
HÍRek LAjosmizse Portáján VII. évfolyam 1. szám, 2012. január–április

A 2011-ES X-FAKTOR LAJOSMIZSEI GYÕZTESE

KOCSIS TIBOR
KONCERT ÉS KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ

Idõpont: 2012. március 21., szerda 18 óra 
Helyszín: Lajosmizse Város Mûvelõdési Háza és Könyvtára

Belépõ: 1500 Ft, ha az ülõhelyek elfogynak,
akkor 1000 Ft-ért lehet vásárolni jegyeket állóhelyekre a Díszterembe,

ahol kivetítõn keresztül tekinthetõ meg a koncert.

A rendezvény jótékony célú, bevételét muzikálisan tehetséges lajosmizsei gyermekek nyári táborozására fordítjuk.
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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

– Kecskemét felõl Dózsa György út
jobb oldala hétfõi gyûjtõnap;

– Kecskemét felõl Dózsa György út
bal oldala keddi gyûjtõnap.

Gyûjtõzsákok térítésmentes kérhetõk
a polgármesteri hivatal információján.

Hónap Nap
Március 19. hétfõ
Március 20. kedd
Április 16. hétfõ
Április 17. kedd
Május 14. hétfõ
Május 15. kedd  

Az ebtartás szabályainak
változásai

Az utóbbi egy hónapban az a kedvezõt-
len tendencia tapasztalható városszerte,
hogy az utcákon és közterületeken elsza-
porodtak a felügyelet, szájkosár és póráz
nélkül vagy szabadon kóborló kutyák.
Felhívjuk az ebtartó lakosok figyelmét az
állattartásra vonatkozó jogszabályi elõ-
írások fokozott betartására.

Lajosmizse Város Önkormányzata
Képviselõ-testületének az állatok tartá-
sáról szóló 22/2008. (IX. 11.) rendelete
szerint belterületen ingatlanonként 3 db
eb tartható.

Az állattartó köteles a település belte-
rületének közterületeirõl a saját tulajdo-
nú, illetve felügyelete alatt lévõ, vagy ál-
tala szállított eb ürülékét haladéktalanul
eltávolítani, és az ehhez szükséges fel-
szerelést – ellenõrizhetõen – magánál
tartani.

Ha az állattartó nem kívánja, vagy
nem képes az állatot tovább tartani, saját
költségén gondoskodnia kell az eb to-
vábbi megfelelõ elhelyezésérõl.

A kedvtelésbõl tartott állatok tartásá-
ról és forgalmazásáról szóló 41/2010.
(II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései
szerint az állatokat (ebeket) úgy kell tar-
tani, hogy ne veszélyeztethessék más ál-
latok, illetve az ember biztonságát.

A Kormányrendelet továbbá elõírja,

hogy belterület közterületén – kivéve az
állatok futtatására kijelölt területet –
ebet csak pórázon lehet vezetni. Közte-
rületen ebet csak olyan személy vezet-
het, aki az eb irányítására, kezelésére és
féken tartására képes.

Közterületen az eb tulajdonosának
biztosítania kell, hogy az eb sem más ál-
latot, sem embert harapásával ne veszé-
lyeztethessen.

Az új szabálysértési rendelkezések ér-
telmében 2012. április 15. után ötezertõl
százötvenezer forintig terjedõ pénzbír-
sággal is sújtható az a személy, aki a fel-
ügyelete alatt álló kutyát

a) a település belterületén felügyelet
nélkül bocsátja közterületre, vagy kóbo-
rolni hagyja,

b) természeti és védett természeti te-
rületen, vagy vadászterületen – a vadász-
kutya kivételével – póráz nélkül elenge-
di, vagy kóborolni hagyja,

c) szájkosár és póráz nélkül közforgal-
mú közlekedési eszközön – vakvezetõ, il-
letve mozgáskorlátozottakat segítõ ku-
tya kivételével – szállítja,

d) élelmiszer-elárusító üzletbe, köz-
fürdõ területére vagy játszótérre – vak-
vezetõ, illetve mozgáskorlátozottakat se-
gítõ kutya kivételével – beenged, illetõ-
leg bevisz.

Szintén szabálysértést követ el az is,
aki harapós kutyáját nem zárt helyen
tartja, vagy nem helyez el a ház (lakás)
bejáratán a harapós kutyára utaló meg-
felelõ figyelmeztetõ táblát.

Fokozottan kérjük tehát az ebtartásra
vonatkozó rendelkezések betartását, el-
lenkezõ esetben az illetékes hatóságok a
jogszabályi elõírásoknak – szükség ese-
tén a kutyabefogó szakember bevonásá-
val – érvényt fognak szerezni, beleértve
az ebtartók elleni szabálysértési eljárás
lefolytatásának kezdeményezését, vala-
mint az ebtartás idõleges korlátozását
vagy végleges megtiltását is. 

Fontos változás, hogy az önkormány-
zatok ebrendészeti feladatainak elvégzé-
se érdekében, illetve a veszettség elleni
oltás járványvédelmi vonatkozásaira va-
ló tekintettel három évente legalább egy
alkalommal ebösszeírást kell végezni és
annak adatai alapján folyamatos nyilván-
tartást kell vezetni.

Az új állatvédelmi rendelkezések le-
hetõséget biztosítanak a helyi önkor-

Dûlõutak melletti fakivágás

Bizonyára minden külterületi dûlõúton
közlekedõ tapasztalta, hogy a dûlõutak
mellett benõtt fiatal fák (sarjak), cserjék,
benyúló faágak, gallyak veszélyeztetik a
közlekedés biztonságát.

Lajosmizse Város Önkormányzata
Mezõgazdasági Bizottsága 2011. novem-
ber 21-i ülésén szerepelt a dûlõutak fen-
ti közlekezdési problémája. A Bizottság
nem támogatta azt a megoldási javasla-
tot, mely szerint vállalkozási formában, a
kitermelt faanyag fejében erdészeti tevé-
kenységgel foglalkozó vállalkozók vé-
gezzék el ezt a munkát. Az Önkormány-
zat 14/2005. (IV. 21.) rendelete, mely a
közterületek tisztántartását szabályozza,
úgy rendelkezik, hogy a külterületi in-
gatlanok tulajdonosainak kötelessége a
dûlõút (kijárt földút) és telekhatár kö-
zötti területen található fák, bokrok,
cserjék gondozása, ápolása. Ebbe a fel-
adatkörbe tartozik a biztonságos közle-
kedést akadályozó fiatal fák (sarjak),
bokrok, cserjék kivágása, valamint a na-
gyobb fák benyúló ágainak, gallyainak
levágása.

Fentiek alapján felhívjuk a külterületi
ingatlanok tulajdonosait, hogy 2012. már-
cius 31-ig mindenki végezze el ezt a mun-
kát. A kitermelendõ fákra (10 cm átmé-
rõig), valamint a gallyazásra nem kell en-
gedélyt kérni. Amennyiben nagyobb fát
kellene kivágni a biztonságos közlekedés
miatt, arról a kivásás elõtt Lajosmizse
Város Polgármesteri Hivatalával egyez-
tetni kell. A kitermelt faanyag saját célra
elhasználható és felhasználható.

Szelektív hulladékgyûjtés

A házhoz menõ szelektív hulladékgyûj-
tés 2012. március–május közötti szállítá-
si idõpontjai:
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mányzatoknak ebrendészeti hozzájáru-
lás beszedésére, amelynek összege nem
haladhatja meg veszélyes eb esetén az
évi húszezer forintot, más eb esetén pe-
dig a hatezer forintot. Nem szedhetõ
ebrendészeti hozzájárulás

a) a jogszabályban meghatározott ma-
gyar kutyafajtákba tartozó törzskönyve-
zett (komondor, kuvasz, mudi, puli, pu-
mi, magyar agár, rövidszõrû magyar vizs-
la, drótszõrû magyar vizsla, erdélyi ko-
pó),

b) a mentõ-, jelzõ-, vakvezetõ, rok-
kantsegítõ vagy terápiás,

c) a Magyar Honvédségben, rendvé-
delmi szervben, nemzetbiztonsági szol-
gálatban vagy közfeladatot ellátó õrszol-
gálatban alkalmazott,

d) – a veszélyes eb kivételével – az
ivartalanított,

e) az ismert tartóval nem rendelkezõ
és állatmenhelyen, ebrendészeti telepen
vagy állatvédelmi szervezet gondozásá-
ban tartott, valamint

f) állatmenhelyrõl, ebrendészeti telep-
rõl vagy állatvédelmi szervezettõl örök-
befogadott eb után.

A befolyt ebrendészeti hozzájárulás
teljes összegét az önkormányzat az ebek
ivartalanításának támogatására, az állat-
menhelyek és az ebrendészeti telepek
fenntartására, állatvédelmi szervezetek
támogatására, valamint az ebösszeírás
vagy egyéb, az ebtartással kapcsolatos ál-
latjóléti és közegészségügyi intézkedé-
sek finanszírozására fordítja.

Változások a szabálysértési
eljárásban

2012. április 15. után új sza-
bályozások lépnek életbe a
szabálysértési eljárások le-
folytatásában. A rendelkezé-
sek értelmében a települési
jegyzõk helyett a fõvárosi, il-

letve a megyei kormányhivatalok lesz-
nek az általános szabálysértési hatósá-
gok. A hatáskörükbe tartozó szabálysér-
tési ügyekben pedig a rendõrkapitány-
ságok, valamint a Nemzeti Adó- és Vám-
hivatal vámszervei járnak el. A szabály-
sértések esetén alkalmazható pénzbír-
ságok összege 5000 Ft-tól 150 000 Ft-ig
terjedhet, míg a helyszíni bírságok össze-
ge 5000 Ft-tól 50 000 Ft-ig (6 hónapon
belüli ismételt elkövetés esetén 70 000
Ft lehet a helyszíni bírság maximális ösz-
szege).

Gépjármû átírási illetékek változása
2012-ben:

1990. évi XCIII. törvény 24. § (1) Gép-
jármû tulajdonjogának megszerzése ese-
tén az illeték mértékét a jármû hajtómo-

torjának hatósági nyilvántartásban fel-
tüntetett – kilowattban kifejezett – telje-
sítménye, és a jármû gyártástól számított
kora alapján kell meghatározni az aláb-
biak szerint:

Jármû hajtómotorjának Jármû gyártástól számított kora
teljesítménye (kW)

0–3 év 4–8 év 8 év felett
0–40 550 Ft/kW 450 Ft/kW 300 Ft/kW
41–80 650 Ft/kW 550 Ft/kW 450 Ft/kW
81–120 750 Ft/kW 650 Ft/kW 550 Ft/kW
120 felett 850 Ft/kW 750 Ft/kW 650 Ft/kW

Gépjármûadó

2012. január 1-tõl meg-
változott a gépjármû-
adó alapja a cégautó
vonatkozásában.

Az adó havi mérté-
két személygépkocsin-

ként a személygépkocsi kW-ban kifeje-
zett teljesítménye és környezetvédelmi-
osztály jelzése alapján kell megállapítani
a törvényi elõírások, s nem a gépjármû
súlya alapján.

Az adó bevallása és megfizetése to-
vábbra is önadózással történik negyed-
évenként, melyet az állami adóhatóság-
hoz (NAV) kell benyújtani és befizetni.

Az önkormányzati adóhatóság által
megállapított gépjármûadó alapja válto-
zatlanul:

– személyszállító jármû esetén: a gép-
jármû kW-ban kifejezett teljesítménye

– autóbusz, nyergesvontató, lakókocsi,
lakópótkocsi saját tömege,

– tehergépjármû esetén saját tömege
(önsúlya) növelve terhelhetõsége (rak-
súlya) 50%-val.

Az adóztatási feladatokat – fõszabály-
ként – magánszemélyek esetén a lakcím-
nyilvántartásba bejegyzett lakóhelye, an-
nak hiányában tartózkodási helye, a nem
magánszemély adóalanyok – ideértve az
egyéni vállalkozót is – a hatósági nyilván-
tartás címadat rovatába bejegyzett szék-
helye vagy telephelye szerint illetékes
települési önkormányzati adóhatóság
látja el. 

Ha a nyilvántartásban a lakcím, a
székhely illetõleg a telephely megválto-
zik, az adóztatási feladatok ellátására a
változást követõ év elsõ napjától az új
lakcím, székhely illetõleg telephely sze-
rint illetékes adóhatóság jogosult.

2012. január 1-tõl kezdve a 3,5 tonna
össztömeget meghaladó tehergépjármû-
vet, autóbuszt üzemeltetõ tulajdonos
(üzembentartó) az adókötelezettsége il-
letékességét meghatározó székhely, te-
lephely címeként csak olyan települési
cím bejegyzését kérheti, amelyet a cég-

jegyzék tartalmaz, és e jármûvek számá-
ra tényleges tárolási helyül szolgál.

Azt a tényt, hogy a települési cím sze-
rinti ingatlan alkalmas a jármûvek táro-
lására a települési önkormányzat jegyzõ-
je igazolja.

Tájékoztatjuk továbbá a Tisztelt gép-
jármû tulajdonosokat, hogy a 2012.
I. félévi adófizetési kötelezettségük 2012.
március 15. A befizetendõ adó összegé-
rõl csekkel együtt értesítést kapnak.

Helyi iparûzési adó

2012. március 15-én esedékessé válik az
I. félévi helyi iparûzési adóelõleg megfize-
tése, melynek összegérõl értesítõben tájé-
koztatjuk a Tisztelt adózókat.

Tájékoztatjuk továbbá adózóinkat, hogy
a 2011. évi helyi iparûzési adó bevallási
nyomtatvány, továbbá új bejelentkezési,
változás bejelentési nyomtatvány elérhetõ
a www.lajosmizse.hu weboldalon.

Talajterhelési díj

Jelentõsen emelkedhet a talajterhelési
díj mértéke, így érdemes a kiépített köz-
csatornára mielõbb rákötni!

Tízszeresére emelkedett a talajterhe-
lési díj 2012. február 1-jétõl, a vonatko-
zó törvényi elõírás értelmében, így
Lajosmizsén legalább 1800 Ft-ot kell fi-
zetni minden egyes elfogyasztott köbmé-
ter ivóvíz után azoknak, akiknek ingat-
lanja nincs rákötve a kiépített szennyvíz-
csatornára.

A környezetterhelési díjról szóló tör-
vény a talajterhelési díj egység díjának
mértékét a korábbi 120 Ft/m3 helyett
1200 Ft/m3 összegben határozta meg.

A talajterhelési díj mértékét a fo-
gyasztott víz mennyisége, a meghatáro-
zott egységdíj (1200 Ft) valamint a tele-
pülés közigazgatási területére vonatkozó
területérzékenységi szorzó (1,5) hatá-
rozza meg. Ez azt jelenti, hogy egy köb-
méter ivóvíz-fogyasztás után 1800 Ft ta-
lajterhelési díjat kell majd fizetni.

A talajterhelési díjat a kibocsátónak
(fogyasztónak) kell megállapítania, be-
vallania és megfizetni a tárgyévet követõ
év március 31-ig.

Ebbõl következõen a Tisztelt Fogyasz-
tók a magasabb díjfizetéssel elõször
2013. március 31-én szembesülnek.

Amennyiben utólagosan csatlakozna a
rendelkezésre álló kiépített közcsator-
nára, úgy jelentkezzen a BÁCSVÍZ Zrt.-
nél. (Kecskemét, Izsáki út 13. Tel.:
76/511-511).
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Lajosmizse Város Polgár-
mesteri Hivatala 2011 de-
cemberében elsõ alkalom-
mal karácsonyi ,,Cipõs-
doboz” gyûjtõakciót szer-
vezett a hátrányos helyze-
tû gyermekeknek. 
Eredményes és sikeres

volt a gyûjtés. A gyûjtõakció során összesen
több mint 70 ajándékot tartalmazó cipõs-
dobozt sikerült összegyûjteni a hátrányos hely-
zetû gyermekek nagy örömére. Az összegyûj-
tött ajándékokat karácsony ünnepén osztottuk
szét a rászoruló gyermekeknek. A szervezõk-
nek fontos volt, hogy ajándékdobozokat köz-
vetlenül, kézbõl kézbe adhassák a rászorulók-
nak. Ajándékcsomagjaink kizárólag lajosmi-
zsei rászorulóknál találtak gazdákra, akiket a
gyermekjóléti szolgálattal egyeztetve válasz-
tottunk ki. Nagyon sok megható pillanatnak
voltunk a tanúi. A gyermekek szeme öröm-
könnyektõl csillogott és szívük megtelt szere-
tettel. 

Úgy határoztunk, hogy a kezdeményezés si-
kerébõl kiindulva a jövõben is szervezünk ha-
sonló gyûjtõakciót. 

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani
azoknak a lajosmizsei lakosoknak, akik azo-
nosulni tudtak a kezdeményezéssel, és részt
vettek a gyûjtésben, hogy ezzel több, mint
70 lajosmizsei kisgyermek ünnepét tegyék em-
lékezetesebbé és szebbé!

Kutasiné Nagy Katalin jegyzõ
Basky András polgármester

TÁJÉKOZTATÁS
Óvodáztatási támogatás

Annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ gyermeknek a szülõje
részére, aki

– a három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába,
– továbbá gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról, és akinek
– a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll

óvodáztatási támogatás állapítható meg.

A pénzbeli támogatás folyósításának további feltétele, hogy a gyermek törvényes fel-
ügyeletét ellátó szülõ a jegyzõi eljárásban önkéntes nyilatkozatot tegyen arról, hogy
gyermekének hároméves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott
tanulmányait fejezte be sikeresen. Az óvodáztatási támogatást ugyanazon gyermek
után csak az egyik szülõ igényelheti.

Az óvodáztatási támogatás összege a jogosultak részére egy évben két alkalommal, jú-
niusban és decemberben kerül folyósításra.

Cipõsdoboz akció: szép sikerrel

Értesítés energetikai pályázat
elbírálásáról

Nagy örömmel tájékoztatjuk Lajosmizse vá-
ros Lakosságát, hogy Lajosmizse Város Ön-
kormányzata KEOP-4.9.0/11-2011-0072 azo-
nosító számú, „A Fekete István Általános Is-
kola komplex energetikai korszerûsítése
Lajosmizsén” címû pályázatát az Irányító
Hatóság támogatásra érdemesnek ítélte.
A támogatás összege bruttó 248 343 508 fo-
rint. Az önerõ mértéke 43 825 326 forint,
amely összeget az önkormányzat biztosítja a
fejlesztéshez. A projekt összköltsége bruttó
292 168 834 forint.

A beruházással a Fekete István Általános
Iskola és Kollégium Szabadság tér 13. és
Ceglédi út 1. szám alatt megtalálható épület-
komplexuma (régi és új iskola szárny, a
sportcsarnok és a kollégium) érintett. A fej-
lesztés a következõ tevékenységeket foglalja
magában: fûtési rendszer fejlesztése hõszí-
vattyú alkalmazásával, hideg-meleg vizes
rendszer korszerûsítése napkollektorok
használatával, külsõ nyílászárók cseréje, az
épületek külsõ hõszigetelése.

Sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatása
után a kivitelezés a tervek szerint 2012. jú-
nius 15-én elkezdõdik, és az iskolakezdésre a
belsõ munkálatok elkészülnek. Az oktatást
nem zavaró külsõ munkálatok várható befe-
jezésének határideje 2012. szeptember 30.
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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

FELHÍVÁS

ÓVODAI JELENTKEZÉSRE
2012–2013-as nevelési évre

Beiratkozás iskolába
Tájékoztatom a Tisztelt Szülõket, hogy
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képvi-
selõ-testülete a Fekete István Általános Iskola
és Kollégium Felsõlajosi Tagintézményébe az
elsõ évfolyamra történõ beíratás idõpontját az
alábbiak szerint határozta meg:
2012. április 2–3. (hétfõ–kedd) 8–16 óráig
Helye: Fekete István Általános Iskola és Kol-
légium, Felsõlajosi Tagintézménye Felsõlajos,
Iskola u. 16.
A Fekete István Általános Iskola és Kollégi-
um Felsõlajosi Tagintézménye a 2012/2013-as
tanévben induló elsõ osztályába azoknak a
gyerekeknek a jelentkezését várja, akik 6. élet-
évüket 2012. május 31-ig töltik be.

Fontos!
A diákigazolvány igénylése megváltozott!
Az igénylés miatt (már a beiratkozás elõtt) a
szülõk gyermekükkel együtt feltétlenül keressék
fel a lakóhely szerinti illetékes okmányirodát!
Az okmányirodába vigyék magukkal: 

– a gyermek anyakönyvi kivonatát és lak-
címkártyáját vagy

– egyéb érvényes személyazonosító ok-
mányt (személyi igazolványt, útlevelet, jogo-
sítványt) 

– és lakcímkártyát
– a szülõ személyi igazolványát

Mit kell az iskolai beiratkozásra hozni?
– A szülõ személyi igazolványát
– A gyermek lakcímkártyáját
– A gyermek születési anyakönyvi kivonatát
– Az óvoda által kiállított iskolaérettségi

papírt
– Ha az óvoda szakértõi bizottsághoz küld-

te a gyereket, a szakértõi bizottság határozatát
– A diákigazolvány költségét: 1400 Ft-ot

Az Iskoláért, Gyermekekért Alapítvány köszönetet
mond mindazoknak, akik 2011-ben személyi
jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával támogatták
alapítványunkat. A felajánlott összeget a helyi
óvodások és iskolások játékeszközeinek bõvítésére
és szabadidõs programok szervezésére fordítottuk.
Ezúton szeretnénk kérni, hogy akinek módja van rá,
idén is támogassa alapítványunkat adójának 1%-ával.

Adószámunk: 18346101-1-03
Bankszámlaszámunk:

65500130-30030927-54000001

A FELSÕLAJOSI ÓVODÁBAN
Szeretettel hívunk és várunk
minden kedves leendõ óvodás
szüleit, ismerjék meg óvodán-
kat!

2012. március 27-én
Programjaink:

– 8.30-tól 9.30-ig betekintést nyerhetnek az
óvodai csoportok életébe

– 9.30-tól 10.00-ig beszélgetés a pedagógusokkal

Kóbor eb befogás
Tájékoztatom Felsõlajos lakosságát, hogy
Felsõlajos Község Önkormányzata az állatok vé-
delmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII.
törvény 48/A.§(3) bekezdésében foglalt feladatá-
nak az alábbiak szerint tesz eleget:

A település belterületén a kóbor állatok, to-
vábbá külterületén közterületen lévõ kóbor ebek
valamint veszélyes ebek befogását 2012. február
20. napjától az Aranyi Állatotthon Alapítvány
(Képviseli: Aranyi János Sándor) végzi.

A közterületen lévõ kóbor ebekrõl bejelentést,
továbbra is Lajosmizse Város Polgármesteri Hi-
vatal Felsõlajosi Kirendeltségéhez (6055
Felsõlajos, Iskola u. 12.) tehetnek. Az Állatotthon
képviselõje kizárólag a Hivatalba beérkezett jel-
zések alapján fogja be az állatokat. A befogott ál-
latokról pontos felvilágosítást a Hivatalban nyúj-
tunk.

Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Lakosságot,
hogy fenti jogszabály (4) bekezdése értelmében
„Ha a kóbor állat tulajdonosa ismertté válik, a tu-
lajdonos köteles az állatot visszavenni, valamint a
befogásával és elhelyezésével kapcsolatos költsé-
geket megtéríteni…” 

Kutyatulajdonosként is legyünk felelõsségünk
tudatában! 

Legyünk figyelemmel környezetünkre, ember-
társainkra, és nem utolsó sorban házõrzõnkre is!

Eseményeink januárban,
februárban az óvodában

A karácsonyi ünnepkör lezárásaként tulipán
csoportosaink az iskolásokkal együtt január 6-án
egy zenés délelõttön vett részt a Faluházán, amit
nagyon élveztek.

Februárban a Vándorszínház és Tengeri Atti-
la dobos elõadását tekintette meg mindkét cso-
port.

Ugyancsak februárban rendeztük meg a ha-
gyományainktól eltérõen nem SzMK farsangi
bált, hanem farsangi retro bulit, amely jól sike-
rült. Az összes szülõnek és támogatóinknak sze-
retnénk megköszönni segítségét, felajánlását,
munkáját, amivel hozzájárult, hogy létrejöhes-
sen a rendezvény. A retro buli résztvevõinek,
köszönjük a jó hangulatot és anyagi támogatást.

A tél örömeit kihasználva egyik óvodás gyer-
mekünk szüleinek jóvoltából gyermekeinkkel lo-
vas szánnal bejártuk az óvoda környékét, ami
nagy élmény volt a mindannyiunknak.

A farsangi mulatozásból a gyerekek sem ma-
radtak ki. A hagyományainkhoz híven az óvodá-
ban tartottuk meg a szülõkkel együtt. A gyere-
kek jelmezben érkeztek, játékos ügyességi fel-
adatokkal és tánccal ûzték el a telet.

Vetélkedõ a gyerekfarsangon

Tájékoztatom a Tisztelt Szülõket, hogy
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képvi-
selõ-testülete az óvodai beíratás idõpontját az
alábbiak szerint határozta meg.

Beiratkozás idõpontja: 2012. április 11–13.
(szerdától péntekig) 7.00 órától 13.30 óráig

Helye: Felsõlajosi Óvoda, Felsõlajos, Óvoda u. 2.

Értesítem a község lakosságát, hogy a közokta-
tásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24. § (3)
bekezdése szerint a gyermekek abban az évben,
amelyben az ötödik életévüket betöltik, a neve-
lési év kezdõ napjától (2012. szeptember 1.) kö-
telesek óvodai nevelésben részt venni.

A közoktatásról szóló többszörösen módosí-
tott 1993. évi LXXIX. törvény 24. § (1) bekez-
dése szerint az óvoda a gyermek 3 éves korától
a tankötelezettség kezdetéig nevelõ intézmény.
Óvodába írathatók azok a kisgyermekek, akik
3. életévüket 2012. december 31-ig betöltik.
A beiratkozáshoz szükséges:

– a szülõ személyi igazolványa

– a szülõ és gyermeke lakóhelyét – illetve tar-
tózkodási helyét – tartalmazó igazolványt,

– a gyermek születési anyakönyvi kivonata
– a gyermek Taj kártyája
– a gyermek egészségügyi kiskönyve
– a gyermek esetleges betegségeit igazoló

dokumentumokat,
– az étkezési térítési díj csökkentésére jogo-

sító dokumentumokat,
– amennyiben gyermeke halmozottan hátrá-

nyos helyzetû, úgy az ezt igazoló szülõi nyilat-
kozat.

A jelenleg óvodába járó gyermekeket is újra
be kell íratni!

Az újonnan beíratott gyermekek felvételérõl a
szülõk 2012. június 30-ig kapnak értesítést. A
felvételi kérelem elutasítása esetén az értesítést
követõ 15 napos határidõn belül a szülõk felül-
bírálati kérelemmel fordulhatnak Lajosmizse
Város Jegyzõjéhez. Az 5 éves gyermek beíratá-
sának elmulasztását az egyes szabálysértésekrõl
szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet sza-
bálysértésnek minõsíti.

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. Nyomdai
elõállítás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei
Nyomdája. Felelõs vezetõ: Majláth Zsolt László ügyvezetõ
igazgató. Táskaszám: 12 0347 – 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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Gyermekvédelmi Konferencia – elõzetes 
A Lajosmizsei Önkormányzat Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmé-
nyének Gyermekjóléti Szolgálata 2012. március 30-án Gyermekvédelmi Konferen-
ciát rendez. 

A tanácskozás fõ témája ebben az évben „A gyermekek és a fiatalkorúak érin-
tettsége a bûncselekmények elkövetése során”. A konferencia helyszínérõl, részle-
tes programjáról és a rendezvényen részvétel feltételeirõl a szolgálatvezetõ tájé-
koztatja az érdeklõdõket személyesen vagy a 76/356-184-es telefonszámon.

Dr. Mészáros-Petike Zsuzsanna
Gyermekjóléti Szolgálat vezetõje

1. Dr. Szabó Béla
2. Dr. Serfõzõ Katalin
3. Dr. Gócz Irén
4. Dr. Gócz Irén
5. Dr. Rónay Zsolt
6. Dr. Takács Vilmos
7. Dr. Bozóky István
8. Dr. Szabó Béla
9. Dr. Szûcs Márta

10. Dr. Vitányi Györgyi
11. Dr. Szûcs Márta
12. Dr. Márton Rozália
13. Dr. Gócz Irén
14. Dr. Serfõzõ Katalin
15. Dr. Rácz András
16. Dr. Rácz András
17. Dr. Rónay Zsolt
18. Dr. Vitányi Györgyi
19. Dr. Márton Rozália
20. Dr. Takács Vilmos
21. Dr. Serfõzõ Katalin
22. Dr. Márton Rozália
23. Dr. Tamasi József
24. Dr. Márton Rozália
25. Dr. Vitányi Györgyi
26. Dr. Rónay Zsolt
27. Dr. Gócz Irén
28. Dr. Takács Vilmos
29. Dr. Szabó Béla
30. Dr. Bozóky István
31. Dr. Takács Vilmos

Értesítjük a Kedves Betegeket, hogy
márciusban munkarendváltozás lesz:
március 16. pihenõnap, március 24.
szombat munkanap. 

Köleszné Hanák Gabriella
EGYSZI int. vez. h., fõnõvér

TÁJÉKOZTATÓ 
a lajosmizsei betegek fogászati alapellátásáról

Dr. Szántó Kristóf fogorvos 17 évig látta el a lajosmizsei 1. számú körzet fogásza-
ti betegeit. Dr. Szántó Kristóf döntése alapján 2012. február 16-tól Lajosmizsén
már nem praktizál, munkáját Kecskeméten, magánorvosként végzi. Basky András
polgármester megköszönte az orvosnak és asszisztensének széleskörû szakmai
tudással és nagy hivatástudattal végzett munkáját. A helyi városi vezetõk Kocsy
Ákosné fogászati asszisztenst nyugállományba vonulása alkalmával is köszöntöt-
ték az intézményi ünnepségen.

Az egészségügyi hatóság engedélyétõl függõen, remélhetõleg már 2012. március
1-tõl új fogorvos – helyettesi minõségben – Dr. Dutkon Alexandra Mária fog- és
szájbetegségek szakorvosa látja el az 1-es körzet betegeit. Munkáját Donkó János-
né fogászati asszisztens segíti. 

A fogászati rendelés helye: Egészségház (dr. Szántó Kristóf volt rendelõje) 

A rendelés ideje: Hétfõ, szerda, péntek: 10.00–16.00 óráig
Kedd, csütörtök: 13.00–19.00 óráig

1. számú 10 területi ellátási kötelezettséggel mûködõ 
fogorvosi körzet leírása

Belterület: Kossuth Lajos utca 98-tól 162-ig és 127-tõl 205-ig; Bajcsy-Zsi-
linszky utca 37-tõl 107-ig és 82-tõl 150-ig; Szent Imre tér; Gárdonyi Géza utca;
Pacsirta utca; Juhász Gyula utca; Dankó Pista utca; Damjanich utca; Rózsa
utca; Mikszáth Kálmán utca; Nyíri utca; Fülemüle utca; Orgona utca; Vásár-
tér utca; Viola utca; Dózsa telep; Telepi utca; Szív utca; Bajza utca.

Külterület: Bene.
Józsáné dr. Kiss Irén intézményvezetõ

Munkahelyét elveszítette? 
Állást keres?

ÜRES ÁLLÁS INFÓPONT
A Kecskeméti Munkaügyi Központ-
nak leadott, a lajosmizsei, felsõ-
lajosi, kecskeméti hirdetõ cégek
üres állásait összegyûjtve megtalálja
az alábbi honlapon:

www.egeszseghazlm.hu
Amennyiben Internet eléréssel nem
rendelkezik, az Egészségház aulájá-
ban, érintõképernyõs monitor segít-
ségével böngészhet az üres állások
között. Ha igényli, a Családsegítõ
Szolgálat munkatársai készséggel
segítenek.

„LEGYETEK JÓK, HA TUDTOK”
Alapítvány felhívása

Kedves Lajosmizsei Lakosok!
Köszönöm mindazoknak, akik 2011-ben
támogatták adójuk 1%-ával az Alapít-
vány céljait.

Az Alapítvány célja 2012-ben: Az em-
beri egészség védelmének elõsegítése,
egészségügyi szûrések lebonyolítása;
Hozzájárulni, hogy mindenki egyenlõ
eséllyel vehesse igénybe az egészségügyi,
gyermekjóléti és szociális szolgáltatáso-
kat.

Amennyiben egyetértenek e célokkal,
kérek minden Kedves Adózót, támogas-
sa adója 1%-ával az Alapítványt. Ameny-
nyiben közvetlen befizetéssel támogatja
e célokat, adományaikat az alábbi szám-
laszámra fizethetik be.

Bízom az Önök segítségében! Támo-
gatását köszönjük.

Az alapítvány adószáma: 
18361850-1-03

Számlaszáma: K&H Bank Lajosmizse 
10402599-50515448-48531007

Józsáné dr. Kiss Irén
Kuratórium elnöke

VÉRADÁS 
A Lajosmizsei

Egészségházban
a legközelebbi 
véradás ideje:

2012. március 22. 
csütörtök

8.30–13.00 óráig

Segítségét köszönjük! 
Életet ment.

Lajosmizsei Központi Orvosi Ügyelet

MÁRCIUS
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2011 nyarán nyitott Lajosmizse elsõ böl-
csõdéje. Mennyi minden történt azóta.
Jöttek a gyerekek, a szülõk, a sok közös
program. Lám eljött a december, a sok
szép ünnepével együtt. Azért, hogy a
gyermekeknek minél szebb, gazdagabb
karácsonyt tudjunk nyújtani, ADVENTI
VÁSÁRT tartottunk a BÖLCSÕDÉ-
BEN, december elején. Saját készítésû
termékekkel fogadtuk a kedves vásárló-
kat. Szerencsére igen nagy volt az érdek-
lõdés a portékáink iránt. Nagy tetszést
arattak a gipszbõl öntött angyalkák, a kí-
nálók, a mézeskalácsok, az üdvözlõ kár-
tyák, az üvegfestéssel készült képek is.

A Mikulás várást Kakaó partyval kötöt-
tük össze. Erre meghívtuk a kedves szü-
lõket, hozzátartozókat is. Együtt kakaóz-
tak a gyermekek, szüleik, és a kisgyer-
meknevelõk is. Nagyon jó hangulatban
fogytak a vajas kalácsok, és a meleg, fi-
nom ital is. Ezután énekelve vártuk
együtt a Mikulást, aki hosszú útjáról
megérkezett hozzánk is. A gyerekek
nagy örömmel fogadták. Bátran oda-
mentek hozzá, volt aki énekelt is a Miku-
lás bácsinak. Miután a bölcsõdébe csak
jó gyermekek járnak, így mindenki meg-
kapta a Mikulás csomagját, integetéssel,
énekléssel búcsúztunk el a Mikulástól.

Kollégium
A Gyermekmosoly Alapítvány kuratóriuma tisztelettel köszöni azoknak a ma-
gánszemélyeknek, vállalatoknak, vállalkozóknak a támogatását, akik felaján-
lásaikkal segítették az alapítványunkat. Bevételeinkbõl a kollégista tanulók
kapnak jutalomkönyveket, eljuthatnak táborba, színházba, kirándulásokra.
Továbbra is várjuk azoknak a segítségét, akik adójuk 1%-ának felajánlásával
hozzájárulnak céljaink megvalósításához.

Adószámunk: 18354122-1-03
Folyószámlaszámunk: FÓKUSZ TAKARÉKSZÖVETKEZET

51700162-11044860

Veszelszkiné Nagy Erika kollégiumvezetõ

ELSÕ ÜNNEPEK A BÖLCSÕDÉBEN

Elérkezett a Karácsony napja is. Gyö-
nyörûen felöltöztettük a fenyõfát, és
alatta számtalan ajándékkal készültünk
Az aulát átjárta fenyõfa, a fahéj illata, a
várakozás izgalma. A szülök meghatot-
tan vártak, amikor is a kisgyermekneve-
lõk megérkeztek a csoportjaikkal, az
aulába. A gyermekek csillogó szemekkel
nézték a sudár karácsonyfát. Volt akit

csak a szaloncukor érdekelt, volt aki rög-
tön megfogott egy csomagot és már bon-
totta is ki, volt aki csak állt és nézte … a
csodát. Ezután mindenki a csoportjába

vonult a szüleikkel és a nevelõkkel és kö-
zösen bontogatták az ajándékokat és
együtt játszottak egész délután.

Februárban rendhagyó módon FAR-
SANGI PALACSINTA PARTY-t ren-
deztünk. A gyermekek már reggel a far-
sangi maskarájukban érkeztek. A dél-
elõtt farsangi maszk színezésével és
„táncolással” telt. Délután érkeztek a
szülõk. Megterített asztal várta az egyik
csoportszobában a szülõket és a gyerme-
keket. Mindenkinek nagyon ízlett a ka-
kaós palacsinta. Ezt az üres tányérok bi-
zonyították a legjobban. Miután min-
denki pocakja megtelt, a másik csoport

szobában zajlottak az események. Zene
szólt, ki táncolt, ki játszott a szüleikkel és
a kisgyermek nevelõikkel együtt. Mikor
a bölcsiseink haza indultak, a gondozó-
nõk által készített farsangi kalapot kap-
tak, a kellemes hangulatú nap emléke-
ként.

Géczy Gabriella
bölcsõdevezetõ
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Helgert Lászlóné A TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-
0085  Pedagógus képzések – Korszerû óvodape-
dagógia pályázat keretében sikeresen teljesítet-
te a 3 félévet.

Helgert Lászlóné a Szent Lajos úti telephely
óvodapedagógusa vagyok. 2010 szeptemberében
kezdtem meg tanulmányaimat a TÁMOP-3.1.5-
09/A-2-2010-0085 pályázat keretében a Debre-
ceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnõttkép-
zési karának hajdúböszörményi intézményében,
Pedagógus szakvizsga, differenciáló fejlesztõ
szakon. A képzés 4 féléves, 3 félévet már sikere-
sen teljesítettem. Az elsõ évben a szakmai, a má-
sodik évben a szakvizsga tárgyaival foglalkoz-
tunk. A magas színvonalú képzés során nagyon
hasznos tantárgyak teljesítésével gyarapíthattam
ismereteimet. Közülük néhány: tanulási zavarok
prevenciója, differenciáló pedagógia, személyi-
ségfejlõdés zavarai, értelmi fejlesztés, fejlesztõ
játékok, beszédfejlesztés módszertana, szerve-
zetfejlesztés, minõségbiztosítási ismeretek. 

Örülök, hogy az óvoda vezetése lehetõvé tet-
te számomra a képzésben való részvételt, hiszen
a társadalom elvárása megváltozott a pedagógu-
sokkal szemben. Szükség van az állandó ön-
mûvelésre, jó alkalmazkodó képességre, nyitott-
ságra, kommunikatív személyiségre. A képzés
mindezt biztosította számomra.

Helgert Lászlóné
óvodapedagógus

Lobodáné Papp Zsófia a szakmai munkája so-
rán elsajátított ismereteket továbbadja kollégái-
nak

A TÁMOP 3.1.5-09./A-2-2010-0085 „Pedagógus-
képzések (a pedagógiai kultúra korszerûsítése,
pedagógusok új szerepben)” címû pályázat ke-
retében veszek részt szakvizsgás képzésen. 

A Corvinus Egyetem közoktatási vezetõ és pe-
dagógus szakvizsga szakára járok. 

A képzés elsõ két félévében a pedagógus
szakképzéshez kapcsolódó tárgyak oktatása tör-
tént. 

Általános ismeretekkel foglalkozó, intézmé-
nyi mûködéssel összefüggõ tárgyak (tanügyigaz-
gatás, közigazgatás és államháztartás és az isko-
lajogi alapismeretek, intézményi mûködés ellen-
õrzése, értékelése, oktatási folyamatok tervezé-
se, szervezése, irányítása) betekintést adtak egy
köznevelési intézményben folyó vezetõi munká-
ba, valamint az intézményt érintõ ellenõrzési,
értékelési tevékenységekbe.

Az elsõ két félévben elsõsorban pedagógiai és
szakmai ismereteim bõvültek, olyan tudásanyag
megismerésével, elsajátításával, mint a pedagó-
giai szociálpszichológia, a pszichés fejlõdési za-
varai, intézményi mentálhigiéné, különleges bá-
násmódot igénylõ gyermekek nevelése. 

Az óvodában folyó szakmai munka mellett
meghatározó az intézményben dolgozó pedagó-
gusok személyisége, a kialakult szervezeti kultú-
ra. A szervezeti kultúra és leíró szervezetelem-
zés és a pedagógiai innováció és szervezetfej-
lesztés tantárgy ezek elemzésébe, jobb megisme-
résébe adott ismereteket, irányt mutatott az
esetleges fejlesztési lehetõségeket illetõen.

Továbbtanulás a TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0085 pályázat keretében

Tisztelt Szülõk!
Köszönjük Mindazok segítségét,
akik 2011-es évben támogatták 

a „Tündérkert” a Lajosmizsei Óvoda
Gyermekeiért Alapítványt.
Megtisztelõ támogatásukra

a 2012-es évben is számítunk.

ADÓSZÁMUNK:

18359983-1-03
SZÁMLASZÁMUNK:

11732167-20081531
Alapítvány kuratóriuma

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk és várjuk

a nagycsoportos korú gyermekek szüleit
a „Szülõk iskolája” címû

elõadás sorozat rendezvényeire
2012. március 6-án (kedden) 16.30-kor
Elõadó: Bognár Boglárka pszichológus
2012.március 13-án (kedden) 16.30-kor

Elõadó: Kiss Gabriella óvodai szakértõ
2012. március 27. (kedden) 16.30-kor

Elõadó: Szarvas Edit kineziológus
Helyszín: Lajosmizse, Attila út 6.

(Központi óvoda)

Kommunikáció fejlesztõ tréning során pedig a
képzésben részt vevõk önismereti és a társas
kapcsolatok alakulását befolyásoló tényezõk
elemzése történt. 

A minõségfejlesztõ munkám során elsajátított
és alkalmazott módszereket és ismereteket jól
tudtam alkalmazni, amikor egy intézményi mar-
keting tevékenységet kellett bemutatni, vala-
mint a minõség-ellenõrzés, értékelés, fejlesztés
tantárgy alkalmával. Az utóbbi teljes mértékben
felölelte az óvoda minõségirányítási programjá-
ban meghatározott tevékenységek körét, és al-
kalmazott módszereket. 

Az európai oktatásügyi integrációs folyama-
tok az Európai Unió munkájába engedett bete-
kintést. E-tanulás keretében kellett elsajátítani a
felnõttoktatás módszereit. 

A második félév a pedagógus szakképzés is-
mereteit átölelõ (oktatásszervezés, tervezés) szi-
gorlattal zárult. 

A harmadik és negyedik félévben a közokta-
tási vezetõ szakkal kapcsolatos ismeretek elsajá-
títása történik. Vezetés- és döntéspszichológia
területén a vezetõi stílusokkal, a különbözõ el-
méletekkel foglalkoztunk. A közoktatásban tör-
ténõ változások tükrében vizsgáltuk az Önkor-
mányzatok szerepét a szolgáltatói gyakorlatot.
A minõségfejlesztés területén a harmadik félév-
ben a teljesítményértékeléssel foglalkoztunk,
amely során a gyakorlati feladatok jó ötleteket
adtak a vezetõk értékelõ munkájához. 

Tréning keretében a konfliktuselemzés lehe-
tõségeit elemeztük, miközben tesztek segítségé-
vel ismerkedtünk meg a különbözõ személyiség
típusokkal. A képzés során az óvodai neveléstõl
ugyan távol álló, de a közoktatás fontos területét
képezõ szakértõi tevékenység és etika, valamint
szakképzés a tananyag részét képezte. 

A negyedik félévben várható tantárgyak:
esélyegyenlõség biztosítása, intézményi kapcso-
latok elemzése, kapcsolat az iskolákon kívüli
szervezetekkel, vizsgaelnöki feladatok.

Az utolsó félév a szakdolgozat sikeres védésé-
vel zárul. 

Lobodáné Papp Zsófia 
óvodapedagógus

Esélyegyenlõséget szolgáló
nyertes pályázat

A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos
Óvoda és Bölcsõde Székhely, és Szent L. u.-
i telephelyintézménye az Esélyegyenlõséget
szolgáló intézkedések támogatása címû pá-
lyázat keretében 1 866 220 Ft pályázati tá-
mogatást nyert. A pályázati pénzbõl a ki-
írásnak megfelelõen óvodafejlesztõ prog-
ram területén 1 134 600 Ft-ot lehet elkölte-
ni. A pályázat keretében a halmozott hát-
rányos helyzetû gyermekekkel foglalkozó
óvodapedagógusok kiegészítõ illetménye 
731 620 Ft. 

A pályázati pénz segítségével továbbkép-
zések valósultak meg. Az óvodafejlesztõ
program biztosította a játszóházi foglalkozá-
sokat, farsangi zenés mûsort. A csoportszo-
bák gyermekasztalokkal, bábparavánnal, ba-
baszobai bútorokkal bõvültek.

Kocsis Györgyné óvodavezetõ
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„A legnagyobb öröm az alkotásban a felszabadult,
vég nélküli játék, új utak nyitása, a harmónia és az
örömszerzés a másik számára. ”

(Galánfi András)

A Meserét Óvoda Helyi Nevelési Programjának
megfelelõen a csoport tevékenységeinek meg-
tervezésekor olyan projekteket dolgozunk ki,
amelyekben fontos szerepet kap a környezet-
tudatos magatartás alakítása, a szemléletformá-
lás. Õsszel több hetes projekt keretébe foglal-
koztunk azzal, hogy hogyan készülnek az erdei
állatok télre. Beszélgettünk a költözõ madarak-
ról, számba vettük mely madarak maradnak té-
len hazánkban. Játékos tevékenységi keretben
átismételtük, melyek a téli álmot alvó erdei álla-
tok és a mezõk, rétek elbújó állatai. 

A Kiskunsági Nemzeti Park Alapítvány 2011-
ben „Táj és természetvédelem” címmel pályáza-
tot hirdetett meg. Az aktuális projekthez tökéle-
tesen illeszkedtek a megadott témák. A Süni
csoport végül két kategóriában több pályamun-
kát is beküldött („2011. év madara a széncine-
ge”, és „2011. az erdõ éve”). Tevékenység köz-
ben megbeszéltük, milyen színû a széncinege
tolla, a gyermekek maguk kezdeményezték,
hogy mondjuk el Móra Ferenc Cinege Cipõje cí-
mû versét. Volt, aki inkább az erdei életet, az er-
dõ szépségét rajzolta le, saját élményeik, gyer-
meki képzeletük szerint.  

„Táj- és természetvédelem” rajzpályázat Végül nagyon nagy örömünkre két kisgyer-
mek is elsõ helyezést ért el: Belusz Kitti és Mák
Bence. A beküldött pályamunkákat szakmai
zsûri bírálta el, ami külön emeli számunkra az
elért siker értékét. 

Szintén az említett projekt feldolgozása so-
rán részt vettünk Az Ipoly Erdõ Zrt. „Otthonom
az erdõ” pályázatán. Mivel sok szép rajz készült
az erdõrõl, az erdei állatokról, és volt, aki több
képet is készített, tudtunk válogatni erre a pályá-
zatra is az elkészült alkotásokból. 

Legnagyobb örömünkre Belusz Kittike har-
madik helyezést ért el. 

Nem csak a felnõttek, hanem a gyermekek is
nagyon büszkék voltak társaik elért szép ered-
ményére. Jó volt látni a két kisgyermek örömét,
amikor gratuláltunk nekik. Az elsõ pályázatnál
személyesen vették át az elismerõ oklevelet, és
az értékes könyvvásárlási utalványt, majd szüle-
ik és óvó nénijük kíséretében megtekinthették a
kiállított képeket. 

Az Ipolyi Erdõ Zrt. által kiírt pályázat har-
madik helyezésért megérdemelt ajándékot és
oklevelet a postás bácsi hozta, mivel a szülõk
nem tudtak elmenni a díjátadóra. A csoportunk-
ba járó gyermekek együtt örültek Kittivel, ami-
kor kibontotta a csomagot. 

Gratulálunk a gyermekeknek az elért siker-
hez, és reméljük még az elkövetkezendõ idõszak-
ban lesz részünk hasonló pillanatokat átélni. 

Lobodáné Papp Zsófia
óvodapedagógus

Februári életképek
A Szent L. u.-i óvoda mindhárom csoportja és a felnõtt dolgozók fel-
léptek a „Gála az udvarért” fergeteges mûsoron, melynek bevételét
udvari játékok vásárlására fordítják.

Az óvodapedagógusok és dajkák ízelítõt adtak a 
Hupikék törpék életébõl

Bemutató foglalkozás keretében a Csibe csopor-
tosok ismerkedtek a régi korok használati esz-
közeivel, agyagból marokedényt készítettek.
A Három kívánság mesét játszották el korhû
jelmezekben A Szent Lajos u.-i óvoda középsõ és nagycsopor-

tos gyermekei a „Barbie bál” hangulatát vará-
zsolták a színpadra

Esélyegyenlõségi pályázat keretében alkotó dél-
elõttön vettek részt óvodásaink

A Süni csoportos gyermekek élvezték a tél örö-
meit

A Napraforgó csoportos kisgyermekek a szülõk-
kel együtt búcsúztatták a telet

A kis „Méhecskék” gyönyörû jelmezekben jó-
kedvvel farsangoztak

A rajzpályázat boldog nyertesei: Belusz Kitti;
Mák Bence és az õket képviselõ Dohándiné Tóth
Edina óvodapedagógussal.

Ipoly Erdõ Zrt. „Otthonom az erdõ” rajzpályá-
zatának nyertese Belusz Kitti Süni csoportos
óvodás
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A „Gyermekekért Plusz Alapítvány” kéri támogatóit, hogy a személyi jövedelemadó 1%-ával segítsék a lajosmizsei Fekete István Általános Iskola
tanulói rendezvényeit, versenyeit, a Sury iskola vizesblokk fejújítását, a Kollégiumi belsõudvarán sorakozó terület kialakítását és az Informatikai
termek elõtti terület rendezését. A jövõben is számítunk szíves támogatásukra!

Adószámunk: 18345038-1-03
Tisztelettel: a Kuratórium

A néhány hónapja még csak egy nagyszerû
tervként dédelgetett álom, mára már való-
sággá vált. A Fekete István Általános Isko-
la, amely az elmúlt évtizedekben kiemelke-
dõ országos szintû utánpótlás neveléssel
foglalkozott, a következõ tanévtõl köz-
oktatási típusú sportiskola formájában fog
mûködni.

A sportiskola bevezetésével kapcsolatos
összes véleményezõ szervezet mindegyike
támogatásáról biztosította a sportiskolai
képzés bevezetésének a szándékát. A test-
nevelõi munkaközösség, a szülõi szervezet,
a pedagógus tantestület és az önkormány-

zat minden véleményezõ bizottsága vala-
mint a képviselõ testület tagjai is a sport-
iskola bevezetése mellé állt.

Az elmúlt években elért országos bajno-
ki címeink és érmes helyezéseinknek a
folytatásához, tehát a jövõben újra megte-
remtõdik az ideális feltétel rendszere.
Nagyszerû segítséget nyújthat a városunk-
ban mûködõ helyi sportegyesületek után-
pótlás nevelés bázisának a megteremtésé-
ben valamint a tehetséges gyermekek ma-
gas szintû versenyeztetésének és a sportpá-
lyafutásának a megalapozásához.

Nagy Ferenc

(Bõvebb információ: www.lajosmizseisport-
iskola.hu)

Fekete István Általános Iskola elsõs beiratkozás:
2012. április 16., 17., 18., 19. 13.00–17.00-ig az is-
kola titkárságán.
Szülõi értekezlet leendõ elsõsök szüleinek részére:
2012. április 12. 17.00 az iskola központi épületé-
nek dísztermében.

A Fekete István Általános Iskola 2012 szeptemberében
bevezeti a sportiskolai képzést Lajosmizsén

Információk, aktualitások, progra-
mok a Fekete István Általános Isko-
la honlapján:
www.altisk-lmizse.sulinet.hu

A Vuk címû ifjúsági regény megalkotójá-
nak, Fekete Istvánnak a nevét viseli általá-
nos iskolánk. Az író tiszteletére minden tan-
évben megrendezzük, a diákok körében
már kedvelté vált Fekete István napot, me-
lyen a gyerekek különbözõ játékos ügyessé-
gi feladatokat oldanak meg. 

Az elõzõ években ez a rendezvény a tan-
év végére szorult, viszont az idén január 25-
én az író születésnapján került rá a sor. Az
alsó tagozatosok a regényhõsökrõl rajzol-
tak. Az elkészült munkákat a mûvelõdési
házban lehetett megtekinteni. 

A felsõ tagozatos tanulók Fekete István
életébõl készültek, amit TOTÓ formájában
kértek tõlük számon. Persze a kézügyesség-
nek és a precizitásnak is jelentõs szerepe
volt a versenyben, hiszen madáretetõt, pla-
kátot, valamint rajzokat kellett készíteniük.
A zsûri kíváncsi volt arra is, hogy mennyire
ismerik a diákok az író mûveit, ezért az osz-
tályoknak be kellett mutatniuk egy általuk
választott Fekete István mûvet. Az iskola
könyvtárában folyt az interjú Imre Lajos bá-
csival, akit kifaggattunk arról, hogy mennyi-
re ragadta meg a „mûvész” írói világa. Míg
a riport zajlott
addig, az adott
osztály többi ta-
nulója gyûjtõ-
munkát végzett.
Talán a legked-
veltebb feladat a
versírás volt.
Rengeteg szí-
nes, érdekes és
szellemes lírát

Fekete István-nap

költöttek a tanulók. A verseny végén min-
denki az ebédlõbe vonult, ahol a zsûri érté-
kelte az osztályokat. Végül a gyerekek és a
tanárok elvonultak saját tantermükbe, ahol
filmeket nézhettek meg, amelyek az író re-
gényei nyomán készültek. 

Bokor AdriennTercsi Imre 6. d HU

Dobi Krisztina 8. c
BOGÁNCS

Ipacs Szabó Petra 7. c
VUK

Galina Ágnes 5. d CSÍ

Árva Cintia 6. a INDIÁN

November 22-én a Fekete István Általános
Iskola 12 tanulója megyei angol nyelvi
versenyen vett részt Szabadszálláson.
A NYELVTANGOL nevet viselõ megmé-
rettetésen négy fõs csapatok indultak.
A feladatok tesztelték a diákok szövegér-
tését, kommunikációs készségét, jártassá-
gukat a nyelvtanban, ország-ismeretben.

A hatodik évfolyamon iskolánkat az
ENGLISH CHILDREN csapata képvisel-
te. Tóth Vivien és Krasnyánszki Annamá-
ria 6. e, Surmann Dávid és Makai Ádám
6. c osztályos tanulók szoros küzdelemben
a második helyen végeztek.

A hetedikesek WINNERS néven az elsõ
helyet szerezték meg. A csapat tagjai:
Ipacs-Szabó Petra, Gazsó Alex és Trapp
Viktor 7. c, Mócza Mariann 7. a osztályos
tanulók voltak.

A nyolcadik évfolyamosok mezõnyében
iskolánk SUPER HEROES csapata nyerte
meg a versenyt. Az elsõ helyen végzett csa-
pat tagjai: Kislõrincz Fanni 8. b, Gajdácsi
Levente, Kocsis Zoltán és Ubornyák Gá-
bor 8. c osztályos tanulók.

A diákokat Juhász Mária, Drabantné
Gyurgyik Györgyike, Szappanos Csilla és
Adonyi Gabriella készítette fel a megmé-
rettetésre.

Lajosmizsei siker
Szabadszálláson
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Anyanyelvi és irodalmi
versenyek az elsõ félévben

Több éves kihagyás után idén újból rendez-
tünk 5. és 6. osztályos tanulóink számára  me-
semondó versenyt. A Gazdagné Szabó Vero-
nika tanárnõ által szervezett rendezvény ok-
tóber 19-én tartalmas programmal zajlott.
A szép, értékes könyvjutalmakat Menyik
Bence 5. a (1. helyezés), Galina Ágnes 5. d
(2. helyezés) és Berente Ottó 5. e (3. helye-
zés) osztályos tanulók vihették haza.

November 24-én hallgathattuk meg felsõs
diákjaink versmondását. A gyerekek, felké-
szítõ tanáraik és a szülõk a magyar költészet
klasszikus és modern alkotóitól egyaránt
válogattak verseket, így igazán izgalmas volt a
délután. Az 5–6. évfolyam gyõztesei: 1. Tóth
Gyöngyvér 5. e; 2. Menyik Bence 5. a; 3. Be-
rente Ottó 5. e. A 7–8. osztályos versenyzõk
között Vörös Boldizsár 8. c (1. helyezés),
Tóth Dóra Sára 7. b (2. helyezés) és Rapi
Vivien 8. b (3. helyezés) elõadása bizonyult a
legkiválóbbnak.

Büszkék vagyunk továbbá a 8. c osztály
csapatára, amely a Bolyai Gimnázium anya-
nyelvi csapatversenyén 9. helyezetett lett.
A csapattagok: Dobi Krisztina, Halmavánsz-
ki Kinga, Suba Borbála és Veszelszki Réka.
Felkészítõ tanáruk László Ildikó.

December 15-én került sor a Kazinczy-
verseny iskolai válogatójára. 

Díjazottak:
5–6. évfolyamon: I. Krasnyánszki Eszter

6. d, II. Szabó Laura 6. a, III. Nana Márkó
6. e.

7–8. évfolyamon: I. Tóth Dóra Sára 7. b,
II. Nyilas Luca 8. b, III. Vörös Boldizsár 8. c.

Az elsõ helyezettek folytatják a versenyt a
regionális fordulóban.

Kovács Edit

Farsangi jelmezek az alsó
tagozatosoknál

M A T E M A T I K A
– versenyek, eredmények

Alsós sportverseny

Fekete István-nap az 1–2. évfolyamon
A Fekete István Általános Iskola és Kollégi-
um 2012. január 26-án emlékezett meg név-
adójáról – Fekete Istvánról – aki ezen a na-
pon született.

Az alsó tagozat célul tûzte ki, hogy a gye-
rekek minél több ismeretet szerezzenek az
író életérõl, munkásságáról és a mûveibõl
áradó természet szeretetérõl.

A tanulók elõzetes gyûjtõmunka kereté-
ben tablókat készítettek csoportmunkában.

A Fekete István napon ellátogattak a Vá-
rosi Könyvtárba, ahol az ott dolgozók segítsé-
gével az író könyveivel ismerkedhettek meg.

A nap másik fõ témája a természet és az
aktuális téli madáretetés volt. Minden tanuló
saját kezûleg készített madárkalácsot, amit
késõbb kiakaszthatott az itt telelõ madarak-
nak. Rajzóra keretében különbözõ techniká-
val a téli madáretetésrõl készültek szebbnél
szebb munkák. A legjobban sikerült alkotáso-
kat a Mûvelõdési Házban felállított paravá-
nokon lehetett megcsodálni.

A hideg ellenére a gyerekek szívesen vet-
ték a téli játékos mozgás lehetõségét is az ud-
varon.

A szülõk is részesei voltak ennek a nap-
nak, hisz a madárkalácshoz szükséges anya-

gokat õk biztosították, amit ezúton is köszö-
nünk.

Jövõre is változatos programmal készü-
lünk erre a napra!

1. 7–8. évfolyam levelezõ versenye 2011. 05.
16-án kezdõdött. Benevezett tanulók: Bokor
Adrienn, Nyilas Luca, Szõrös Anna, Kisju-
hász Ildikó, Kun Dániel
4 forduló után döntõbe került tanulók (2012.
01. 04.): 1. Bokor Adrienn, 2. Nyilas Luca,
3. Kisjuhász Ildikó. Díjazott tanulók (2012. ja-
nuár 18.): Nyilas Luca, Kisjuhász Ildikó.

2. Bolyai János Matematika Csapatver-
seny, Kunszentmiklós 2011. 10. 14. 
26. hely 7. osztály: Mócza Mariann, Gajdácsi
Lilla, Tóth Dóra Sára, Homoki Áron
16. hely 8. osztály: Dobi Krisztina, Kislõrincz
Fanni, Kun Dániel, Kossa Bence

3. Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium,
2011. 11. 09. (44 induló)
Versenyen indulók és helyezéseik:
8. évfolyam: Vörös Boldizsár 9. hely, Dobi
Krisztina 7. hely, Veszelszki István 10. hely,
Gajdácsi Levente 12. hely, Kocsis Zoltán,
Kun Dániel 7. hely, Kossa Bence 13. hely

4. Bólyai Gimnázium Matematika Verseny,
Kecskemét 2011. 11. 16.

Versenyen indultak: Suba Borbála, Dobi
Krisztina, Ubornyák Mónika, Szõrös Anna,
Bokor Adrienn, Nyilas Luca, Kislõrincz Fanni.
Díjazottak (elsõ 6-ba) nem került senki, a
többi eredményt és indulók számát nem kö-
zölték.

Meseíró verseny
3. évfolyam

I. Bódog Bianka 3. b
II. Belusz Bálint 3. e
III. Gábris Levente 3. e
IV. Szabó Nóra 3. e
V. Szalontai Laura 3. b
VI. Sutus Noémi 3. c

4. évfolyam
I. Ipacs-Szabó Noémi 4. c
II. Rónay Alíz 4. a
III. Kemenczei Bence 4. c
IV. Vas Mária Valentina 4. b 
V. Pintér Gergõ 4. e
VI. Kun Vivien 4. b
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FOGLALKOZÁSAINK
A 2011/2012-ES TANÉVBEN

VADRÓZSÁK NÉPTÁNC CSOPORT péntek 16 óra
DÍSZÍTÕMÛVÉSZ KÖR szerda 15 óra
FAZEKAS SZAKKÖR szombat 9 és 14 óra
GYERMEK HASTÁNC TANFOLYAM péntek 17 óra
HASTÁNC TANFOLYAM péntek 19 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

Márc. 1. csütörtök 18 óra
Alternatív gyógymódok az egészségmegõrzésben
Clos Enikõ elõadása, Részvétel ingyenes

Márc. 3. szombat 9 és 14 óra
Tûzzománc szakkör
Vezeti: Skultéti Árpád képzõmûvész. Szakköri díj 1500 Ft/fõ/alkalom 

Márc. 6. kedd 17 óra
Gobelin klub
Vezeti: Kisjuhász Istvánné Irénke. Részvétel ingyenes

Márc. 6. kedd 17 óra
Kötõ-horgoló klub 
Vezeti: Kis Annamária. Részvétel ingyenes

Márc. 8. csütörtök 18 óra
Alternatív gyógymódok az egészségmegõrzésben:

Életmód tanácsadás a mindennapi életben
Clos Enikõ elõadása. Részvétel ingyenes

Márc. 10. szombat 9 és 14 óra
Gyermek foglalkozás 15.30-17 óráig
Fazekas Szakkör
Vezeti: Vinnainé Csurpek Ágnes. Szakköri díj 1000 Ft/fõ/alkalom

Márc. 13. kedd 18 óra
A lajosmizsei Kötõ-horgoló klub bemutatkozó kiállításának
megnyitója
A kiállítást megnyitja: Mizsei Zoltánné
Közremûködik: Lajosmizse Városi Kamarakórus
Megtekinthetõ: márc. 31-ig

Márc. 15. csütörtök 10 óra
Városi ünnepség és koszorúzás
Közremûködnek a Fekete István Általános Iskola diákjai

Márc. 21. szerda 10.30 óra
Kisiskolás bérlet:
A nagy ho-ho-horgász
Mese-musical – Szabad Ötletek Színháza

Márc. 21. szerda 18 óra
A 2011-es X-faktor gyõztese Kocsis Tibor ad koncertet,
majd azt követõen közönségtalálkozóra várja az érdeklõdõket.
A koncert jótékony célú, bevételét muzikálisan tehetséges lajosmizsei
gyermekek nyári táborozására fordítjuk.
Belépõ: 1.500 Ft, ha az ülõhelyek elfogynak, akkor 1.000 Ft-ért lehet
vásárolni jegyeket állóhelyekre a Díszterembe, ahol kivetítõn keresztül
lehet megtekinteni a koncertet.

Márc. 22. csütörtök 18 óra
Alternatív gyógymódok az egészségmegõrzésben:
Talpreflexológia
Clos Enikõ elõadása. Részvétel ingyenes

Márc. 23 - 30.
Internet Fiesta a Könyvtárban

Márc. 24. szombat 9 és 14 óra
Gyermek foglalkozás 15.30-17 óráig
Fazekas Szakkör 
Vezeti: Vinnainé Csurpek Ágnes. Szakköri díj 1.000 Ft/fõ/alkalom

Márc. 24. szombat 16 óra
„Gyógyítás Kapcsolatteremtéssel” és „hangfürdõvel”
Részvételi díj: 2.800 Ft

Márc. 27. kedd 17 óra 
Kötés és horgolás klub
Vezeti: Kis Annamária. Részvétel ingyenes

Márc. 29. csütörtök 18 óra
DO-IN önmasszázs:
Csodálatos öngyógyító gyakorlatok
Rimóczi Klára elõadása. Részvétel ingyenes

Márc. 30. péntek 19 óra
A muzsika hangja
Musical 2 felvonásban. Belépõ: 2.500 Ft

Márc. 31. szombat 9 és 14 óra
Tûzzománc szakkör
Vezeti: Skultéti Árpád képzõmûvész. Szakköri díj 1.500 Ft/fõ/alkalom 

Márc. 31. szombat 14 óra
Patchwork Klub
Vezeti: Kiss Katalin. Részvétel ingyenes

ÁPRILISI ELÕZETES

Ápr. 13. péntek 19 óra
Dumaszínház:
Kovács András Péter és Lorán Barnabás. Belépõ: 2.200 Ft

Intézményünk ez év februárjától egy szerb-magyar pályázati projekt
Információs Pontjaként közremûködik együtt a vajdasági Magyar
Mûvelõdési Intézettel, Temerin város Önkormányzatával, az Óbecsei
Than Fivérek Értelmiségi Körével, az Adai Szarvas Gábor Könyvtárral,
valamint a Kistérségek Fejlesztéséért Tudományos Egyesülettel.

A projekt magyar elnevezése: Településeink szellemi értékének
megõrzése, kapcsolattartás az elszármazottakkal.

Célja: Folyamatos kapcsolattartás az elszármazottakkal, a szellemi
kontinuitás fenntartása. Az elszármazottak tevékenységének és tel-
jesítményének nyomon követése, szellemi teljesítményeik követése,
szellemi termékeik gyûjtése, rendszerezése. A szakmai kapcsolat-
tartás élõvé tétele, a remigráció lehetõségének biztosítása.

A projekt eredményéül azt reméljük, hogy erõsödik és szakmailag
intézményesül a szülõföld és az elszármazottak közötti kapcsolat,
erõsödik és gazdagodik a hely szelleme. Az elszármazottak szakmai
elérhetõségének és a hely szellemi életébe való bevonásának biz-
tosítása, hogy a  szakmai és kulturális értékek áthagyományozód-
janak.

�������	
��	����������	
	

������	��������	������	�������		
�������	��������	�����	������������	

	
�	������	���� !����
��	"���#	$����	%����&	

'(���"�)#	*��
�	'�����	

+��	 
��	 �� ���
	 �����	 ������	 ,�� ����	 ���� ��������
	 ���-��	
-��� )��
	 �	 �����
����&	 '�����	 �	 ���"�"��	 �	 .����/�!
�/	
���!�������	 ����������	 ������	 �����	 �������	 � ����������	 �����	 ���	 �	
 ����	 � ����0	 �������-��)�&	 1����/��
	 
2���	 ����	 � 	 ! ����	 3��	
4��55	 6����	 
�5�����	 �� ���&	 ,	 5�5�	 ������	 �������	 ��������	
'����	 ���� ��������	 �	 �����
�

��	 � 	 ���
����&	 ,	 
������	 �������
	
�����	����

��	��	 ������&	

7 ���5�7 ���5�7 ���5�7 ���5�////
#
#
#
#				
	
6����3��	4��55	8�5�����#	&&&&&&& %������	4����	
'����	������#	 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& +���/��	9����	
4�� ������/	����#	 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8�����	8����	
$��� #	 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& *�����	*����	,�����	
$���	7������#	&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& +������	'����	
+���	7��������#	&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 4!���5���
�	*����	
'�:�������	;��������#	&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ������
	�)����	
���# &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8� ��	6����	<	8�����	�)����	
.�)��	�/���#	 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ��5����	�����	*������	
'�����	�/���#	 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& *����	=����	
*�����	�/���#	&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& *�����	,��:�����	<	8������	8���	
.�����	0�#	 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 3��)� �	+��
	
3��	7��������	,��������#	 &&&&&&&&&&&&& 7����	,�����	
�� �#	 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8���	42���	
$��������#	 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 7 /
�	*�����	
��- �#	 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& *�����	8������<	7�����	*��������	
8���#	 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 7 ��)	*�����	
*�������#	&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8� ��	3�����
�	
'����#	 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8������	=���<	7�����	;��
�	
6����#	 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& %�55	8����<	*�
��	*���	
	
.����	�� ��/#	&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& $�
���	'����	
.�������	
"���#	&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& $�
���	'�����	'�����	+��
/	
8���������#	 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ������	4���	7��������	
;"� �������� /#	&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ;�������	=0���	
=���� ����� /#	&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 4&	=�
)	8��� ����	

	
	

����� "�#	��-���� ��	3����	'����� "�#	��-���� ��	3����	'����� "�#	��-���� ��	3����	'����� "�#	��-���� ��	3����	'((((������������////����	�� �	��	8!�����������	�� �	��	8!�����������	�� �	��	8!�����������	�� �	��	8!�������				

>�>�>�>�////5���#	?@A?&	�������	B@&	C5����
D	AE	)��5���#	?@A?&	�������	B@&	C5����
D	AE	)��5���#	?@A?&	�������	B@&	C5����
D	AE	)��5���#	?@A?&	�������	B@&	C5����
D	AE	)��				

=������������	��������)#	FG<H=������������	��������)#	FG<H=������������	��������)#	FG<H=������������	��������)#	FG<HHHHHHHHHIIII@HB@HB@HB@HB				

=�����#	?H@@�=�����#	?H@@�=�����#	?H@@�=�����#	?H@@�IIII	$�	$�	$�	$�				

=����
	��=����
	��=����
	��=����
	��////��������	�	����� "���	�������)
J��������	�	����� "���	�������)
J��������	�	����� "���	�������)
J��������	�	����� "���	�������)
J	

�������������������	
��	����	
��	����	
��	����	
��	��������	����	����	����	�



������������������	����	����	����	��������������������������

�	��	��	��	�����������������������������������������

����� �! �

�������	
�����

"#�$�%&'(�)"*+!,�-�

� �

./0../0../0../0.-�-�-�-�,%&*1*�,%&*1*�,%&*1*�,%&*1*�����02020202-�3-�3-�3-�3%�4��)%�4��)%�4��)%�4��)5�065�065�065�06////////����

�'7,"���4(&,��8���&��
���

��'&,4�9 &4 �,��
����

���� ���� ��1:�;#4��1:�;#4��1:�;#4��1:�;#4<��$7�1=(��*�>,;��;#4>,;��&���
�

9�1�%=9�1�%=9�1�%=9�1�%=<�..//�?��

�

�

��@:�)��1=7���1��4�7,1�> �+)�

� ��$7�1=(��*�>,;�*&'(,!,4�>��)A;4 %�BC0D�+&,*@-�

Jegyrendelés információ: 76/555-053 

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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amelyrõl a levelet az ál-
latok már leették) lehe-
tett kukorica muzsikát
készíteni. Amikor meg-
szólalt, a hangja ne-
künk nagyon tetszett…

A kukorica morzso-
lás is izgalmas volt.
A nagypapa szeretettel
mutogatta a morzsolás
csínját-bínját. Elõször
letörtük a kukorica csö-
veket, utána fosztottuk
igazi fosztókával, puttonykasba gyûjtöttük a csö-
veket, majd lemorzsoltuk, és kalmár rostán, az-
az „szelelõn” kiszeleltük a szemek közül a léhát.
Majd az öreg darálón le is daráltuk.

Végül a „szárízíkbül és csutkábul” állat-
seregletet, gémeskutat, vályút, ökrösfogatot,
csutkababát, stb. készítettünk.

Egy cipõsdoboz oldala, gyertyadarab és drót
kellett a „Márton lámpáshoz”. És persze egy

13

A Helytörténeti Egyesületben
– a régi Városházán –

hagyományõrzõ foglalkozásokat tartottunk

Következõ programjaink:
Hagyományõrzõ foglalkozás

Húsvét elõtt a gyerekeknek 
március 24. és 31. között egész napos

TOJÁSFESTÉST
rendezünk. 09.00 órától 17.00 óráig

Viasszal írjuk, karcoljuk, maratjuk stb. a
tojásokat. A részvétel 100 Ft/fõ, minden
anyagot mi adunk, 1 saját készítésû hí-
mestojást hazavihetnek a gyerekek.

Kiállítás, vásár.

Virágvasárnapon hímes tojás
és virágvásárt tartunk a Múzeumért

(04.01.15 órai kezdettel)

Skultéti Jánosné köszöntõje
Az iskolások és óvodások ünnepi mûsora

Húsvéti énekeket adnak elõ meglepetés
vendégeink
Tombola

A kiállítást megnyitja:
Basky András polgármester úr

Dédszüleink játékaival ismerkedünk
Kézmûves foglalkozás

Nyuszi és báránysimogatás
A fellépõ gyerekek csoki és mézeskalács

tojást keresnek.

A „Diótörõ” napon történt: egy csõbõl rendszer-
telenül potyogtak ki a diók, ezért volt nagy
öröm, ha valakinek sikerült ráütnie kalapáccsal
és a dió összetört. A dióhéjból játékokat is készí-
tettünk. 

Régen minden nagymama zsebében lapult né-
hány szem dió, amely a síró kisgyereket meg
tudta vígasztalni. A kicsik jól ismerték a dió fel-
törésének titkát: óvatosan a cipõ sarkával törték
meg a kemény dióhéjat. Milyen finom is volt az,
illatos és zamatos, ráadásul a dió héjával játsza-
ni is lehetett.

A nagypapa zsebében ott lapult a bicska, ami-
vel csodákat lehetett mûvelni.

Egy darabka „szárízíkbül” (a kukorica szára,

nagytestvér, aki vigyáz, nehogy felgyújtsák a ki-
csik a házat.

A karácsonyfánkon, mely a nagypapa által fa-
ragott karácsonyfa-talpon állt, mézeskalács, pi-
ros alma, aranydió és szentképek voltak a dí-
szek. Jól sikerültek a papírdíszek, és elkészítet-
tük a „Jézuska pénzét” is. A kis gyertyánkat se-
lyem szalaggal kötöztük az ágakra, de csak rövid
ideig égettük. Szép volt a maga egyszerûségé-
ben.

Miután a saját készítésû ajándékainkat átad-
tuk egymásnak, körbe állva a régi-új karácsony-
fát, karácsonyi énekeket énekeltünk.

Farsangon dekoráció a sok saját készítésü gir-
land és lampion volt. Mindenkit megleptünk,
mikor felvettük a busó álarcunkat. – Nagyon jól
éreztük magunkat.

Skultéti Jánosné Ibolya

2012. február 20-án a Lajosmizsei Tûzvédelmi
és Mûszaki Mentési Köztestület 

Fontosabb események 2012. 01. 01. és 2012. 02.
20. között:

01. 05. Jelzést kaptunk, hogy, az 5-ös fõúton a
Tanya csárdánál fa dõlt az útra, amely a forgal-
mat akadályozza.

01. 06. A napi szolgálati csoport a Lajosmizse
Város Mûvelõdési Háza és Könyvtárában volt
helyismereti foglalkozáson.

01. 13. Jelzést kaptunk, hogy a Kilián tanya
közelében több fa dõlt az útra. A kiérkezéskor
derült ki, hogy a jelzés szándékosan megtévesz-
tõ volt.

01. 15. A tûzoltó parancsnokot rendkívüli ha-
tállyal berendelte a Megyei Katasztrófa Védel-
mi Igazgatóság, mert lehetséges volt az Orosz
mûhold leesése Lajosmizse vonzáskörzetében.

01. 16. jelzést kaptunk, hogy Lajosmizsén egy
magánháznál kémény ég.

01. 18. A napi szolgálati csoport a Lajosmizse
Város Mûvelõdési Háza és Könyvtárában volt
helyismereti foglalkozáson.

01. 21. Jelzést kaptunk, hogy az M5-ös autó-
pályán a 72 km-nél személygépkocsi árokba csú-
szott.

01. 23. Szarvas Attila parancsnok írásbeli le-
mondását benyújtotta, parancsnoki beosztásá-
ból kérte felmentését.

01. 25. A napi szolgálati csoport a Lajosmizse
Város Mûvelõdési Háza és Könyvtárában volt
helyismereti foglalkozáson.

01. 27. A tûzoltóságon munkavédelmi oktatás
volt.

02. 01. Jelzést kaptunk, hogy Táborfalván ké-
mény ég.

02. 02. Jelzést kaptunk, hogy Alsólajoson
avar ég, helyszínen kiderült, hogy a villanymérõ
berendezés is megsemmisült a tûzben.

02. 03. Jelzést kaptunk, hogy Felsõlajoson
2 fõ vélhetõen szénmonoxid mérgezés miatt la-
kóépületben van.

02. 06. Jelzést kaptunk, hogy a Ceglédi úton
Személygépkocsi árokba csúszott.

02. 14. Szakmai ellenõrzést tartottak a tûzol-
tóságon.

02. 15. Jelzést kaptunk, hogy a Ladánybene
felé vezetõ úton egy Iveco teherautó árokba csú-
szott.

02. 15. Közgyûlést tartottunk, amelyen új pa-
rancsnokot választottunk Sánta Tibor személyé-
ben.

02. 20. Jelzést kaptunk, hogy Táborfalván a
Németh dûlõben lakóépület ég.

02. 20. Az új parancsnok a mai napon munká-
ba állt.

Összegzés:
Avar, szemét, erdõ, tarló, egyéb tûz: 1
Lakástûz: 3
Szándékosan megtévesztõ: 1
Fakidõlés: 1
Mûszaki mentés: 3
Életmentés: 1

Elérhetõségek:
Sánta Tibor parancsnok: +36 70 9483-724, +36

30 9155-017
Koller Dániel elnök: +36 30 6879-876, 

+36 70 9483-955
Godó László parancsnokhelyettes:

+36 70 9483-728
Koller Dániel

Tûzoltósági hírek
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Jégverés elleni védelem LAJOSMIZSÉN
Emlékszem, fiatal agronómus voltam, úgy 30 év-
vel ezelõtt. Akkoriban 3-4 évenként kaptunk egy
„rendes jeget”, ami komolyabb károkat okozott
a határban. Aztán a következõ években errõl az
eseményrõl beszéltünk, mert akkoriban valóban
éveknek kellett eltelni, hogy egy hasonló termé-
szeti csapás pusztítson újra a környezõ földeken.
Az utóbbi években sajnos ez már nem igaz.
A klímaváltozással az idõjárás is igen szélsõsé-
gessé vált. Ha elkezd esni az esõ, úgy tûnik, so-
ha nem akar elállni, pl. 2009 nyara. Ha szárazság
jön, az valószínûleg 100 éves rekordot dönt meg
(2011). Nos, talán a jégverés az, ami nem mutat
nagy hektikusságot az utóbbi idõkben, mert, ha
nyáron esik az esõ, akkor biztosak lehetünk ab-
ban, hogy a vízzel jég is jön. (Rosszabb esetben
a jég szárazon is eshet, na akkor legyen hozzánk
az Isten irgalmas.) A kérdés csupán az, hogy ki-
nek a területe lesz peches és kap nagy károkat
okozó jeget, és kik lesznek a szerencsések, akik
megússzák, talán csak néhány órára. Mert, ha
délelõtt 10 órakor nem is kapott egy tábla jeget,
attól késõ délután még nyugodtan katasztrofális
égi csapás érheti. Emlékszem, tavaly volt egy
nap, amikor háromszor csapott le az „égi áldás”
és bizony nagyon sok terület vált puszta földdé.
A valószínûsíthetõ tendencia alapján ennek az
állapotnak a további romlása várható. Szóval, ha
lehet tenni ez ellen a kellemetlen és nagy káro-
kat okozó természeti jelenség ellen, akkor itt az
ideje a cselekvésnek. Nos, határozottan kijelent-
hetem, hogy van megoldás. Az elmúlt évek sta-
tisztikája alapján az ország leginkább jégjárta
megyéiben: Tolnában, Baranyában, illetve Szer-
bia és Horvátország egy részén (ahol ez a jégvé-
delmi rendszer már kiépült) 72%-os kárenyhü-
lés tapasztalható. Azért ez már valami!

Most a logika szerint ismertetnem kellene a

rendszer mûködési elvét, és kiépítésének a fel-
tételeit (beruházás, gépek, mûködési költségek,
vegyszerek, központi riasztás, stb.). Erre azon-
ban jelen újság hasábjain nincs hely a téma ter-
jedelme miatt. 

Van egy szép magyar közmondás: „SEGÍTS
MAGADON AZ ISTEN IS MEGSEGÍT”. Nos,
meggyõzõdésem, hogy itt ezt a szellemiséget kell
követnünk!

Elõször csupán ketten ültünk le (Lukács Jó-
zsef és én) és elhatároztuk, hogy az MMSZ (Ma-
gyar Meggytermelõk Szövetsége) koordinálásá-
val megpróbáljuk megszervezni a Lajosmizse
teljes területére (17000 ha) vonatkozó jégvédel-
mi rendszer kiépítését és mûködtetésének fel-
tételeit. Felvettük a kapcsolatot a rendszert tele-
pítõ céggel, pontos technológiát, árajánlatot és
referenciákat kértünk. Kettõnk elhatározását
követõen 1 héten belül összehívtunk egy megbe-
szélést, ahol ismertettük elképzeléseinket egy
nyilvánvalóan érintett közösség elõtt. A témát
nagyobb érdeklõdés övezte (szerintem nem vé-
letlenül), mint amire számítottunk. Ezen az ösz-
szejövetelen a következõ döntések születtek:

1. A rendszer technikai alapját képezõ föld-
generátorokat (ágyúkat) – melyekbõl a már
megérkezett szakvélemény alapján 6-7 db-ra van
szükség Lajosmizse teljes területét és geometri-
ai elhelyezkedését figyelembe véve, – önkéntes
vállalások alapján fogjuk beszerezni. Ez azt je-
lenti, hogy a gépi beruházás teljes összegét né-
hány nagyobb vállalkozás, vállalkozó, vagy adott
esetben kisebb vállalkozók közös csoportosulása
finanszírozza majd. Így maga az egyszeri na-
gyobb beruházási költség korántsem fog min-
denkit érinteni. Egyébként 5 gépre a vállalások
megszülettek, valamint az MMSZ levélben for-
dult a helyi Önkormányzathoz, hogy más telepü-

lésekhez hasonlóan, (pl. Kiskunmajsa) a kima-
gasló közérdeket is figyelembe véve, 1 géppel és
annak éves üzemelésével lépjen be ebbe a nagy
összefogást igénylõ programba.

2. Mivel az idõ nagyon szorít – abban az eset-
ben, ha még ebben a szezonban rendszerbe kí-
vánjuk állítani a saját jégvédelmünket – a tár-
gyalásokat a telepítõ céggel megkezdjük és a
technikai eszközöket megrendeljük. (A gépek
megrendelésének utolsó lehetséges határnapja
2012. 02. 24.) Szóval döntenünk és lépnünk kel-
lett és ezt meg is tettük.

3. Mivel a beruházást egy szûkebb csoport
vállalta magára (ennek azaz oka, hogy nem
akartuk, hogy, sok bába között elvesszen a gye-
rek), ez nem jelenti és nem is jelentheti azt, hogy
az éves üzemeltetési költségeket is csupán 50-60
ember kívánja teherként cipelni, miközben a
rendszer az egész lajosmizsei területet védi. Nos,
itt arról határoztunk, hogy erre vonatkozóan ki-
dolgozunk egy javaslatot, aminek az elfogadása
után minél több gazdát be kívánunk vonni ebbe
a kárelhárító összefogásba, ami persze a továb-
biakban is önkéntes alapú lesz. Ugyanakkor re-
ménykedünk abban, hogy senki nem tartaná he-
lyesnek azt, ha erre a vonatra egyesek potyautas-
ként szállnának fel, miközben mások meg fizet-
nek.

4. Végezetül: mindennek az összefogását
Lajosmizsén az MMSZ végzi, felajánlva sze-
rény, de mûködõképes logisztikai lehetõségeit. 

5. Érdeklõdni és jelentkezni lehet: Kovács
Krisztinánál, az MMSZ adminisztrációs mun-
katársánál a 06-30/9554-352 telefonon, vagy az
info@meggyszovetseg.hu email címen.

Lajosmizse, 2012. 02. 18.

MMSZ

Zsigó Viktor Lukács József
elnök ügyvezetõ

2011. december 21-én a Közremûködõ Szervezet
tájékoztatta Lajosmizse Város Önkormányzatát,
hogy KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 azonosító
számú, „Lajosmizse város csatornahálózatának
kiépítése és szennyvíztisztító telepének bõvítése”
címû pályázatát támogatásra érdemesnek ítélte.
A benyújtott pályázati anyag költségvetését vál-
tozatlan tartalommal, maximális 85%-os támo-
gatási intenzitással fogadták el. A támogatás ösz-
szege nettó 1 890 593 480 forint, az önerõ mérté-
ke 333 634 144 forint, a beruházás elszámolható
nettó összköltsége 2 224 227 624 forint. A pályá-
zattal kapcsolatos Támogatási Szerzõdés 2012.
február 21-én aláírásra került. A kivitelezési
munkálatokat megelõzõen öt közbeszerzési eljá-
rást – közbeszerzési szakértõ, projektmenedzs-
ment, mûszaki ellenõr, tájékoztatás és nyilvános-
ság, építés – kell lefolytatnia az önkormányzat-
nak a Közremûködõ Szervezet és a Nemzeti Fej-
lesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti
Fõosztályának jóváhagyását követõen. Sikeres
közbeszerzési eljárások esetén az eljárások le-
folytatásának tervezett határideje 2012. július 31.
A kivitelezés befejezésének végsõ határideje
2014. szeptember 8.

A beruházás önereje a Lajosmizse Viziköz-
mûtársulat (továbbiakban: Társulat) tagjai által
befizetett érdekeltségi hozzájárulások összegé-
bõl tevõdik össze, ezért kérem azokat az érintett
lakosokat, akik LTP szerzõdés alapján fizetik az
érdekeltségi hozzájárulásukat, hogy minden hó-

napban, határidõben szíveskedjenek befizetni a
készpénzátutalási megbízásaikat. Rendszertelen
fizetés esetén az évenként jóváírandó 30%-os ál-
lami támogatást elveszíti az szerzõdõ fél.

Tájékoztatom továbbá az érintetteket, hogy
amennyiben az OTP Bank Nyrt.-tõl nem érkez-
tek meg postai úton a következõ évre szóló
készpénzátutalási megbízások, akkor abban az
esetben szíveskedjenek befáradni az OTP Bank
Nyrt. Lajosmizsei fiókjába, vagy a Társulat iro-
dájába (ügyfélfogadási idõ: hétfõi és csütörtöki
napokon 8:00 órától 12:00 óráig, valamint szer-
dán 13:00 órától 16:00 óráig, a Társulat telefon-
száma: 06-76/555-081) az LTP-s számlaszámuk-
kal, amely alapján az ügyintézõk meg tudják
rendelni készpénzátutalási megbízásokat a kö-
vetkezõ fizetési idõszakra.

Tájékoztatnám a T. Lakosokat, hogy 2012.
február 29-ig volt lehetõség LTP szerzõdést köt-
ni. Azon ingatlantulajdonosok esetében, akik
nem kötöttek LTP szerzõdést, vagy nem vállal-
ták a három részletben történõ befizetést, úgy
2012. március 01-tõl egyösszegû fizetési kötele-
zettség áll fenn a 245 019 forint érdekeltségi
hozzájárulás kifizetésére.

Kérünk mindenkit, hogy fizetési kötelezettsé-
gének szíveskedjen eleget tenni, hogy a beruhá-
zást zökkenõmentesen ki tudjuk viteleztetni.

Dr. Adonyi Lajos
Lajosmizse Víziközmû-társulat elnöke

A Mizsepack és
Gór József kitüntetései

Szaktudása mellett jó emberismeretére alapozta
cégét a Mizsepack Kft. többségi tulajdonosa és
ügyvezetõ igazgatója Gór József. A vállalkozó
már több mint ötven éve dolgozik a nyomda-
iparban. A kezdetektõl fogva igazgatja a
Mizsepack Kft.-t, amely a gazdasági válság elle-
nére is töretlenül fejlõdik. Eme fejlõdést 2011.
december 1-jén a számukra odaítélt Pegazus díj-
jal (a legdinamikusabban fejlõdõ magyarországi
kis- és középvállalkozások teljesítményét ismeri
el) „Piacvezetõ” kategóriában, a Közép-Ma-
gyarországi régiót tekintve, valamint a Gór Jó-
zsef részére 2011. december 2-án, a Mûvészetek
Palotájában átadott „Év Vállalkozója Díjjal” is
elismerték. 

A Mizsepack Kft. elmúlt húsz éve bizonyítja,
hogy a piaci körülményeket ugyan soha nem le-
het figyelmen kívül hagyni, viszont mindig van
olyan megoldás, amely biztosítja a cég számára a
stabilitást, sõt még a nehézségek közepette is
akár egy szolid növekedést.

Forrás: Céginfó és Figyelõ

Tájékoztatás a „Lajosmizse város 
csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító

telepének bõvítése” címû pályázatáról

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik munkájukkal, adományaikkal, ötleteikkel, szereplésükkel és jelenlétükkel hozzájárultak a város elsõ
élõ betlehemének sikeres megrendezéséhez.

Lajosmizsei Nõegylet
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Télen sem pihentek a Lajosmizsei VLC labdarúgói.
Korosztályos csapataink teremtornákon vettek részt,
felnõtt- és ifjúsági csapatunk megkezdte a felkészülést
a tavaszi idényre.

Az 1994–95-ös születésûek Gyomaendrõdön, a
nagy hagyományokkal rendelkezõ Szaloncukor kupa
elnevezésû nemzetközi tornán (a magyarok mellett
egy-egy román, lengyel és cseh csapat vett részt a
versenyen) a 2. helyen végeztek, a gyõztessel azonos
pontszámmal. A lajosmizsei Treiber Szabolcs kapta a
kupa legjobb játékosának járó különdíjat. A csapat tag-
jai: Szatmári Zoltán, Kiss Ádám, Duduj Zsolt, Treiber
Szabolcs, Kis Richárd, Halmavánszki Tamás, Sipos
Márk, Bujdosó Gábor, Palotai Tamás, Nagy Csaba.
Edzõ: Faragó Gyula.

Az 1997–98-asok Dabason veretlenül szerezték
meg a 2. helyet, a torna legjobb játékosa Ormándi
Norbert (LVLC) lett. Csapattagok: Treiber Emil, Treiber
Gergõ, Gábor Lukács József, Ormándi Norbert, Kocsis
Viktor, Vas Krisztián, Szaszkó Csaba, Baranyi József,
Patai Márk, Csóri Arnold, Hriazik Tamás, Kósa Sándor,
Spiegelberger Tamás. Edzõ: Faragó Gyula.

Az 1999–2000-esek szintén Dabason lettek máso-
dikok, rosszabb gólkülönbségüknek köszönhetõen.
A csapat: Guttyán Patrik, Rideg Ferenc, Kun Márk,
Szabó Andor, Szabó Patrik, Kovács Máté, Csicsó Ist-
ván, Hornacsek Dávid, Sípos Szabolcs, Kollár Bene-
dek, Zsigár Ervin. Edzõ: Faragó Gyula.

A 2001–2002-esek Jakabszálláson az ötödik he-
lyet szerezték meg a Húsos kupán.

Ugyanezen a versenyen a 2003–2004-esek har-
madikok lettek, Rigó Márk lett a torna legjobb kapusa.
Örkényen ez a korosztály megismételte a teljesítmé-
nyét, újra bronzérmes lett, Rigó Márk pedig a legjobb
kapus.

A 2002–2003-asok a szentkirályi Bálint-napi kupán
a 3. helyen végeztek, különdíjat kapott Varga Zsolt
(LVLC).

A 2001–2002-es csapat: Klein Alex, Faragó Bence,
Kéri Zsolt, Murinai Ákos, Nagy Ákos, Dodan Erik, Kis-
juhász Dávid, Murinai Zsolt, Sorbán György Dániel,
Agód Attila, Úri-Kovács Richárd, Baranyi Ferenc. Edzõ:
Faragó Gyula.

2003–2004-esek: Rigó Márk, Kun Edvárd, Boda
Norbert, Bartkó Levente, Nyilas Vendel, Varga Zsolt,
Lovászi Ádám, Mihálka Máté, Zsigó Bence, Szõrös
Ádám, Baranyi Krisztofer, Baranyi Adrián. Edzõ: Fara-
gó Gyula.

A felnõtt- és az ifjúsági csapatunk is megkezdte a
felkészülést januárban a tavaszi idényre. Egy játékos,
Osbáth Bence távozott, ketten érkeztek. Juhász Miklós
lajosmizsei nevelés, Halásztelekrõl került vissza anya-
egyesületébe. Játszott a Bp. Honvéd és a Vasas SC
utánpótlás csapataiban is. Pápay Balázs Jakabszál-
lásról igazolt Lajosmizsére. Õ elõtte Nyíregyházán és
Debrecenben is futballozott. Egy régi-új játékos is
visszatért. Kun Ákos térdsérülése miatt hagyott ki
hosszú idõt, most újra a csapattal készül.

Felnõtt csapatunk két edzõmérkõzésen lépett pá-
lyára eddig. Mindkettõre Dabason, a mûfüves pályán
került sor. Eredmények: 

Lajosmizsei VLC – Dabas-Gyón 6-4 
Gól: Sajó A. 3, Treiber, Dóka D., Hajdú
Lajosmizsei VLC – Táborfalva 6-4 
Gól: Sajó A. 4, Hajdú 2
A felnõtt csapat kerete a tavaszi idényben: Surman

Péter, Garzó András, Sajó László, Sajó Attila, Árva
Zsolt, Dóka Dániel, Dóka Zoltán, Németh Zsolt, Csorba
István, Treiber Szabolcs, Pápay Balázs, Juhász Miklós,
Hajdú Roland, Kun Ákos, Boda Imre, Fekete Gábor, Mi-
hut Mihály, Keneski Igor, Halmavánszki Tamás, Basky
Balázs, Kun Gábor, Nagy Tibor. Edzõ: Faragó Gyula.

A bajnokság március 10-én kezdõdik, azonban el-
sõ ellenfelünk, Városföld elhalasztotta a mérkõzést.
Így elõször hazai pályán, március 17-én, szombaton
játszanak bajnoki mérkõzést csapataink a Kecskeméti
LC ellen. A felnõttek a 3., az ifjúságiak a 2. helyen áll-
nak a 16-16 csapatot felvonultató mezõnyben. Várjuk
kedves Szurkolóinkat!

Faragó Gyula

SAKK
Iskolai Sakkbajnokság (2012. 02. 15.) 
1. Kun Ádám, 2. B. Nagy Roland, 3. Kun Vivien
Mizse Kupa 2012. (01. 06. – 02. 10.)
Kiemelt csoport: 
1. Márton Attila, 2. Váradi Tamás, 3. Kun Ádám 
Alap csoport: 
1. Kisjuhász Richárd, 2. Kun Vivien, 3. Sorbán György 

Móczó István

A lajosmizsei Primavera Mizse KC az NB I/B-s férfi ké-
zilabda bajnokság tavaszi idényének egy jelentõsen át-
alakult csapattal vágott neki. A korábbi NB II-es bajnok
gárda edzõi posztján a nem várt õszi eredménytelen-
ség, a játékosokkal kialakult kapcsolat valamint szpon-
zori elégedetlenség hatására, Rapi Róbert helyét, az
NB I/B-s bajnoki és NB I-es múlttal rendelkezõ edzõ,
Kun István vette át, akinek segítõje Péter László. Vál-
tozás történt a játékoskeretet illetõen is. Távozott a Pri-
mavera Mizse KC-tól Gelley Dávid és Urbán László
azonban érkezett erõsítés Igor Milicevic, David Milora-
dovic, Kun Attila és Csatai Zoltán személyében. Mind
a 4 új játékos szerepelt korábban elsõ osztályú csapa-
tokban. Az átalakulás a klub vezetõségét sem kerülte
el, az elnökség egy személlyel bõvült, a pénzügyi
szakmai múlttal rendelkezõ Héjjas Krisztián január 1-
tõl az elnökségi tagság mellett egyben a klub gazdasá-
gi vezetõi posztját tölti be. 

A Primavera Mizse KC célja, hogy hosszú távon
stabilizálja szereplését az NB I/B-ben meghálálva a tá-
mogatást a városnak és a szponzoroknak.

A csapat tavaszi programja a klub honlapján meg-
található, ami hamarosan teljesen új formában fog a
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LAJOSMIZSEI ASZTALITENISZ CLUB

Múlt év végén elsõ alkalommal megrendezték Kecske-
méten a Városi TOP 10-ek versenyét. Erre a bajnokság
A, B, C csoportjának 10 legjobb játékosa kapott meg-
hívót. Egyesületünkbõl hárman kaptunk erre meghí-
vást és mindhárman részt is vettünk a versenyen. Min-
denki játszott mindenkivel, ez 9 mérkõzést jelentett
mindannyiunknak. Galacz István csapatunkból csak
1 mérkõzést veszített el, így 2. helyezést ért el. Továb-
bi eredményeink: Szijjártó Pálné 7. helyezés, Sinka
Gyula 8. helyezés.

Ez évben még csak a Kecskemét Városi Bajnokságban
játszottunk le négy fordulót.
Eredmények:
Lajosmizse – Repülõtér II.: 4:5
Nyertek: Baracsi Dóra 2, Galacz István 2
Lajosmizse – TRIÓ: 5:4
Nyertek: 
Baracsi Dóra 2, Galacz István 2, Szijjártó Pálné 1
Lajosmizse – NAV: 4:5
Nyertek: 
Galacz István 2, Szijjártó Pálné 1, Kállai Zsolt 1
Lajosmizse – Tisza: 9:0
Nyertek:
Szijjártó Pálné 3, Galacz István 3, Kállai Zsolt 3
A Városi bajnokságban jelenleg 1–3. helyen állunk.
A Megyei bajnokság tavaszi fordulói még nem kezdõd-
tek el.

TOP 10 gyõztesei, jobb szélsõ Galacz István

TOP 10 csapata, balról 4. Szijjártó Pálné, 5. Galacz
István, jobbról 2. Sinka Gyula

Szijjártó Pálné

szurkolók és támogatók rendelkezésére állni. A meg-
újult honlap elkészültérõl egy következõ számunkban
fogjuk értesíteni olvasóinkat.

A Primavera Mizse KC jelenlegi támogatói: Magyar-
víz Kft., Lajosmizse Város Önkormányzata, Hu-Mago
Kft., Lajosmizséért Közalapítvány, Patent Kft., Piccolo
Drink, Prometeo Kft., Rega-Metall Kft., Agro-Kovács
Kft., Csorba Zrt., Ezüstfenyõ Étterem, Gemma-Mix
2000 Kft., Geréby Kúria Kft., Gomép Kft., Hungary Ali-
ment Kft., K&H Bank, Korona Étterem, Lénárt Kft., MIT
Bt., Mizse-Speed Kft., Mizse TV, Sápi Nyomtatvány,
Szél csárda, Zálog és Hitel Zrt., Árva József, Hajdrik
Zsolt, Héjjas Krisztián, Józsáné dr. Kiss Irén, Király Pál,
Páldeák Balázs, Ubornyák László.

Amennyiben adója 1%-ával kívánja támogatni me-
gyénk 2. legeredményesebb kézilabda csapatát, a klub
adószáma: 19048136-1-03

A sport az összefogás és az eredmény megteste-
sítõje, ezt mutatja az az összefogás, ami eredményei-
hez segíti Lajosmizse város legmagasabban jegyzett
sportegyesületét. 

Hajrá Primavera Mizse KC!
Sápi Zsombor

LAJOSMIZSEI VLC – labdarúgás

Primavera Mizse KC – kézilabda

A sporthíreket Gáspár Vilmos állította össze.
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Lajosmizse Város Mûvelõdési Háza és
Könyvtára hagyományos jótékony célú bál-
ján másfél millió Ft gyûlt össze a képárveré-
sen, és könyv örökbefogadáson. Ezúton is
szeretnénk köszönetet mondani a nagylelkû
vásárlóknak. Ebbõl a pénzbõl az intézmény
egyrészt május 1-én ingyenes gyermekmajá-
list szervez, másrészt az Olvasó derbi díjai-
ra is jut belõle. Az est sztárvendége Détár
Enikõ színmûvésznõ volt, aki temperamen-
tumos mûsora után levezette az árverést.Farsangolás az Idõsek Klubjában

Jelmezben a Kollégium

A „jéghideg” idõnek köszönhetõen benépesült az Iskola-tó (Fotó: Rigó Pál)

Kultúrapártoló bál

Így farsangoltak a Fekete István Általános Iskola felsõs diákjai és tanárai

Felsõlajos

Téli pillanatképek

Jelmezbemutató Rocksztár

Téli mesék Szirtes Józsefné elõadásában Zumbatanulás
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