírhelynyi-
tással kapcsolatos tevékenységeket, vala-
mint a sírhelyváltással és újraváltással kap-
csolatos feladatokat csakis a temetõüze-
meltetõ végezheti. 

A temetkezési szolgáltatási tevékenysé-
gekkel (temetésfelvétel, az elhunytnak a ke-
gyeleti igényeknek megfelelõ temetésre való
elõkészítése, a temetéshez szükséges kellé-
kekkel való ellátás, a ravatalozás, a búcsúz-
tatás, visszahantolás, a sírba helyezés, a ha-
lottszállítás, a hamvasztás és az urnakiadás,
az urnaelhelyezés, az újratemetés) a hozzá-
tartozók bármely temetkezési szolgáltatási
engedéllyel rendelkezõ szolgáltatót meg-
bízhatják.

MUNKARENDVÁLTOZÁS
A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN

TÁJÉKOZTATJUK TISZTELT 
ÜGYFELEINKET, HOGY A 28/2012. (IX. 4.)

NGM RENDELET ÉRTELMÉBEN
– mely a 2013. évi munkaszüneti napok körüli

munkarendrõl szól –

2012. december 31-e, hétfõ PIHENÕNAP
A Polgármesteri Hivatal nyitva tartása 

és ügyfélfogadása ezen a napon SZÜNETEL. 

2012. december 1-je, szombat munkanap 
a pénteki munkarend szerint, 

ezen a napon ügyfélfogadás nincs.

A Polgármesteri Hivatal 
a megváltozott munkarend miatt 

december 31-e, hétfõ helyett november 30-án
péntekeken tart a hétfõi munkarend szerint

ügyfélfogadást 8.00 órától 11.30 óráig 
és 13.00 órától 15.30 óráig

Megértésüket köszönjük!

GAZDÁLKODÓK,
ÉLELMISZER-ELÕÁLLÍTÓK

FIGYELEM! 

KÖTELEZÕ REGISZTRÁCIÓ 
NOVEMBER 30-áig! 

Az új agrárkamarai törvény alapján a
2013. február 1–21. között tartandó or-
szágos kamarai választásokkal megalakul
az új nemzeti agrár- és élelmiszer kamara.
A hazai mezõgazdasági és élelmiszer-fel-
dolgozó szektor összes szereplõje, így
minden õstermelõ és egyéni vállalkozó is
alanyi jogon tagjává válik az új, egységes
köztestületnek. A leendõ tagok 2012. no-
vember 30-áig kötelesek bejelentkezni a
nyilvántartásba az agrárkamara honlap-
ján keresztül (www.agrarkamara.hu), és
megfizetni az egyszeri 5000 Ft-os nyilván-
tartásba-vételi díjat.

A regisztrációhoz ingyenes segítséget
nyújt országszerte a 200 agrárkamarai

tanácsadó (elérhetõségi lista:
umvp.agrarkamara.hu) és az országos

falugazdász hálózat is.
A kamara központi ügyfélszolgálata:

06-80/911-078
regisztracio@agrarkamara.hu
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Kivágják a balesetveszélyes fákat a Radnóti téren
A régi nagyjátszótér környe-
zetében lakók jelezték az ön-
kormányzat felé, hogy a régi
játszótér körül lévõ elörege-
dett nyárfák balesetveszé-
lyessé váltak, és nem érzik
biztonságban lakóingatlanu-
kat. A Lajosmizse Önkor-
mányzati Tûzoltó Parancs-
nokság ezekben a napokban
vágja ki az elöregedett, balesetveszélyes nyárfákat.

A HÍRLAP-ban nem szokott megjelenni magánlevél vagy -írás. Elsõsorban
az önkormányzatnak és intézményeinek tevékenységérõl adunk tájékozta-
tást, amelyek a lakosság széles körét érintik. Most mégis úgy gondoljuk, fon-
tos, hogy mindenki megismerje Széll Ilona levelét, mert a vele történtekrõl
személyes hangon számol be mindannyiunk okulására, és felvetésével teljes
mértékben egyetértünk. Közbiztonságunk nemcsak a rendõrség és a polgár-
õrség munkáján múlik, hanem rajtunk, lajosmizsei lakosokon is. Fontos,
hogy vigyázzunk és figyeljünk saját értékeinkre, szomszédainkra, városunk-
ra, így segítve a rendõrség munkáját.

Nem mindegy, hogy kit engedünk be a házunkba akár csak egy pillanatra,
akár hosszabb idõre, albérletbe, vagy munkavégzésre. A közbiztonságon
csak úgy tudunk javítani, ha valamennyien figyeljük és védjük saját magunk
és környezetünk értékeit. A településünkön járjunk nyitott szemmel, és ha
gyanús eseteket észlelünk, azonnal jelezzük a rendõrségnek. Soha ne legyint-
sünk, mert fontos lehet! Vagyont, akár életet is menthetünk. 

Kérem, hogy mindenki mentse el telefonjába az alábbi, a nap 24 órájában
hívható telefonszámokat. 

Rendõrség: 06-20/539-84-40
Tûzoltóság: 06-76/555-510
Orvosi ügyelet: 06-76/356-184

Íme Széll Ilona levele:

Mivel rendszeres kapcsolatot tartunk Tarnóczi László õrsparancsnok úrral,
így a fenti eset után is konzultáltunk.

Az õrsparancsnok úr tájékoztatott arról, hogy az elmúlt idõszakban az
idõskorúak sérelmére elkövetett rablások tekintetében több ember már elõ-
zetes letartóztatásban van, illetve több ember ellen – akik nem helyi lakosok
–, országos elfogatóparancsot adtak ki. Az egyéb vagyon elleni bûncselekmé-
nyekkel kapcsolatban pedig szintén több ember van elõzetes letartóztatás-
ban.

Az õrsparancsnok úr kiemelte a lakosság segítségének, jelzéseinek rendkí-
vüli fontosságát, hiszen ez nagymértékben segíti a nyomozást. A lakossági
bejelentések, pontos adatszolgáltatások számos esetben segítették elõ a tet-
tesek elfogását. 

A rendõrség az alábbi tanácsokkal és felhívással fordul a lakossághoz a
közbiztonság védelme érdekében:

– törekedjenek a SZEM (Szomszédok Egymásért Mozgalom) létrehozá-
sára, figyeljenek és vigyázzanak egymás értékeire;

Legyünk mindannyian a „SZEM” (Szomszédok Egymásért
Mozgalom) tagjai!

– gépjármûvét mindig lezárt állapotban hagyja hátra, értékeit, iratait ne
hagyja az utastérben;

– tartsa tárcáját, iratait, telefonját mindig testi õrizetben, ne nyitott bevá-
sárlókosárban;

– kosarát, táskáját mindig tartsa kezében, ne hagyja õrizetlenül;
– bankkártyájának, telefonjának kódját ne tartsa magánál, illetve egy he-

lyen;
– körültekintõen járjanak el utcai faárusoktól, árusoktól való vásárlás ese-

tén (a vásárolt fa mennyiségére, fizetésre, visszakapott pénzösszegre kell kü-
lönösen figyelni);

– kiemelt figyelemmel járjanak el a közüzemi szolgáltatók (Dégáz,
Démász, Bácsvíz, Matáv) munkatársainak kiadó személyekkel szemben,
minden esetben kérjenek fényképes igazolványt tõlük, csak azonosításuk
után engedjék be õket az ingatlanra;

– a rosszullétre hivatkozó és vizet kérõ, ezáltal az ingatlanra bejutni kívá-
nó személyekre is kiemelt figyelmet fordítsanak, mivel a legtöbb ilyen eset-
ben a segítõ szándékú házigazda figyelmét elterelve kísérelnek meg eltulaj-
donítani különbözõ vagyontárgyakat;

– idegen személyek különbözõ családtagokra történõ valótlan tartozására
hivatkozva csalnak ki pénzt gyanútlan emberektõl;

– a bádogosmunkák elvégzését vállaló, gyakran külföldi, ám magyarul jól
beszélõ személyekkel kapcsolatosan érdemes odafigyelni a kialkudott ár
pontos letisztázására (a megbízó teljes árként könyveli el a kialkudott össze-
get, míg a megbízott folyóméterenkénti árat számít fel) a munkavégzés so-
rán a nyílászárók bezárt állapotára és az ingatlanon található más értéktár-
gyakra;

– a rendõrségtõl, az önkormányzattól és a nyugdíjintézettõl érkezõ szemé-
lyek esetén érdemes meggyõzõdni az érkezett személy kilétének valódiságá-
ról, illetve jövetelének céljáról. Ezt az  igazolványok, azonosítók ellenõrzésé-
vel, szükség esetén telefonon (az adott szerv felhívásával) történõ tisztázás-
sal lehetséges megállapítani;

– ne engedjenek idegeneket a lakóingatlanba;
– ingatlanát lehetõség szerint védje megfelelõ zárak, riasztóberendezések

alkalmazásával;
– idegeneknek ne váltson fel pénzt;
– minden szokatlan esetet azonnal jelezzen a megadott telefonszámon, il-

letve ha idegen, gyanús gépjármûvet lát, amennyiben mód van rá, jegyezze
fel a rendszámát, típusát, színét stb.

Fogjunk össze a BIZTONSÁGUNKÉRT, EGYMÁSÉRT!

Muhariné Mayer Piroska aljegyzõ
Basky András polgármester

Köszönetünket fejezzük
ki Tóth Viktornak a
Központi Park elõtti vi-
rágágyásban lévõ ár-
vácskák felajánlásáért,
melyek településünk
központját díszítik. 

SZEMÉLYESEN TALÁLKOZTAM A GONOSSZAL

November 2-án este 9 óra után a saját házamban. A kert felõl a még
be nem zárt konyhaajtón keresztül egy pillanat alatt rám rontottak,
rám vetették magukat, orrom, szám, befogták és ököllel ütöttek,
vertek brutálisan - egy szó nélkül. Fekete ruházatban, fekete
maszkban, csak a szemük, szájuk volt kivágva. 

Csak ezután követelték: PÉNZT! 
Megkapták.

Szériáról van szó. Én voltam a harmadik. Profik voltak, tapasz-
talattal.

ENNEK VÉGET KELL VETNÜNK!
Nekünk, nektek, mindannyiunknak. 
Mindenkinek van itt rokona, szülõje, nagyszülõje, barátja, isme-

rõse - idõs, öreg, egyedülélõ - bárki lehet a negyedik, ötödik, so-
kadik.

Ne várjuk meg ezt a szép szokást, hogy az áldozat háza elé a kö-
zösség mécseseket és virágokat kell hogy rakjon megdöbbenve és sír-
va.

TENNÜNK KELL! MOST! 
Odafigyelnünk, jószót váltanunk, - de nem csak most, a döbbenet

hatására - hanem mostantól - és sokáig. Nagyon, nagyon sokáig. Meg
kell magunkat szerveznünk. Ki kire figyel. Mindenki - kivétel nél-
kül mindenkit figyeljen valakire. Egymást váltva. Felelõsséggel.
MUSZÁLY! A gonosz közöttünk él. Nem baj, ha nem szeretjük a szom-
szédot, a másikat, ilyenkor nem az a mérvadó. Emberségbõl kell oda-
figyelnünk, csakis emberségbõl. Mi vagyunk többségben. A tisztes-
ségesek, a tiszták, a jóindulatúak, az emberségesek. 

IGENIS MI! 
A csatát a gonosszal nekünk kell megnyerni. KELL! MUSZÁLY!
IGY LEGYEN!
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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

Szeptember elején 47 kisgyermekkel nyi-
totta kapuit a felsõlajosi óvoda. 

Október hónapban papírgyûjtést szer-
veztünk, melybe lelkesen kapcsolódtak a
gyermekek és szüleik is. Így ismerkedtek a
kicsik a környezetvédelem fontosságával,
és a szelektív hulladékgyûjtés folyama-
tával. Az összegyûlt pénzt a csoportok
kapják. 

Az õszi szüreti munkák során meghívást
kaptunk a Rubos családhoz paprikaszedés-

re. A gyerekek nagyon élvezték, és igen ak-
tívak voltak a munkában. Hamar megtel-

tek a ládák a kis vödrökbe szedett papriká-
val. Hazafelé sétálva megcsodáltuk az õszi
erdõ szépségeit.

Gyermekeinkkel részt vettünk egy szín-
vonalas bábelõadáson Lajosmizsén, ahol a
kiskõrösi óvó nénik bábcsoportja mutatta
be a Vajaspánkó c. mesét.

A lajosmizsei óvoda szervezésében meg-
rendezésre került Dalversenyen gyerme-
keink is részt vettek, és nagyon szép helye-
zést értek el: Szakali Anna 2. helyezett,
Pataky Vanda 4. helyezett, Turcsán Bálint
6. helyezést ért el. 

Gratulálunk
nekik, és
büszkék 
vagyunk

rájuk!

A dalverseny
díjazottjai

HIRDETMÉNY
Felsôlajos Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete

2012. december 10-én, hétfõn 17.00 órai kezdettel
közmeghallgatással egybekötött KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉST tart.

A közmeghallgatás témakörei:
– Tájékoztató Felsõlajos Község Önkormányzata 2012. évi tevékenységérõl, költségvetési

helyzetérõl és a 2013. évi elképzelésekrõl 
– Közmeghallgatás („a választópolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselõi

közérdekû kérdést és javaslatot tehetnek”)

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

Felsõlajos Község Önkormányzata nevében tisztelettel várjuk az érdeklõdõket!

Felsõlajos, 2012. november 14. Juhász Gyula s. k. polgármester

MESERÉT Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsõde 
Felsõlajosi Tagintézménye

6055 Felsõlajos, Óvoda u. 4. Tel.: 76/356-362

Az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló
1998. évi XXVIII. törvény 42/B § (3) bekez-
dése alapján az önkormányzat helyi nyilván-
tartást vezet az állat tulajdonosa, tartója és
más személyek jogainak, személyes biztonsá-
gának és tulajdonának védelme, valamint
ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak ha-
tékony ellátása céljából.

A 2012 októberében elvégzett ebösszeírás
adatainak feldolgozása megkezdõdött. Az
adatbázis naprakészen tartása érdekében kér-
jük a Lakosságot, hogy minden változást (pl.
új eb vétele, oltás, eb eltûnése, elhalálozása
stb.) szíveskedjenek az önkormányzatnál be-
jelenteni. Egyúttal szeretnénk megköszönni a
lakosság együttmûködõ segítségét és megér-
tését.

Ebösszeírás Felsõlajoson

2012. október végén a rossz állapotban
lévõ földutak kijavításra kerültek. Ennek
köszönhetõen 10 km útszakasz került
felújításra a tél beállta elõtt. Köszönjük a
lakosság türelmét.

Földutak javítása

A tanulmányi munka megkezdése mellett nagy
figyelmet fordítunk a tehetséggondozó szabad-
idõs tevékenységek szervezésére is. Idén kéz-
mûves, játék, dráma, néptánc, angol, sport,
Zumba és modern tánc, valamint öko foglal-
kozáson vehetnek részt a tanulóink. Novem-
bertõl lehetõségünk nyílt – Martinovics Zol-
tánné segítségével – tûzzománc szakkör bein-
dítására, ahol csodás ajándékokat készítenek
az érdeklõdõ gyerek.

Az Öko-klub tagjai az Állatok Világnapja alkal-
mából a Nyíri-erdõben található VackorVár Er-
dei Iskola vendégszeretetét élvezték, ahol játé-
kos foglalkozás keretében mélyíthették tudásu-

kat a természeti témakörökben, növényekrõl, ál-
latokról egyaránt. 

Nyári Zsolt – a lajosmizsei rendõrség munkatár-
sa – a helyes közlekedésre hívta fel tanulóink fi-
gyelmét érdekes foglalkozás keretében. Tájé-
koztató elõadását ezúton is köszönjük!

Családi túranapot szerveztünk a Pilisbe, ahol
Tari Endre segítségével barangoltunk, és élvez-
tük az õszi erdõ szépségét.

Iskolánk tanulói emlékmûsorral és fáklyás felvo-
nulással emlékeztek meg október 6-án az Aradi
vértanúkról.

Hagyományainkat követve az október 23-ai ünnep

tiszteletére öko-futóversenyt rendeztünk isko-
lánkban. A távot mindenki sikeresen teljesítette, a
leggyorsabb tanulóink oklevélben részesültek.

2012. november 10-én a felsõlajosi iskolai
SZMK jóvoltából kiváló hangulatú és szervezé-
sû Jótékonysági Retro-bulin vehettek részt a
mulatni vágyó támogatók. A nagylelkû felajánlá-
sokat ezúton is köszönjük a kedvezményezett is-
kolások nevében, akik így változatosabb progra-
mokkal és kirándulásokkal gazdagodnak.

A Cziffra György Mûvészeti Iskola felsõlajosi
növendékeinek karácsonyi koncertjét hallhatják
a kedves érdeklõdök december 12-én 17 órától
a Faluházban.

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS SPORTISKOLA FELSÕLAJOSI TAGINTÉZMÉNYE
6055 Felsõlajos, Iskola u. 16. Tel.: 76/555-299
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Lajosmizse Város Önkormányzatának
közérdekû információs lapja

A kiadásért felelõs: Guti Istvánné. A szerkesztõség vezetõje:
Gáspár Vilmos. A szerkesztõség és a kiadó címe: Lajosmizse
Város Mûvelõdési Háza és Könyvtára, 6050 Lajosmizse, Sza-
badság tér 12. A szerkesztõség tagjai: Józsáné dr. Kiss Irén,
Kocsis Györgyné, Kutasiné Nagy Katalin, Nagy Erzsébet,
Horváth Sándor, Szántó Gabriella, Veszelszkiné Nagy Erika.
E-mail cím: hirlap.lm@gmail.com. ISSN 1788-7399. Nyom-
dai elõállítás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajos-
mizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Majláth Zsolt László ügy-
vezetõ igazgató. Táskaszám: 12 1880 – www.kozlonynyom-
da.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!

XII. SZAKMAI NAPOK – NYÍLT NAPOK
Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi Gyermekjóléti és Szociális Intézménye
6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104–106. szám
Telefon: 06-76/356-184 ● Telefax: 06-76/356-020 ● E-mail: egeszseghaz@externet.hu

Ha az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény szakmai hetének tanul-
ságait szeretnénk levonni, ezt többféle módon is megtehetjük. A XII. Szakmai Na-
pok – Nyílt Napok mérlege elkészíthetõ rendezvényenként, számokban kifejezve: 

RENDEZVÉNY Résztvevõk száma
Idõsek napi ünnepség, Idõsek hete 723 fõ
Egészségügyi szûrések 717 fõ
Gyermekek gerinc- és lúdtalpszûrése 228 fõ
PSA és urológiai szûrés 158 fõ
Elsõsegélynyújtó elõadás 20 fõ
Egészség-Expo kiállítás és vásár 500 fõ
Egészségpont 60 fõ
Véradás 93 fõ
Véradó ünnepség 30 fõ

Összesen 2529 fõ

Szakmai közremûködõk 134 fõ
Kiállító 17 cég
Mûvészek, szereplõk 95 fõ
Szponzori támogatás közel 700 000 Ft, 58 fõ, cég és támogatójegyek vásárlói

Összesen 2833 fõ

Jótett – társadalmi felelõsségvállalás

A számok nagyon beszédesek, s tanúskodnak arról, hogy a lakosság egyre
inkább fontosnak tartja egészségét, él a lehetõségekkel, igénybe veszi a külön-
bözõ szûréseket. A szûrések szakmai értékelése megtörtént. A napokban a höl-
gyek megkaphatják a mammográfiás leleteket is.

Az Egészségponton vérnyomás-,
vércukor-, koleszterinszint-mérést, pul-
zusszámlálást, testtömegindex-számí-
tást, diétás tanácsadást és menedzser-
masszázst kaphattak a szûrõprogram
iránt érdeklõdõk.

Az is figyelemreméltó, hogy 134 fõ
szakmai közremûködõ, önkéntes
konkrét munkavégzése révén valósul-
hatott meg a meghirdetett rendez-
vénysorozat. Köszönet illet ezért min-
den orvost, egészségügyi szakalkalma-
zottat, családgondozót, gondozónõt,
valamennyi közalkalmazott munka-
társat és társintézményt.

A Liza Aqua
& Conference 
Hotel 
és Fehér
Akác Csárda 
ételkülönle-
gességei 
nagy sikert
arattak

Az Egészség-Expo kiállítói és portékái

A közösségi programok
iránt is fokozódó érdeklõ-
dést tapasztalhattunk. Az
Idõsek Hetének számos
rendezvénye „teltházas”
volt. Köszönhetõ ez szak-
mai és civil partnereink-
nek, Prágai Angéla és Sza-
bóné Mizsei Julianna által
vezetett klubok aktív rész-
vételének.

A „Nemzedékek kézfogása” c.
filmet tekintik meg a Nyugdí-
jasklub tagjai és vendégei

Az Egészség–Expo kiállítói is
remek munkát végeztek, hiszen –
visszajelzésük alapján – a mustra ered-
ményeképpen megrendelõik száma is
gyarapodott. 
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VÉRADÁS 
2012. december 13-án, csütörtök

8.30–13.00 óra

Számítunk a véradókra. 
Köszönjük segítségüket!

Berta tanár úr vezényletével a felnõtt és
az iskolai Énekkar, az Ovisok és a Jáde
elõadásában hallhattuk a Muzsika
hangját. Felemelõ volt, köszönjük!

Elismerés és hála illeti a fellépõ
mûvészeket, szereplõket elõadásaik
nyújtotta élményekért, valamennyi
szponzorunknak az anyagi és más jel-
legû támogatásokért. 

A Latin Carneval fergeteges elõadása
az Idõsek Napi mûsorban

Ablak a külvilágra
Balogh Anita hosszú évek óta szenved
egy jelenleg gyógyíthatatlan betegség-
ben, sclerosis multiplexben. Állapota a
diagnózis felállítása óta fokozatosan
romlik. Ma már csak járókerettel képes
– akkor is csak a lakáson belüli – helyvál-
toztatásra. Idõs, szintén beteg szüleivel
él. A külvilággal való kapcsolata így erõ-
sen korlátozott, napi életét gyakorlatilag
a négy fal között éli. 

A Családsegítõ Szolgálat munkatársa
rendszeresen látogatja a családot, s így
derült fény arra is, hogy Anita pszichés
állapotában jelentõs változást hozna, ha
hozzájutna egy számítógéphez, amely-
nek segítségével újra felélénkülnének
kapcsolatai. A problémáról tudomást
szerezve a Sofrak Kft. ügyvezetõ igazga-
tója, Kürsat Atli úr és felesége sietett
azonnal a Szolgálat és Anita segítségére.
Egy programokkal feltelepített laptopot
és egy webkamerát bocsátottak térítés-
mentesen Anita rendelkezésére, mely-
nek helyszínen történõ átadása 2012. ok-
tóber 29-én megtörtént.

A Családsegítõ Szolgálat nevében ez-
úton is köszönetet mondunkk Kürsat Atli
úrnak és feleségének nagylelkû adomá-
nyukért, a gyors segítségért.

Fogas kérdések
Kedves Betegeim! Az utóbbi idõben egyre
gyakrabban keresnek fel a betegek külön-
bözõ fogászati problémákkal és ezzel kap-
csolatos kérdéseikkel: 

– Mitõl alakulhat ki a fogkõ?
– Milyen fogkrémmel, fogkefével mos-

sak fogat? 
– Mit lehet kezdeni az ínyvérzéssel? 
Ezeket a kérdéseket hallgatva döntöttem

úgy, hogy a helyi újság egészségügyi rovatá-
ban fogászati témájú cikkekkel is próbálok
segíteni a mindennapi rendszeres szájápo-
lásban. Nos, akkor kezdjük az elején!

Az egészséges szájban felnõttkorban
32 db fog van. Ebbõl 4 db bölcsességfog,
amely 18 éves kortól kezdõdõen bújhat ki,
de lehetnek idõbeli eltérések. A maradan-
dó fogak az élet folyamán egyszer nõnek ki
és a tejfogakat váltják fel. A tejfogak száma
20 db. Ahhoz viszont, hogy megõrizzük fo-
gaink, szájunk épségét és egészégét, sok
mindent kell ten-
nünk, a rendszeres
fogmosástól kezd-
ve a helyes táplál-
kozásig.

A fogmosás na-
gyon fontos egész-
ségügyi tevékeny-
ség, amely a min-
dennapi tisztálkodás és szájápolás szerves
része. Fogmosást naponta minimum két-
szer végezzünk! Ha van rá lehetõségünk,
akár háromszor is, minden fõétkezés után,
különösen reggel és este! Az esti fogmosás
rendkívül fontos, noha sokszor elfelejtõ-
dik. Ne hagyjuk ki az esti fogmosást lefek-
vés elõtt! El kell távolítani a szájüregbõl az
ételmaradékot, mert éjszaka a száj belseje
– a meleg, az ételmaradék és a nyál együtt
– ideális körülményeket biztosít az
ottmaradó baktériumok számára, amelyek
szorgosan szaporodnak, és reggelre még
nagyobb számban lesznek jelen. A fogmo-
sás ideje is nagyon fontos. Minimum
2 perc (max. 5) szükséges ahhoz, hogy ala-
pos száj- és fogtisztítást tudjunk végezni.
Ezzel szemben átlagban 0,5–1 percig tart
ez a fontos tevékenység. Néha olyan érzé-
sünk van, hogy sokáig tart a fogmosás, pe-
dig sajnos nem így van. Javaslom, mérjük
az idõt és így mossuk fogunkat!

Fontos a megfelelõ fogkefe kiválasztása.
Az egészséges fogazatú személyeknek a
közepesen kemény (medium) feliratú fog-
kefét ajánlom, míg másoknak – fogágy-
gyulladás, foghúzás utáni állapot, fogsza-
bályozás… esetén – speciális fogkefét. 

A fogkrémekrõl és a további „fogas kér-
désekrõl” a következõ alkalommal írok.
Addig is várom nagy szeretettel minden ré-
gi és új betegemet rendelõmben, az Egész-
ségházban.

Dr. Dutkon Alexandra
fogszakorvos

Balogh
Anita és az
adományo-
zó Sibel
Atli asz-
szony tol-
mácsával,
Kalapács
Yvettel

A Családsegítõ Szolgálat munkatársa és
Balogh Anita, aki boldogan már haszná-
latba is vette a laptopot

Dr. Mészáros-Petike Zsuzsanna
Alapszolgáltatási Központ vezetõ

A szakmai napok hozama az is, hogy
az együttmûködés nyomán a rendez-
vénysorozatot szponzoráló cégek vezetõi
megalakították a Helyi Cégvezetõk
Klubját a vendéglátást felvállaló Liza
Aqua & Conference Hotel és Fehér Akác
Csárdában. Céljaikról, a klub mûködésé-
rõl beszámolunk e Hírlap hasábjain is.

A sok-sok akarat, szándék és mind-
ezek nyomán az eredmények vala-
mennyi közremûködõ együttes munká-
ján, támogatásán, a helyi közösségért
érzett társadalmi felelõsségvállalásán
múlott. Köszönjük a jótettet mindenki-
nek!

Józsáné dr. Kiss Irén intézményvezetõ

A N   örök!

Alakformáló és közérzetjavító torna az 
Egészségházban

W W W

É
A foglalkozások id pontja: KEDD és CSÜTÖRTÖK 17.00-18.15 h  

A foglalkozásokat tart ja: Grosán Kriszta és Filep Ági  

Érdekl dni  lehet a foglalkozások el t t  a helyszínen, vagy Fi lep Áginál  a 06-20-94-48-316  tsz.  

p lélek az é p testben
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FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA KOLLÉGIUM ÉS SPORTISKOLA
Futófesztivál

Iskolánk szervezésében 2012. október 13-án lezajlott a 3. Futófesztivál
Lajosmizsén. A közel 300 induló a szponzorok által biztosított meleg
napfényben versenyezhetett.
EREDMÉNYEK – DÍJAK
10 km
1. hely: Domján Ferenc 37:14 Liza Aqua Hotel különdíja
2. hely: Szívós Ferenc 45:05 K&H Bank különdíja
3. hely: Ludányi Róbert 48:11 Fókusz Takarékszövetkezet
3 km
1. hely: Kocsis Mózes 14:52 Liza Aqua Hotel különdíja
2. hely: Nagy Benjamin 15:42 K&H Bank különdíja
3. hely: Kiss Szabolcs 16:13 Fókusz Takarékszövetkezet
400 m
1. hely: Kátai Miklós 1:31 Liza Aqua Hotel különdíja
2. hely: Olajos Martin 1:32 K&H Bank különdíja
3. hely: Kondorosi Attila 1:33 Fókusz Takarékszövetkezet
Családi váltó
1. hely: Kálmán Éva – Ferenczi Család Liza Aqua Hotel különdíja

KÜLÖNDÍJAK
Legidõsebb versenyzõ: Mák Erzsébet; Osbáth Barna – egyedi kovácsolt-
vas gyertyatartó
10 km utolsó beérkezõje: Szaszkó Dóra; Szt István Patika vérnyomás-
mérõ
K&H BANK AJÁNDÉKCSOMAG: 
Legfiatalabb 10 km teljesítõ: Kollár Benedek
Legfiatalabb induló: Szabó Szabolcs (6 hónapos)
Liza Aqua Hotel 1 nap fürdõzés: 3. d és 5. c osztály

További képek: www.facebook.hu/szivacsujsag
video: www.altisk-lmizse.sulinet.hu

Iskolakóstolgató
A Fekete István Általános Iskolában október 17-én második alka-
lommal került megrendezésre az „Iskolakóstolgató”. Célja, hogy a le-
endõ elsõ osztályos gyerekek és szüleik belekóstolhassanak az iskolai
életbe.

A meghívást elfogadó érdeklõdõket Sápi Tiborné, Bojtos Béláné és
az alsós tanító nénik köszöntötték. A gyerekek egybehangzó vélemé-
nye szerint nincs buli zene nélkül. Nem is volt! A talpalávalót a Lóca
együttes húzta. A Lajosmizsei Vadrózsák néptánccsoport – Veszelszkiné
Bitai Judit vezetésével – pedig megtáncoltatta nem csak a gyerekeket,
de még az óvó néniket is.

A program ezután a kollégium épületében folytatódott tovább. A ta-
nító nénik irányításával tökdíszek készültek legyezõhajtás technikával.
A pici kezeknek jól jött a szülõi kéz segítsége. 

A kitartó munka után a hagyományokhoz híven sült tökkel és az „Is-
kolatortával” kínáltuk a vendégeket.

A délután folyamán természetesen volt lehetõség a kötetlen beszél-
getésre, az épület bejárására és az interaktív táblával való ismerkedés-
re is.

A sikerért köszönet mindazoknak, akik felejthetetlenné tették, akik
munkájukkal, érdeklõdésükkel megtisztelték ezt a napot.

A rendezvényen készült videofelvétel az iskola honlapján megte-
kinthetõ (www.altisk-lmsuli.sulinet.hu).

Nyílt napok a Fekete István Általános
Iskola 1. évfolyamán

2012. október 25–26-án nyílt tanítási napot szerveztünk iskolánkban az
1. évfolyamon, mert ezekkel az alkalmakkal is szerettünk volna lehetõsé-
get biztosítani a szülõknek, hogy még közelebbrõl megismerkedjenek a
tanítók és testnevelõ tanárok személyével, betekintést nyerjenek az isko-
lai nevelõ-oktató munka mindennapjaiba.

A nyílt nap másik kiemelt célja, hogy a szülõk megismerjék a tanítási
óra menetét, közvetlenül tájékozódjanak a gyermekük és az osztály-
közösség életérõl. Fontos, hogy a szülõk megismerhessék iskolánk belsõ
életét, megérezzék annak hangulatát, és elsõ kézbõl szerezzenek tapasz-
talatot az ott folyó munkáról. Lényeges, hogy megtapasztalhassák a kö-
zös munka erejét, valamint az egyéni és önálló munka fontosságát.

Természetesen az óvodapedagógusokat is meghívtuk erre a két napra,
hiszen három-négy éven keresztül az õ szárnyaik alatt nevelkedtek, fej-
lõdtek ezek a gyerekek, akiket felvérteztek mindazzal a tudással, aminek
birtokában ezek a kis elsõsök most már a számok és betûk világával ba-
rátkoznak, ismerkednek.

Mind az öt elsõ osztályban láthattak a szülõk és az óvó nénik tanítási
órákat magyarból és matematikából. Volt osztály, ahol gyakorlóórát, volt,
ahol az új anyag feldolgozását mutatta be a tanító. A pedagógusok minél
színesebben, játékosabban, minél több nevelési-oktatási módszer bemuta-
tásával igyekeztek változatosabbá tenni az órákat, hogy tanítványaik a szü-
leiknek is megmutathassák, mennyi mindent tanultak, mennyi új ismeret,
tudás és tapasztalat birtokában vannak már az iskolában eltöltött két hó-
nap alatt. Az 1. b osztályban az interaktív tábla elõnyeit is megtekinthették,
tapasztalhatták a vendégek.

A sportiskolai 1. a osztályban a szülõk és óvó nénik még egy testneve-
lés órába is bekukkanthattak komoly szakmai háttérrel rendelkezõ test-
nevelõ-edzõ kolléga vezetésével. Láthatták, hogy leendõ sportolóink mi-
lyen jó testi ügyességgel, állóképességgel, erõvel és kitartással rendelkez-
nek. A sport segíti a tanulmányokban való helytállást, és nem elhanyagol-
ható a személyiségfejlõdésre tett hatása sem. A sport önbizalmukat javít-
ja, fokozza szellemi teljesítõképességüket, kitartó küzdelemre, reális ön-
értékelésre nevel. Vendégeink minderrõl megbizonyosodhattak tanítási
óráinkon is.

A gyerekeket és pedagógusokat nem zökkentette ki a hétköznapi ke-
rékvágásból a sok nyüzsgõ ember, hiszen „csak” mindennapos munkáju-
kat végezték.

A gyerekek keményen dolgoztak minden tanítási órán, ugyanakkor a
játékos, könnyed légkör elfeledtette a munkába fektetett energiát. Az
órák gyorsan elrepültek, és közben rengeteget tanultak, fejlõdtek. 

Célunk az, hogy az órai munkából mindenki képességének megfele-
lõen vegye ki a részét, és mindenki megérezze, megtapasztalja munkájá-
nak fontosságát.

A szülõk és az óvodapedagógusok nagyon érdeklõdõek voltak, és so-
kan eljöttek a bemutatóórákra. Az iskolavezetés is személyesen megláto-
gatott minden osztályt.

Úgy érezzük, hogy mindannyian – szülõk és óvodapedagógusok egy-
aránt – elégedetten távoztak, köszönetüket fejezték ki a lehetõségért, és
ígéretet tettek, hogy legközelebb is szívesen eljönnek.

Iskolánk nyitott az ilyen lehetõségekre, és igyekszünk minden alkal-
mat megragadni, hogy minél többet lehessen együtt nevelõ, szülõ és gyer-
mek.

Szõke Tímea Éva

Köszönet
Az idei tanévet – az iskolában folyó
felújítási munkák miatt – nem min-
den osztály tudta a saját tantermé-
ben kezdeni. Így történt ez a kollé-
gium épületében található osztá-
lyokkal is.

Szeptember végén költözhettek
vissza a saját helyükre. A tantermi
munkálatokból nem maradtak ki a szülõk sem. Hétvégéjüket feláldoz-
va festettek, pakoltak, takarítottak, hogy a gyerekek tiszta, új környe-
zetben kezdhessék a hétfõt.

Ezúton is köszönet azoknak az osztályoknak és szülõknek, akik se-
gítségükkel támogatták a tanító néniket és az iskolát.

Tanító nénik
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Perzsa hadvezér
Egyszer Ákos, a kovács tervezett egy perzsa páncélt. Felvette és se-
reget gyûjtött.

Lementek a folyóhoz tábort építeni, de mindenki tudta, hogy a fo-
lyó el van átkozva. A perzsa hadvezér megparancsolta, hogy kutassák
körbe a terepet.
Hozták a hírt:
– Uram, lovagokat láttunk! Azt hiszem, sárkánylovagok, Uram.
– Jó, ha nem bántanak minket, akkor mi sem bántjuk õket!
– Uram, elkezdték vágni a fákat! Mit csináljunk?
– Várjunk!
– De miért?
– Mert csatázni fogunk!
– Váááá! Soha nem csatáztunk!
– Én úgy gondolom, hogy tudtok, mert én hiszek benned, és a töb-

biekben is!
Õrtornyot állítanak, majd elkezdõdik a csata. A perzsák nyertek!
– Uram, legyõztük õket?
– Nem, ez még csak az elsõ fázis volt!
Eközben a gonosz király is kieszelt egy tervet. Megparancsolta:
– Szerezzetek nekem 150 fõs sereget! Méghozzá egy hónapon belül! 
– Uram, az lehetetlen!
– Mit mondtam!?
– Jó, jó, jó, jó!
– Uram, már van 100 ember – mondták.
Eközben a perzsák azt beszélték, hogy gyenge a páncél, meg kellene
erõsíteni, de Ákos hajthatatlan volt.
– Erõs az a páncél! – mondja Ákos.
– Ha te mondod, elhiszem – mondja a lovag.
– Sárkány jön! Vááá!
– Tûzgolyó!
– Ugorj!
– Hú, ezt megúsztuk!
– Íjászok, tûz!
– Zuhan a sárkány! Megöltük! Éljen, éljen! Megint nyertünk!
Támadtak a gonoszok, megölték õket. Harc után hazamentek és az-
óta is boldogan élnek, ha csak nem szomorodtak el.

Halasi Ákos
3. d osztályos tanuló

Október 1-jén, a Zene Világ-
napján izgalmas programon vett
részt az egész alsó tagozat. Vi-
dám énekszó közepette készí-
tették el az osztályok a zenéhez
kapcsolódó medáljai-
kat, majd a Lóca
együttes által húzott

talpalávalóra ropták a táncot
Bitai Judit vezetésével. Megnéz-
ték, érik-e már a szõlõ a bada-
csonyi szõlõhegyen; majd a
csõsz kijátszása után vidám szü-

reti mulatság kereke-
dett.

Fekete Inci

Újabb pályázaton nyert iskolánk!

Nagy öröm számunkra, hogy a Fekete István Általános Iskola a TÁMOP
- 3.4.4/B-11/2 pályázaton nyert.
A pályázat idõtartama: 2012. november 1. – 2014. január 31.
A pályázaton nyert összeg 8 050 000 Ft, mely a tanulóink részére pszi-
chológiai vizsgálat lehetõségét, egyéni és csoportos foglalkozásokat, ön-
ismereti tréningen való részvételt, tanulásmódszertant biztosít.
Iskolánk pedagógusainak pedig szakmai képzéseken, konzultációkon
való részvételt tesz lehetõvé.
A pályázattal célunk, hogy Tehetségponttá váljon a Fekete István Álta-
lános Iskola, mely tanulóink, pedagógusaink és városunk érdekeit egy-
aránt szolgálja.

László Ildikó

Nemes gesztus
A Lajosmizsén élõ Ádám Márk és felesé-
ge nemes gesztussal fejezték ki elismeré-
süket az iskola felújításában részt vevõ
dolgozók felé. Egy birkát ajánlottak fel,
melybõl a kollégium konyhájának szaká-
csa és dolgozói finom pörköltet készítet-
tek a munkásoknak. A vacsorán megje-
lent valamennyi résztvevõ nevében ez-
úton tolmácsolom köszönetünket.

Sápi Tiborné
Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola

Zene Világnapja

Könyvgyûjtés
Az ötletgazda Falusi Norbert nem elõször szer-
vez gyûjtést. Idén Székelyföldre, Háromszék szí-
vébe juttatott el hatezer magyar kötetet a Petõ-
fi Népe által is támogatott könyvmisszió. A civil
akció szervezõi között akadt önkormányzati
képviselõ, túravezetõ, tanár és hivatalnok, váci
rádiós mûsorvezetõ, és újságírók a Petõfi Né-
pe szerkesztõségébõl. Lajosmizsérõl az iskola
pedagógusai és diákjai közel ezer kötetet gyûj-
töttek. Lécfalva, Orbaitelek, Székelytamásfalva
és Torja települések nevében Péter Barna református lelkipásztor fo-
gadta a Budapestrõl és Kecskemétrõl rajtoló szállítmányt november
elsõ hétvégéjén. Az elkövetkezõkben a helyi egyházközségek viselik
gondját az adománynak. A mostani úttal együtt, három év alatt mint-
egy 16 ezer magyar könyvet juttattak el Erdélybe.

A Fekete István Általános Iskola tervei szerint a Hozz egy könyvet
akcióval továbbra is gyûjti a gyermek- és ifjúsági könyveket, hogy a feb-
ruári szállítmánnyal ismét küldhessenek olvasnivalót az erdélyi gyere-
keknek.

Szántó Gabriella

Mesemondó verseny
A magyar munkaközösség 2012. október 25-én Mesemondó versenyt
rendezett az 5. évfolyam számára.
A gyõztesek:
Rónai Alíz 5. c 1. helyezés
Berki Fanni 5. b 2. helyezés
Ipacs Sazbó Petra 5. d 3. helyezés

Meghívó
A Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola Adventi
gálát rendez december 6-án és 7-én fél 5 órai kezdettel a Mûvelõdési
Házban. 
A gálán az iskola felsõ tagozat osztályai és pedagógusai adnak mûsort,
melyre minden érdeklõdõt szeretettel várunk. 
Belépõjegyet 600 Ft-os áron az iskola portáján Kollár Jánosnénál vagy
a helyszínen lehet vásárolni. A bevételt az iskola a díszterem felújítá-
sára fordítja.
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MESERÉT Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsõde Bölcsõdevezetõ: Géczy Gabriella
BÖLCSÕDEI TAGINTÉZMÉNYE Telefon: 76/555-024
6050 Lajosmizse, Szent L. u. 19. E-mail: mesebolcsi@freemail.hu

Tök jó nap
Errõl a napról az jutott eszembe, hogy aki
kimarad, az lemarad… igen, lemaradt egy
jókedvû, sok nevetéssel teli délelõttrõl. Hi-
szen itt aztán volt minden! Tökmagragasz-
tás, amit a szülõk szinte nagyobb lendület-

szavazhatott meg a kis közönség. A fõnye-
remény az együtt töltött délelõtt volt! Volt
sülttök-evés, együtt tízóraizás, ami alma és
körte fogyasztása volt. Volt együtt játszás,
beszélgetés, nevetés. Ilyen volt a mi TÖK
JÓ NAPUNK!

Géczy Gabriella

Adventi vásár
a Meserét

Bölcsõdében
2012. december 3–7-ig

16.00–18.00-ig
Lajosmizse, Szent L. utca 19.

tel végeztek, mint a gyerekek. Pedig õk is
nagy élvezettel ragasztgattak. Tökfaragás,
amit a szülõk és a nevelõk végeztek nagy
lelkesedéssel, a gyerekek kapargatták ki a
tökök belsejét kanállal és kézzel, meg per-
sze egy kis segítséggel. Volt faragott tök
szépségverseny, amit tapssal, bekiabálással

Márton-nap
Márton, egy római tribunus i. sz. 316-ban
született fia az apja kívánságára a légió ka-
tonája lett. A legenda szerint 18 éves volt,
amikor lováról leszállva odaadta palástját
egy didergõ koldusnak. Nem sokkal ezután
Amiens-ben megkeresztelkedett, otthagy-
ta a sereget, és misszionárius lett. 371-ben
a Loire menti Tours püspökévé választot-
ták. A legenda szerint Márton (alázatból)
a ludak óljába bújt, hogy kitérjen püspökké
választása elõl, de a ludak gágogásukkal el-
árulták a szentet, így „kénytelen volt” a
püspökséget elvállalni. Úgy tudni, meggyõ-
zõ, hiteles, jótékony püspök volt. Idõszá-
mításunk után 397-ben hunyt el.

Halála után váratlanul igen népszerûvé
vált: õ az elsõ keresztény szent, aki nem
mártírként emelkedett az oltárokra, Fran-
ciaországban pedig az 5–6. század forduló-
ján egyenesen nemzeti szentként tisztelték.
A krónikák szerint e nap a fizetés, tisztújí-
tás, jobbágytartozás lerovásának napja
volt. Az erdélyi pásztorok e napon kérték
járandóságukat. Sorra járták a házakat, kö-
szöntõt mondtak, nyírfa vesszõt ajándé-
koztak a gazdának, aki megõrizte, s tavasz-
szal az állatok kihajtására használta.

A Márton-nap a 40 napos adventi böjtöt
megelõzõ utolsó nap, amikor a jóízû és
gazdag falatozás, vigasság megengedett.
Ezen a napon rendszeresek voltak a lako-
mák, bálok, vásárok. Ma is sok helyen tán-
cos mulatságot csapnak, ahol az asztalról
nem hiányozhat egy libafogás és az újbor.
A hiedelem szerint ludat illik enni ezen a
napon, mert aki Márton napján nem eszik
libát, az majd egész évben éhezik. Úgy hit-
ték, minél többet isznak, annál egészsége-
sebbek lesznek. Tipikus ételek ezen a na-
pon a libaleves és libasült párolt káposztá-
val és zsemle- vagy burgonyagombóccal.
Márton az újbor bírája is, ilyenkor ugyanis
már iható az újbor. A Márton-napi lúdpe-
csenyés vacsora végén már kiforrott újbor-
ral szokás koccintani, ezt hívják Márton
poharának. A Márton-napi idõjárásból kö-
vetkeztettek a télre: „Ha Márton fehér lo-
von jön, enyhe tél, ha barnán, kemény tél
várható.” Sokfelé azt tartják a Márton-na-
pi idõ a márciusi idõt mutatja. A Márton-
napi lakomán elfogyasztott lúd csontjából

is idõjárásra következtettek: ha a liba
csontja fehér, és hosszú, akkor havas lesz a
tél, ha viszont barna és rövid, akkor sáros.
Dologtiltó nap volt. Tilos volt mosni, te-
regetni, mert a jószág pusztulását okozta
volna.

Márton-nap, vagyis ahogy a gyerekek
hívták, libanap volt a bölcsiben. Bár liba-
combot nem ettünk, de ízletes libazsíros
kenyeret, hagymát, paradicsomot finom
teával viszont igen. Miután mindenkinek
teli lett a pocakja, a szülõk felöltöztették a
gyermekeiket, mert a meglepetés az udva-
ron várta a bölcsiseket. Hogy mi volt az?
Háát… egy hatalmas liba… a gyerekek kí-
váncsian körbeállták (persze egy apuka
fogta meg a szárnyast) és a bátrabbak meg-
simogatták az állatot. Volt sok nevetés, kí-
váncsi kérdések… Bár valójában az ég
szürke volt, de mi olyan jól éreztük magun-
kat, mintha ragyogó napsütés lett volna.

Géczy Gabriella
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Dalverseny
a Meserét
Óvodában

Idén második alkalommal került megrendezésre
óvodánkban a dalverseny a dalos kedvû óvodá-
sok számára, melyet 2012. október 25-én tartot-
tunk a Szent Lajos úti óvodánkban.

A verseny az idei évben is nagy sikert aratott,
ezt bizonyította a nevezõk magas száma.
A résztvevõk a Meserét Óvoda mindhárom te-
lephelyérõl, valamint a felsõlajosi tagintézmény-
bõl érkeztek, összesen 36-an.

Ezúttal is 3-tagú zsûri döntött a kis tehetségek
teljesítményérõl. A zsûri tagjai voltak Berta Ist-
ván énektanár, Tasi Katalin tanítónõ és Magi
Krisztián zenész. A gyermekek két dalt énekel-
tek, egy kötelezõen választottat és egy szabadon
választottat. Az éneklés a sok résztvevõ miatt
kért körben zajlott. Amíg a zsûri döntött a he-
lyezésekrõl, a gyermekeket megvendégeltük
teával és ropogtatnivalóval.

Minden gyermek névre szóló emléklappal és
csokoládéval térhetett haza. A hat helyezett és
az egy különdíjas gyermek külön oklevélben és
ajándékban is részesült, õket találták a legügye-
sebbeknek a zsûri tagjai.

Helyezettek: Juhász Pintér Balázs, Szakali
Anna, Zsiga Szebasztián, Pataky Vanda, Bozó
Eszter, Turcsán Bálint.

Különdíjas: Varga Zsófia.
A verseny szervezéséért és lebonyolításáért az

ének munkaközösség vezetõjét, Kollárné Sarkadi
Évát illeti köszönet. Továbbá köszönetet mon-
dunk a munkaközösség tagjainak, illetve a Szent
Lajos utcai óvoda dolgozóinak, akik a helyszí-
nen segítettek a lebonyolításban.

Holló Erika óvodapedagógus

A helyezett gyermekek az oklevéllel és az aján-
dékkal

Zöld Óvoda címet nyert
a Meserét Óvoda

székhelyintézménye
A Vidékfejlesztési Minisztérium és az Emberi
Erõforrások Minisztériuma nyílt pályázatot hir-
detett óvodák számára a „Zöld Óvoda 2012” cím
elnyerésére. 

A környezet munkaközösség tagjai a meg-
adott kritériumok alapján dolgozták ki a pályá-
zati anyagot. Ezt a fenntartó és a nevelõtestület
áttekintette és elfogadta, mivel jól illeszkedik a
város környezetvédelmi programjához és az
óvoda szemléletéhez. 

A pályázat során számba kellett venni, hogy a
városi és az óvodai dokumentumokban mennyi-
re és milyen formában jelennek meg a zöld óvo-
dai tartalmak. Emellett az önértékelésben be-
mutattuk, hogy az elmúlt három évben a korsze-
rû környezeti nevelési célokat hogyan tudtuk
megvalósítani a nevelõmunkánkban. 

Ilyen nevelési célunk, hogy az óvodás korosz-
tály sajátos, korcsoportjának megfelelõ élmé-
nyekre és tapasztalatra építõ, azaz tevékenység-
orientált környezeti nevelésben részesüljön. 

Fontosnak tartjuk az európai normáknak,
ezen belül a hazai, valamint helyi jellegzetessé-
geknek, hagyományoknak megfelelõ környezet-
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tudatos magatartásminták, értékek és életviteli
szokások átadását, átvételét. 

A nevelõmunka hatékonysága érdekében az
óvodapedagógusaink által alkalmazott módsze-
rek (élménypedagógia, projektpedagógia) segí-
tik a gyermekek sokoldalú ismeretszerzését. Az
óvoda életében kiemelt terület az egészséges
életmód alakítása, mely a pályázatnak fõ krité-
riuma. 

Az óvoda külsõ, belsõ környezete lehetõsé-
geinkhez mérten tükrözi a környezetbarát szem-
léletmódot. 

A fenntarthatóságra nevelés gyakorlati meg-
valósítása érdekében hangsúlyt fektetünk a taka-
rékos energiafelhasználásra, szelektív hulladék-
gyûjtésre, óvodapedagógusok továbbképzésére,
eszközbõvítésre, korszerûsítésre. Ezen a terüle-
ten meghatároztuk a fejlesztési irányokat az el-
következendõ három évre, a zöld óvodai tartal-
mak eredményesebb megvalósítása érdekében.

Óvodánk a sikeres pályázatnak köszönhetõen
ettõl a nevelési évtõl használhatja a „Zöld Óvo-
da” címet. 

Jurászikné Gáspár Anita      Lobodáné Papp Zsófia
munkaközösség-vezetõ óvodapedagógus

Szüreti mulatság
a Méhecske csoportban

2012. október 19-én nagy izgalommal vártuk a
csoportunkba járó Német Dávid dédikéjét, Me-
leg Ferencné Margit nénit és a citerazenekar ve-
zetõjét, Kóródi Ilonka nénit, hogy együtt tölt-
sünk egy vidám zenés-táncos szüreti mulatságot.
Ezen a napon meghívtuk a Napraforgó csopor-
tosokat is, akik velünk együtt ropták a táncot, és
osztoztak jókedvünkben. Ilonka néni citerán ját-
szott, míg Margit néni énekelt olyan dalokat,
amelyeket a nagyszüleink idejében szüret idején
énekeltek az asszonyok. A gyermekek nagy ér-
deklõdéssel hallgatták a dalokat, a végén még
táncra is perdültünk, igazi zárása volt ez a nap a
szüret idõszakának.

Kollárné Sarkadi Éva óvodapedagógus

A Méhecske és a Napraforgó csoport Ilonka né-
nivel és Margit nénivel

Szakmai nap
a Meserét Óvodában

2012. október 18-án szakmai napot tartot-
tunk óvodánkban, amelyre meghívtuk a Kis-
kõrösi Harangvirág evangélikus óvoda óvo-
dapedagógusait. A szakmai nap keretében
bemutattuk óvodáinkat, beszélgettünk a ná-
lunk folyó szakmai munkáról, véleményt cse-
réltünk. Ráadásként a kiskõrösi óvó nénik
meglepetésként egy bábdarabot is hoztak ma-
gukkal, amellyel nagy örömet okoztak óvodás
gyermekeinknek. A „Vajaspánkó” címû me-
sét a Mûvelõdési Ház színháztermében adták
elõ, amelyen mindhárom óvoda gyermekei,
sõt még a Felsõlajosi óvoda gyermekei is részt
vettek. Köszönjük, hogy örömet szereztek a
Meserét óvoda gyermekeinek.

Tök jó nap volt
a Rákóczi úti oviban

Az õsz egyik legjellegzetesebb termésével, a tök-
kel foglalkoztunk a Rákóczi úti óvodában az ok-
tóber 24. és október 27. közötti idõszakban. En-
nek keretében festettek, tépéssel fedtek, tök-
maggal díszítettek tökformákat a gyerekek. Pén-
teki napon a hét zárásaként nyílt nap keretében
Radeczky Erzsébet játszóházával és a szülõkkel
közösen töklámpásokat készíthettünk. A játszó-
ház vezetõje elmondta a lámpás készítésének
hagyományát, eredetét, majd az „Iciri-piciri”
mesével hangolta rá a gyerekeket a nap felada-
tára. A tök részeinek ismertetése után az eszkö-
zök veszélyeire hívta fel a figyelmet. Az aktív
szülõi segítséggel igazán szép tökfejek készültek.
A gyerekek részére a legélvezetesebb rész kö-
vetkezett, ahol festéssel mindenki egyedi lám-
pást alkothatott. A lámpások kiállítása után
mindenki örömmel vitte haza a mûvét. A gyere-
kek pedig a kézmosáskor elégedetten kommen-
tálták, hogy tök jó nap volt.

Feró Lászlóné és Ecser Melinda 
óvodapedagógusok

Készülnek a töklámpások felnõtt segítséggel

Kirándulás
a Bujdosó-tanyán

Az Õzike csoport 2012. október 16-án lehetõsé-
get kapott a Bujdosó családtól, hogy ellátogas-
son egy modern tehenészetbe. A gyerekek meg-
ismerkedhettek a siló elõkészítésével és a mar-
hák etetésének menetével. Segíthettek az álla-
tok etetésében, simogathatták a teheneket. Lát-
hatták és kipróbálhatták a kalodát, ahol a jószá-
gokat mérik, gyógyszerezik és injekciózzák. Vé-
gül egy jó hangulatú versenyjátékkal zárult a
nap, amelyet a vendéglátó anyuka szervezett a
gyermekek nagy örömére. Szalmabálákon lehe-
tett felmászni egy magasban elhelyezett kukori-
caszárért. A verseny végén pedig minden részt-
vevõ gyermek jutalomban részesült (üdítõ,
keksz).

Bár az esõs idõjárás nem volt túl kedvezõ a ki-
ránduláshoz, az „Õzikék” mégis nagyon jól érez-
ték magukat ezen a napon. Ezúton szeretnénk
megköszönni a program szervezését és lebonyo-
lítását Bujdosó Csillának (Bujdosó Kende anyu-
kájának) és Bujdosó Mártonnak (a vállalkozás
vezetõjének). Az élmény felejthetetlen maradt
mindenki számára. Köszönjük!

Virágné Mujkos Erika óvodapedagógus

Játék után jólesik a harapnivaló a szalmabálákon
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FOGLALKOZÁSAINK
A 2012/2013-AS TANÉVBEN

DÍSZÍTÕMÛVÉSZ KÖR szerda 15 óra
FAZEKAS SZAKKÖR szombat 9 és 14 óra
NYUGDÍJAS PEDAGÓGUS OLVASÓKÖR
minden hónap utolsó csütörtök 9 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
VADRÓZSÁK NÉPTÁNC CSOPORT péntek
16 óra
VÁROSI KAMARAKÓRUS kedd 18 óra

RENDEZVÉNYEINK

December 1., szombat 9 és 14 óra
Fazekas Szakkör
Vezeti: Vinnainé Csurpek Ágnes
Szakköri díj: 1500 Ft/fõ/alkalom

December 4., kedd 17 óra
Jászolkiállítás
Mûsort ad az óvoda Mécses csoportja
és a Városi Kamarakórus
Megtekinthetõ december 20-áig

December 6., csütörtök 16.30
és december 7., péntek 16.30
Karácsonyi Gála
A Fekete István Általános Iskola felsõ
tagozatának vidám karácsonyi mûsora
Belépõ: 600 Ft

December 8., szombat 9 és 14 óra
Tûzzománc szakkör
Vezeti: Skultéti Árpád képzõmûvész
Szakköri díj: 1500 Ft/fõ/alkalom

December 10., hétfõ 17 óra
Kötés- és horgolásklub
Vezeti: Kis Annamária
A részvétel ingyenes

December 13., csütörtök 17 óra
Karácsonyi Gála
Belépõ 500 Ft, melyet a hátrányos helyzetû
gyermekek támogatására fordítanak

December 15., szombat 14 óra
Patchwork Klub
Vezeti: Kiss Katalin
A részvétel ingyenes

ÜNNEPI NYITVATARTÁSI REND

KÖNYVTÁR
2012. december 24–26. ZÁRVA
2012. december 27–28. 9.00–16.00
2012. december 29–31. ZÁRVA
2013. január 1. (kedd) ZÁRVA
2013. január 2. (szerda) 11.00–18.00

MÛVELÕDÉSI HÁZ
2012. december 24–26. ZÁRVA
2012. december 27–28. 8.00–12.00
2012. december 29–31. ZÁRVA
2013. január 1. (kedd) ZÁRVA
2013. január 2. (szerda) 8.00–20.00

SZOLGÁLTATÁSOK

Helyiségek bérbeadása (díszterem, mozi- és szín-
házterem, klubhelységek); kiállítóterek biztosítása;
rendezvények szervezése; hangosítást vállalunk
2,3 KW teljesítménnyel.

Internetelérés kerekes székben élõknek is, csök-
kent látóknak olvasókészülék helyben használata,
katalógusgép-használat, testületi jegyzõkönyvek,
szkennelési, nyomtatási lehetõség (A3; A4), fax
küldés-fogadás, idegen nyelvû (német, angol)
könyvek kölcsönzése. Online katalógus, könyvtár-
közi kölcsönzés (ODR), megújult gyermekkönyvtár
és játszószõnyeg várja a könytárba járókat.

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

TÉRÍTÉSMENTES SZOLGÁLTATÁSAINK

Internetelérés 30 percig; WiFi használat; számító-
gépes tanfolyam (felhasználói szint); szövegszer-
kesztõ, Excel használat, NAVA adatbázis használa-
ta, eÜgyintézés, Látogatójegy, újságok helyben ol-
vasása és kölcsönzése. A szolgáltatások igénybe-
vételéhez könyvtári tagság szükséges.

eMAGYARORSZÁG PONT
A könyvtárban két eTanácsadó segíti a látogatót az
eÜgyintézésben (ügyfélkapu regisztráció, elektro-
nikus adóbevallás, okmányirodai idõpontfoglalás).
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: 8–21 óra, szombat: 13–21 óra,
vasárnap: 18–21 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

A „TÜNDÉRKERT” A LAJOSMIZSEI ÓVODA
GYERMEKEIÉRT ALAPÍTVÁNY

köszönetét fejezi ki a kedves szülõknek
és mindazoknak, akik 2011. évi

személyi jövedelemadójuk 1%-át,
összesen 300 592 Ft-ot az alapítvány

részére felajánlották.
A fenti összeget alapítványunk az alapító

okiratban meghatározottak szerint az óvodai
nevelés és oktatás fejlesztésére fordítjuk.

Továbbra is várjuk szíves támogatásukat.
Adószámunk: 18359983-1-03

Számlaszámunk: 11732167-20081531

Az alapítvány kuratóriuma

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Százezren kaphatnak támogatást

informatikai és nyelvi képzésekhez

Százezer felnõtt kaphat támogatást informatikai és
idegen nyelvi képzésekhez: a kiemelt uniós projekt
elindítását kedden jelentette be Hidas János, a Köz-
igazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) elnöke. 

A felnõttképzési program kiemelten kezeli a
munkanélkülieket, a kismamákat, a romákat, a leg-
szegényebb környezetben élõket és a 45 év felettie-
ket. Ám bárki jelentkezhet, aki elmúlt 18 éves és
nincs nappali tagozatos államilag finanszírozott kö-
zépiskolai és felsõoktatási hallgatói jogviszonya, il-
letve nem vesz igénybe más, azonos témájú uniós
képzési támogatást. Az élethosszig tartó tanulás je-
gyében a képzéseknek nincs felsõ korhatára. A je-
lentkezõk a következõ két évben az ország egész
területén összesen 300 képzõhelyen tanulhatnak
majd. 

Az idegen nyelvi és informatikai kompetenciák
fejlesztése elnevezésû uniós projekt keretösszege
több mint 12,5 milliárd forint. Egy jelentkezõ maxi-
mum bruttó 90 ezer forint képzési keretösszeg fel-
használására jogosult. A hátrányos helyzetû kistér-
ségekben élõknek csak 2 százalékos önrészt kell be-
fizetniük, a többieknek 5 százalékos az önrész. 

Ma Magyarországon a felnõtt lakosság körül-
belül 85 százaléka nem beszél semmilyen idegen
nyelvet, de az informatikai képzettség területén is
hasonlóak az adatok. Ugyanakkor már szinte alig
van olyan álláshirdetés, ahol minimális elvárásként
nem kérnek idegen nyelvi, illetve informatikai alap-
ismereteket – mondta Hidas János.

A KIH elnöke hozzátette: a kormány egymillió
munkahely létrehozását tûzte ki célul, de a munka-
erõpiac elvárásainak meg kell tudni felelni; az or-
szág versenyképessége azon is múlik, hogy polgá-
rai versenyképes tudással rendelkeznek-e. 

Czomba Sándor, a Nemzetgazdasági Miniszté-
rium foglalkoztatáspolitikáért felelõs államtitkára a
rendezvényen kiemelte: olyan projekt indul el,
amelyre nagyságrendjét és céljait tekintve még
nem volt példa Magyarországon. A kormány szá-
mára az egyik legnagyobb kihívás a foglalkoztatás
javítása – mondta az államtitkár. Kitért arra is: ami-
kor külföldi befektetõkkel tárgyal, az egyik legelsõ
kérdés mindig az, hogy van-e megfelelõen képzett
munkaerõ az adott területen. A nyelvi és informati-
kai képzések önmagukban nem fogják megoldani a
foglalkoztatási problémákat, de az elhelyezkedést
mindenképpen megkönnyítik – tette hozzá.

A képzésekrõl bõvebb tájékoztató a www.tuda-
sodajovod.hu oldalon található.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
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KÖNYVBEMUTATÓ
December 7-én 16 órai kezdettel bemutatjuk Benke László –
Gribek Lajos „A magyarok asztala” címû könyvét, amely lényegé-
ben gasztrokódex. A könyv eredeti példánya Guinness-rekord mé-
retû, mely 2005. március 12-én Szili Katalinnak, az Országgyûlés
elnökének védnökségében ünnepélyes keretek között lett elhe-
lyezve a Magyar Parlament Vadásztermében.
A könyv kereskedelmi változata természetesen jóval kisebb, kará-
csonyi ajándéknak ideális.

KIÁLLÍTÁS
Forgó Marianna: Karácsonyi képeslapok c. kiállítását a könyvbe-
mutatóval egy idõben nyitjuk meg.
A kiállítás december 24-éig tekinthetõ meg. Nosztalgiázásra kivá-
ló alkalom, magánviseli a gyûjtõ igényességét és precizitását.

KÉZMÛVES FOGLALKOZÁS
Karácsonyfadíszeket készítünk december 10-étõl 18-áig minden
nap.
– December 10-étõl 14-éig naponta 9 órától 15 óráig.
– December 14-étõl 18-áig naponta 16 órától 20 óráig a rendezõk

kérésére készítjük a karácsonyfadíszeket, kapcsolódva az „Élõ
Betlehem” c. mûsorhoz, amely mindannyiunk örömére ismét
megrendezésre kerül.

A Helytörténeti Kiállítás téli nyitva tartás szerint mûködik: a 06-
70/280-6922 telefonszámon kell elõzõleg egyeztetni az idõpontot.

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk minden
adományozónknak, támogatónknak és kedves látogatóinknak, aki-
ket mindig szívesen látunk.

Skultéti Jánosné 
Helytörténeti Egyesület elnöke

A Helytörténeti Egyesület adventi programja a Régi Városházán

PRIMAVERA MIZSE KC – kézilabda
NB I/B férfi felnõtt 10. hely

1. forduló: Primavera Mizse KC – Ózdi KC: 25-29
2. forduló: Kõnig-Trade-Balmazújvárosi KK – Primavera Mizse KC: 35-22
3. forduló: Primavera Mizse KC – Hajdúnánás-Robzol 2000 KSE: 32-25
4. forduló: Nyíregyháza-Nyír-Komplett – Primavera Mizse KC: 25-21
5. forduló: Primavera Mizse KC – Békési FKC: 25-26
6. forduló: CLAAS-Törökszentmiklósi KE – Primavera Mizse KC: 28-20
7. forduló: Primavera Mizse KC – Hajdúböszörményi TE: 33-25
8. forduló: Primavera Mizse KC – Mezõkövesdi KC: 35-43

Sápi Zsombor SE-elnök

SPORT
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LAJOSMIZSEI VLC – labdarúgás
Eredményesen szerepeltek csapataink az elmúlt idõszakban.
Felnõtt csapatunk a 2. helyen zárta az õszi szezont 9 gyõze-
lemmel, 2 döntetlennel, 2 vereséggel, 46 rúgott (a legtöbb gólt
a mizsei csapat lõtte a mezõnyben), 19 kapott góllal, 27 pont-
tal. A tabellát a Kecel FC vezeti. A góllövõk versenyében a
Lajosmizsei VLC csatára, Szécsényi Attila áll az elsõ helyen 13
góllal.

Eredmények az utolsó fordulókban:
VÁROSFÖLD – LAJOSMIZSEI VLC 1-3

GÓL: HAJDÚ, SZÉCSÉNYI, TREIBER
LAJOSMIZSEI VLC – LAKITELEK 4-2

GÓL: SZÉCSÉNYI, OSBÁTH, TREIBER, BODA
HELVÉCIA – LAJOSMIZSEI VLC 1-4

GÓL: SZÉCSÉNYI, JUHÁSZ 2, DÓKA 
LAJOSMIZSEI VLC – KISKUNFÉLEGYHÁZI VASUTAS 6-2

GÓL: SZÉCSÉNYI 2, DÓKA D. 2, OSBÁTH, PÁPAY

Az ifjúsági csapat a 4. helyen zárt, azonos pontszámmal, mint
a 3., de rosszabb gólkülönbséggel. Csapatunk legeredménye-
sebb játékosa Sipos Márk, aki 11 gólt szerzett.

Legutóbbi eredményeik:
VÁROSFÖLD – LAJOSMIZSEI VLC 3-0 

GÓL: –
LAJOSMIZSEI VLC – LAKITELEK 2-2

GÓL: SZATMÁRI, SIPOS
HELVÉCIA – LAJOSMIZSEI VLC 2-1

GÓL: HALMAVÁNSZKI
LAJOSMIZSEI VLC – KISKUNFÉLEGYHÁZI VASUTAS 10-4

GÓL: SPIEGELBERGER 3, SIPOS 3, PATAI ZS., ORMÁNDI,
GARZÓ, VALTER

Serdülõ csapatunk az 1. helyen áll, egyetlen veretlenként a
mezõnyben 8 gyõzelemmel, 1 döntetlennel, 73 rúgott (az LVLC
a leggólerõsebb csapat a mezõnyben), 12 kapott góllal, 25
ponttal. A 25 gólos Spiegelberger Tamás 2. helyen áll a góllö-
võk listáján.

Eredményeink az elmúlt idõszakban:
TISZAALPÁR – LAJOSMIZSEI VLC 0-12

GÓL: SPIEGELBERGER 7, GÁBOR LUKÁCS 4, KOCSIS
LAJOSMIZSEI VLC – HELVÉCIA 11-0

GÓL: GÖRBE 3, SPIEGELBERGER 2, VAS 2, GÁBOR LU-
KÁCS 2, HRIAZIK, TREIBER G.

KISKUNFÉLEGYHÁZI HTK – LAJOSMIZSEI VLC 3-3
GÓL: SPIEGELBERGER 2, VAS

LAJOSMIZSEI VLC – KISKUNFÉLEGYHÁZI TSI 16-0
GÓL: GÁBOR LUKÁCS 4, TREIBER G. 4, VAS 4,SIPOS 2,
KUN D., BUJDOSÓ Z.

LAJOSMIZSEI VLC – LAKITELEK
Elmaradt… Késõbb kerül megrendezésre.

KECSKEMÉTI LC – LAJOSMIZSEI VLC 3-4
GÓL: SPIEGELBERGER 2, ORMÁNDI, VAS

Két forduló van hátra a bajnokságból, Tiszakécskét fogadjuk,
majd Szabadszállásra látogatunk.

Csapataink részletes eredményei megtalálhatóak a www.adat-
bank.mlsz.hu weboldalon, illetve a klub honlapján:
www.lvlc.mlap.hu.

Telkiben, a Magyar Labdarúgó Szövetség Edzõközpontjában
rendezték meg az OTP–MOL Bozsik Program országos évnyi-
tóját, a Tanévindító Fesztivált, ahol több mint 600 fiú és lány
küzdött meg az értékes díjakért, több korosztályban. Bács-Kis-
kun megyét a fiú III. korcsoportban a lajosmizsei Fekete István
Általános Iskola képviselte az intézményi programban. A
Lajosmizsei VLC játékosaiból álló csapat megnyerte a tornát, 1.
helyen végzett. A kupát és az érmeket Buzánszky Jenõ, a le-
gendás Aranycsapat jobbhátvédje, valamint a magyar váloga-
tott és az angol Bolton kapusa, Bogdán Ádám adta át. A lajos-
mizsei Faragó Bence a verseny gólkirályi címét is megszerezte.
A rendezvényen kitüntették a 2011/12-es idényben kiemelkedõ
munkát végzett edzõket. Nyilasi Tibor, az MLSZ sportigazgató-
ja többek között Faragó Gyulát is elismerésben részesítette.

Decembertõl teremtornákon vesznek részt csapataink. Ezek
közül is kiemelkedik a nemzetközi Szaloncukor-kupa, amit
Gyomaendrõdön rendeznek román, német, cseh és lengyel
csapatok részvételével. 

Faragó Gyula

SPORT

SAKK
Szeptember 8-án Kecskeméten, a „Négy Évszak” országos
korcsoportos gyermek sakkversenyen Faragó Balázs elsõ he-
lyen végzett kategóriájában. 

A szeptember 14–16. között megrendezett Sárrét Kupa FIDE
értékszám szerzõ versenyen Váradi Tamásnak és Faragó Ba-
lázsnak jó teljesítményükkel sikerült a nemzetközi FIDE listára
feliratkozni, 1554, illetve 1518 élõ ponttal. 

A sakk sportágban az összes versenyzõ mintegy 30%-a tar-
tozik a „bõvebb elitbe”, a nemzetközi értékszámmal rendelke-
zõk körébe, ahová – FIDE versenyeken való részvétellel – meg-
határozott teljesítményt elérve lehet bekerülni, és ahol a kezdõ
értékszám 1200 úgynevezett élõ pont. A sakkozók élõ pontja
versenyrõl versenyre változik, általában növekszik az elért ered-
mények alapján. A világranglista-vezetõ norvég Carlsen
Magnus értékszáma jelenleg 2848 élõ pont. Azonban az élõ
pontok növelése a csúcshoz közeledve – akárcsak a hegymá-
szásban a feljutás – egyre nehezebb. 

Ez évben elsõ ízben a Lajosmizsei Sakk Kör is rendez FIDE-
versenyt, december 8–9-én a Star Étterem és Panzió rendez-
vénytermében, ahol fiatal versenyzõink közül B. Nagy Roland,
Kun Ádám, Vas Richárd is esélyes a FIDE norma teljesítésére.

Móczó István

A sporthíreket Gáspár Vilmos állította össze.
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Lajosmizse Város Mûvelõdési Háza és Könyvtára hagyományos õszi programjain
túl (Népmese napja, Könyves vasárnap, Színház és Dumaszínház) október 27-én
este a „boszorkányok” gyülekezõhelyévé vált.

A 3. b osztályban évek óta igyekszünk olyan progra-
mokat szervezni, ahol az egész család részt tud venni.
Így váltak hagyománnyá a családi napok. Szeptember
elsõ hétvégéjén Szabó Tiborék alsólajosi tanyáján
került sor a tanév elsõ ilyen napjára. 
Eddig bográcsoztunk, most sütögettünk. Az apukák
önként álltak a tárcsák mellé, s hamarosan szállt a
finom ebéd illata. Örömmel ült mindenki asztalhoz, s
aki éhen maradt, az csak magára vethetett. Délután a szülõk vidáman
beszélgettek, a gyerekek játszottak, csocsóztak. A fociba az apukák is beszálltak.

BoszorkányszombatBoszorkányszombat

Október 20-án túrázni voltunk ötvenen.
A szép õszi napon észrevétlenül fogytak
a kilométerek az Apátkúti völgyben.
A gyerekek önfeledten ugrándoztak a
patak partján, így nem mindenki úszta
meg szárazon.

A túra után Visegrádon, a bobpályán
tesztelhette mindenki a bátorságát. 

Öröm, hogy a szülõk is érdeklõdõek, s
van is igényük az ilyen programokra.
Amíg az érdeklõdésük kitart, addig to-
vábbra is igyekszünk ezeket a napokat
megtartani.

Kata néni és Ági néni

Áldott, békés karácsonyt és boldog új évet kívánunk!

ÕSZ
Iskolai családi programok

ÕSZ
Iskolai családi programok
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