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Lajosmizse zenei együttesei 2008.
május 31-ére meghívást kaptak a

vajdasági Szabadka melletti Palicsra,
ahol immár harmadik alkalommal ren-
dezték meg a Kárpát-medencei Népdal-
körök Találkozóját. Lajosmizsét négy
együttes képviselte: az Õszirózsa Nép-
dalkör Kóródi Antalné, Ilonka néni ve-

zetésével, a Búzavirág Néptáncegyüttes
Drabant Mihályné, Irénke vezetésével,
a Flótás Együttes Fekete Irén vezetésé-
vel és a lajosmizsei Városi Kamarakó-
rus Berta István karnagy vezetésével.

A mintegy hatvan fõbõl álló szereplõ-
gárda nagy lelkesedéssel készült az al-
kalomra. Palics, Lajosmizse testvérváro-
sa, szívélyesen és nagy szeretettel fogad-
ta a fellépõket. A vendégvárás után
11 órától a 16 településrõl érkezõ együt-
tesek közös énekes-zenés felvonulással
köszöntötték a várost. Délután három

órakor kezdõdött a fesztivál,
melynek elején a mottóként
használt „Elindultam szép
hazámbúl” kezdetû népdalt ad-
ták elõ helyi gyerekek, majd a
köszöntõk következtek, végül
Tóth Tivadar tartományi képvi-
selõ buzdító szavaival megnyi-
totta a rendezvényt.

A lajosmizsei együttesek nem
vallottak szégyent, a szokásosan
lendületes és élvezetes elõadá-
sukkal vívták ki az elismerõ
tapsvihart. Szívet-lelket gyö-
nyörködtetõ mûsorokat lehetett
hallani az eszéki, múzslyai, sza-

badkai, dobradói és más környezõ tele-
pülésekrõl jövõ együttesektõl is.

A fesztivál végén Puha Gábor, a
Palicsi Helyi Közösség elnöke méltatta
a fellépõket, megköszönve nekik a rész-

ÍZELÍTÕ A TARTALOMBÓL:
● Virágos Lajosmizséért – pályázati
hirdetések ● Tájékoztató az „alsó-
lajosi” kerékpárútról ● Flekkensü-
tés és tábortûz – tanév vége a kol-
légiumban ● Nyert az egészségház
akadály-mentesítési pályázata
● Hírek Felsõlajosról ● Jó úton ha-
lad a bölcsõde ügye ● A Fekete Ist-
ván napok programja ● Olvasással
osztálykirándulást – megvannak a
boldog nyertesek ● Környezeti neve-
lés az óvodában ● Nyári mesesoro-
zat a moziban ● Szünidei program-
ajánló

vételt abban a reményben, hogy jövõre
is ellátogatnak Palicsra. Végül a körül-
belül háromszáz fõbõl álló fellépõk egy
közös népdalcsokorral búcsúztak el a
közönségtõl.

A rendezvényt közös vacsora és a
Flótás Együttes rögtönzött táncháza
zárta.

Berta István

KULTURÁLIS KAPCSOK

PALICS–LAJOSMIZSE–KÁRPÁT-MEDENCE

Fotók: Skultéti Árpád

ÍZELÍTÕ A TARTALOMBÓL:
● Virágos Lajosmizséért – pályáza-
ti hirdetések ● Tájékoztató az alsó-
lajosi kerékpárútról ● Flekkensü-
tés és tábortûz – tanév vége a kollé-
giumban ● Nyert az egészségház
akadálymentesítési pályázata ● Hí-
rek Felsõlajosról ● Jó úton halad a
bölcsõde ügye ● A Fekete István-
napok programja ● Olvasással
osztálykirándulást – megvannak a
boldog nyertesek ● Környezeti ne-
velés az óvodában ● Nyári meseso-
rozat a moziban ● Szünidei prog-
ramajánló
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Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala
6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 
Tel./fax: 76/457-575
E-mail: lajosmizse@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

Lajosmizse város központjában a 708/5.
hrsz.-ú ingatlanon található önkormányza-
ti tulajdonú Iskola-tó hasznosítására La-
josmizse Város Önkormányzata javaslato-
kat, ötleteket kér a város tulajdonában lévõ
kb. 3,5-4 hektáron elhelyezkedõ Iskola-tó
kotrására, rendbetételére, hasznosítására
az alábbi feltételekkel:

– a hasznosítás idõtartama maximum 20 év,
– a tó kotrását, rendbetételét a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és

Vízügyi Felügyelõség által kiadott K5K 8340/05. számú vízjogi létesítési engedély alapján
a CSUVÁR Mérnöki Iroda Kft. tervei szerint kell elvégezni 2009. december 31-ig,

– a tó környezetét a Farkas Építész Iroda Kft. által készített tanulmányterv és Nagy Ág-
nes kerttervezõ által készített rehabilitációs terv alapján kell kialakítani,

– Lajosmizse Város Önkormányzata a tó kotrásával, rendbetételével kapcsolatban (be-
leértve az esetleges közmûvezetékek és mûtárgyak építését, kiváltását, áthelyezését, átépí-
tését) semmiféle költséget nem vállal fel,

– a hasznosítási javaslatoknak, ötleteknek összhangban kell lennie az önkormányzat va-
gyonáról szóló 9/2008. (III. 20.) számú rendelettel,

– a benyújtandó dokumentációnak tartalmaznia kell a hasznosítási javaslatra vonatko-
zó részletes megvalósíthatósági tanulmányt a szükséges munkálatok költségbecslésével.

– a hasznosítási javaslatkéréssel kapcsolatban részletes információ (tervek, engedélyek,
vagyonrendelet stb.) a polgármesteri hivatal településfejlesztési csoportjánál kérhetõ,

– a beadott hasznosítási javaslatok az önkormányzatra nem rónak  kötelezettséget és
azokat az önkormányzat minden kötöttség nélkül felhasználhatja,

– hasznosítási javaslat benyújtója hozzájárul javaslata nyilvánosságra hozatalához és is-
mertetéséhez,

– a hasznosítási javaslat készítõje a javaslat elkészítéséhez semmiféle költséget nem
számíthat fel az önkormányzat felé,

– a hasznosítási javaslatokat lezárt borítékban Iskola-tó hasznosítása megnevezéssel
egy eredeti és két másolati példányban Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalához sze-
mélyesen kell benyújtani 2008. június 30. (hétfõ) 16.00 óráig.

TÁJÉKOZTATÁS
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

megállapításának igénylésérõl

Azoknak a családoknak, ahol a család-
ban az egy fõre jutó jövedelem nem ha-
ladja meg a 35 625 Ft, egyedülálló szülõ
esetében a 38 475 Ft-ot,

rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény

igényelhetõ.

Akinek gyermeke 2008. évben rendsze-
res gyermekvédelmi kedvezményben ré-
szesül, jogosulttá válik:

– az ingyenes tankönyv, az óvodai,  is-
kolai étkezési, térítési díj, kedvezmé-
nyek, valamint az évente 2 alkalommal
járó   egyszeri támogatás igénylésére.

Ahhoz, hogy a fent említett egyszeri
támogatást augusztusban igénybe tudja
venni, kérelmeznie kell a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény megálla-
pítását 2008. június 30-ig. (Amennyiben
2008. évben kapott rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményt megállapító hatá-
rozatot, akkor természetesen nem kell
újra kérnie a kedvezményt.)

Kérelemnyomtatvány a polgármeste-
ri hivatal 4. számú irodájából kérhetõ. A
kérelemhez csatolni kell a családban
élõk jövedelmérõl szóló igazolásokat
(munkáltatói igazolás 3 havi nettó átlag
jövedelemrõl, szelvény, vagy folyószám-
la-kivonat a családi pótlékról, vállalko-
zóknak APEH-igazolás az elõzõ évi jö-
vedelemrõl). 

További információk a polgármesteri
hivatal 4. számú irodájában vagy a 356-
211/128 telefonszámon kérhetõk.

Hasznosításijavaslat-kérés

Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet

ügykezelõi
munkakör betöltésére

Ellátandó feladatok: a jegyzõ és az aljegyzõ
munkájával összefüggõ adminisztratív fel-
adatok ellátása, gondoskodik a képviselõ-
testület, valamint a bizottságok üléseinek
elõkészítésérõl, testületi ülések jegyzõ-
könyvvezetése.

A pályázat benyújtásának határideje:
2008. június 7.

A pályázatok benyújtásának módja: postai
úton, Lajosmizse Város jegyzõjének történõ
megküldésével (6050 Lajosmizse, Városház
tér 1.)

A munkakör legkorábban 2008. július 1.
napjától tölthetõ be, hat hónap próbaidõ ki-
kötése mellett.

A pályázati kiírással kapcsolatosan to-
vábbi információt Muhariné Mayer Piroska
nyújt, a 76/356-211/104-es telefonszámon.

Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet

adóügyi ügyintézõ
munkakör betöltésére

Ellátandó feladatok: önkormányzati adó-
hatósági feladatok, adó- és értékbizonyít-
ványok kiállítása, illetve ingatlanérték-
becslési feladatok elvégzése 

A pályázat benyújtásának határideje:
2008. június 7.  

A pályázatok benyújtásának módja: pos-
tai úton, Lajosmizse Város jegyzõjének
történõ megküldésével (6050 Lajosmizse,
Városház tér 1.)

A munkakör legkorábban 2008. július
1. napjától tölthetõ be, hat hónap próba-
idõ kikötése mellett.

A pályázati kiírással kapcsolatosan to-
vábbi információt Tengölics Judit nyújt, a
76/356-211/136-os telefonszámon.

GYOMMENTESÍTÉS
A földhasználók és terme-
lõk kötelesek a gyomok el-
len védekezni, ha azok a
szomszédos földhasználók,
illetve termelõk növényter-
melési, növényvédelmi biz-
tonságát, vagy emberi

egészségét bármely módon veszé-
lyeztetik. Továbbá a földhasználók
kötelesek az adott év június 30. nap-
jáig az ingatlanon a parlagfû-virág-
bimbó kialakulását megakadályoz-
ni. A hivatal ellenõrzi.
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Környezetvédelmi Díj Pályázat

Felhívjuk a tisztelt La-
kosság figyelmét, hogy
Lajosmizse Város Ön-
kormányzata 2008. év-
ben is meghirdeti Kör-
nyezetvédelmi Díj elne-
vezésû pályázatát

Virágos Lajosmizséért témakörben. 

A beadási határidõ:
2008. július 15., 12.00 óra

A beadás módja: a pályázatokat 1 pél-
dányban az önkormányzat pénzügyi, terü-
letfejlesztési és közbeszerzési bizottságá-
hoz kell benyújtani (6050 Lajosmizse, Vá-
rosház tér 1.). A pályázatnak tartalmaznia
kell a bemutatni kívánt lakókörnyezetrõl
készült képeket, rövid leírást az alkalma-
zott ápolási módokról, a lakóudvar ápolt-
ságáról és fûvel való borítottságáról, növé-
nyekrõl, környezetalakításról és a fenn-
tarthatóságról. 

Díjazás: A benyújtott pályázatok közül
legfeljebb 3 nyertes pályázatra tesz javas-
latot a bizottság. A gyõztes pályázatokat
benyújtók Környezetvédelmi Díj Virágos
Lajosmizséért díszes táblára, lakóingatla-
nukon annak használatára és emléklapra
jogosultak. A pályázatot benyújtó vala-
mennyi résztvevõ emléklapra jogosult. A
nyertes pályázatok egyenként 50 000 Ft-
ban részesülnek. 

A pályázatok elbírálása: a bizottság ja-
vaslatot tesz a képviselõ-testület felé az
augusztusi soros testületi ülés napjáig a díj
odaítélésére. A díj odaítélésérõl a képvise-
lõ-testület dönt. A díjak átadására au-
gusztus 20-án kerül sor. A pénzösszeget a
nyertesnek növényre, virágra, virágföldre,
növény-és kertápolási eszközökre, járda
építéséhez szükséges anyagok megvásárlá-
sára kell fordítania.

Sok sikert a pályázatokhoz!

AZ „ALSÓLAJOSI”
KERÉKPÁRÚTRÓL

Befejezéséhez közeledik az
5-ös sz. fõút 70+125–73+010 km szelvé-
nyei  között a  fõúttal  párhuzamos közle-
kedésbiztonsági kerékpárút építése.

A kerékpárút forgalomba helyezése
(használatbavétele) 2008. június második
felében várható. A létesítmény hivatalos
átadásáig a kerékpárúton közlekedni tilos
és balesetveszélyes. (Különösen a védõ-
korlátok hiánya és az útpadka rendezet-
lensége miatt.)

A kerékpárút területe munkaterület,
bármely munkaterületen idegeneknek
tartózkodni csak a kivitelezõ engedélyé-
vel lehet.

Kérjük a tisztelt Lakosságot, hogy saját
és más személyek testi épségének megõr-
zése érdekében jelen állapotában a ke-
rékpárutat még ne használják.

SZENNYVÍZ-ELVEZETÉSI
PÁLYÁZAT

Tisztelt Lakosság! Lajosmizse Város Ön-
kormányzata pályázatot nyújtott be
2008. március 3-án  a Környezet- és ener-
gia operatív program keretében a
Szennyvízelvezetés és -tisztítás kétfordu-
lós pályázati konstrukcióban megvalósí-
tandó projektek támogatására. A
Lajosmizse Város csatornahálózatának
kiépítése és szennyvíztisztító telepének
bõvítése címû pályázatot – mely a belte-
rületen beépített utcák szennyvízelveze-
tésére szolgál – formai szempontból az
elsõ fordulóban 2008. április 08-án befo-
gadták, és értékelésre bocsátották. A pá-
lyázat elnyerése után víziközmû-építõ
társulást kell szervezni azon lakosokból,
akiket a csatornahálózat-építés érint. Ez-
zel kapcsolatos további információkat a
pályázat nyertessége esetén a késõbbiek
során nyújtunk.

A Fekete István Általános Iskola Kollégiu-
mában is zajlik az élet. Egymást érik a ne-
velõk által szervezett sportversenyek, szak-
köri foglalkozások, de a Gyermekmosoly
Alapítvány által finanszírozott rendezvé-
nyek is. Tanulóink számára már évek óta
rendszeresen vásárolunk bérleteket a
Ciróka Bábszínházba, amely elõadásokat
csillogó szemekkel, mosolygós arcokkal
néznek csemetéink.

Szintén az alapítvány támogatásával
66 db színházjegyet vásároltunk a Kecske-
méti Katona József Színházba, ahol a
Pinokkió címû elõadást látták jutalomból
azok a tanulók, akik azt valamivel kiérde-
melték.

Moziba is rendszeresen járunk, május-
ban a Macskafogó 2 címû filmet láttuk. 

Az intézményben hagyomány, hogy min-
den évben elvisszük az összes tanulónkat
egy egész napos kirándulásra. Az idén
Kecskemétre megyünk, ahol a vadaskert és
az arborétum lesz kirándulásunk célpontja.
Az arborétumban a tanulmányi séta mel-
lett sor- és akadályversenyekre, gyephoki-
ra, számháborúzásra és sok más vidámság-
ra is sor kerül.

Az utolsó héten igazodva az iskola prog-
ramjaihoz a kollégisták a hagyományos
programjainkon is részt vesznek. Így jún.
10-én otthongyûlést tartunk, ahol közösen
értékelik a gyerekek és a felnõttek az el-
múlt tanévet. Ekkor adjuk át tanulóinknak
a jutalomkönyveket, okleveleket, a tisztasá-
gi versenyben elért helyezésekért a tortá-
kat. Június 11-én búcsúztatjuk az elballagó

nyolcadikosainkat, amelyet ünnepi vacsora
követ. A legizgalmasabb programunk a
tanév utolsó estéjén tartott flekkensütés és
tábortûz. Ilyenkor intézményünk apraja-
nagyja szorgoskodik a vacsora elkészítésé-
vel. A talpalávalót a tábortûz mellett a Fló-
tás Együttes húzza. 

A kollégiumból a gyerekek június 13-án,
pénteken, a reggeli után utaznak haza!

A kollégiumban az otthonos légkört,
családias hangulatot a programok gyere-
kekkel közös szervezése, lebonyolítása, a
közös játék, éneklés teremti meg. 

Minden tanulónknak és családjaiknak
hasznos idõtöltést és kellemes vakációt kí-
vánok! 

Veszelszkiné Nagy Erika
tagintézmény-vezetõ

SIKERES PÁLYÁZAT
Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot,
hogy Lajosmizse Város Önkormány-
zata az önkormányzati és állami tu-
lajdonú belterületi, valamint önkor-
mányzati külterületi közutak fejlesz-
tése céllal sikeres pályázatot nyújtott
be. Az Új Magyarország Fejlesztési
Terv Dél-Alföldi Operatív Program
támogatási rendszeréhez benyújtott
Lajosmizse város belterületi közút-
hálózatának komplex fejlesztése
gyûjtõutak korszerûsítésével címû
pályázattal 26 810 083 Ft összegû tá-
mogatást nyert. A fejlesztéssel érin-
tett útvonalak: Ady Endre, Ybl Mik-
lós, Radnóti Miklós, Gróf Teleki Pál
és a Bercsényi Miklós utcák.

Egyéni vállalkozók figyelmébe!
Felhívjuk az egyéni vállalkozók figyelmét, hogy az egyes adótörvények
módosításáról szóló 2007. évi CXXVI törvény és a 8002/2004. (SK.5.)
KSH-APEH együttes tájékoztató értelmében a 2008. január 1-e elõtt kiál-

lított egyéni vállalkozói igazolványokat ki kell cserélni. Minden egyéni vállalkozó 2008.
július 1-ig köteles bejelenteni a csereigényét az okmányirodában. Az új EU-normáknak
megfelelõ szakmakódok átvezetése illetékmentes, csak abban az esetben kell illetéket
fizetni, ha valamilyen egyéb változás is történik a cserével egy idõben.

TANÉV VÉGE A KOLLÉGIUMBAN

Május 29-én a Környezetvédelmi Nap al-
kalmából a kollégium elõtt virágokat ültet-
tünk a gyerekekkel.

A polgármesteri hivatal tájékoztatói:
Kutasiné Nagy Katalin jegyzõ
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FEJTETVESSÉG
Tájékoztató a fejtetvességrõl. A fejtetves-
ség elõfordulása évrõl évre visszatérõ je-
lenség a gyermekközösségekben, iskolák-
ban, óvodákban.
A fejtetû jellemzõi. A fejtetû (Pediculus
humanus capitis) 3-4 mm nagyság rovar,
amely ovális alakú petéit (a serkéket) a
hajszálak tövéhez ragasztja. A legtöbb ser-
ke rendszerint a halánték- és a tarkótájon
található. A serkébõl a tetvek 7-8 nap alatt
kelnek ki. 
Terjedésük. A fejtetû közvetlen érintkezés
útján terjed, leggyakrabban úgy, hogy játék
közben a gyerekek feje egymáshoz ér. Kö-
zös használati tárgyakkal – pl. sapkacseré-
vel, fésûvel – átvihetõ egyik személyrõl a
másikra. A gyermekektõl fertõzõdhetnek
aztán a szülõk, testvérek és családtagok,
akik a fejtetût továbbadhatják.
Felderítésük. Elsõsorban a fülek melletti,
illetve mögötti területet kell gondosan
megvizsgálni. A serke a két köröm között
összenyomva pattanó hangot ad, míg a ki-
kelteknél vagy az elpusztultaknál ez már
nem tapasztalható.
Irtásuk. A gyógyszertárakban beszerezhe-
tõ tetûirtószerek (NITTYFOR, PEDEX,
NIX) a tetveket és a serkéket rövid idõn
belül biztosan elpusztítják. A kezelést – a
tetûirtó szerhez mellékelt használati utasí-
tás elõírásai szerint – gondosan el kell vé-
gezni. A hajas fejbõrt és a hajat a hajszesz-
szel át kell nedvesíteni, majd be kell dör-
zsölni. Ezután meg kell várni, amíg a haj-
szesz a hajra rászárad. Ügyelni kell arra,
hogy a tetûirtó szer szembe ne kerüljön.
Kisebesedett bõrfelületre nem szabad al-
kalmazni. A készítmények tetûirtó hatásu-
kat a következõ hajmosásig (akár néhány
hétig) megõrzik. A tetûszeres kezeléstõl el-
pusztult serkéket a gyermek hajáról el kell
távolítani. 

Megelõzésük. Ennek egyik leghatéko-
nyabb tényezõje a szülõi gondoskodás.
Ezért felhívjuk a szülõk figyelmét, hogy a
nyári szünetben is ellenõrizzék gyakran a
gyermekeik haját, hogy szeptemberben ne
ezzel a gonddal kezdjük az új tanévet!

Schnörch Péterné védõnõ,
a védõnõi szolgálat vezetõje

„Lépj egyet elõre 2” program
A családsegítõ szolgálat munkatársai és jómagam nagy hangsúlyt fektetünk a települé-
sen élõ munkanélküliek helyzetének javítására. Állás nélküli klienseinket információ-
val, többek között a munkaügyi központ által kínált munkalehetõségek bemutatásával
segítjük. Tapasztaljuk, hogy sokszor a munkaadók csak ezen a fórumon hirdetik állás-
ajánlatukat, így ügyfeleink nem is szereznek tudomást a lehetõségekrõl.

A sikeres elhelyezkedés kulcskérdése a szakképzettség. A településünkön sajnos sok
olyan ember él, aki nem rendelkezik szakmával, sõt több esetben a nyolc általános is-
kolai végzettséggel sem.

Az Európai Unió jelenleg is futó „Lépj egyet elõre 2.” Programja a 8 általános isko-
lai végzettség és szakképzettség megszerzésének lehetõségeit kínálja a lakosságnak.
A programot szolgálatunk széles körben terjesztette, és a Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzattal partnerségben végzett munka eredményeként közel 30 fõ kezdte meg az ál-
talános iskola befejezésére irányuló tanulmányait. A résztvevõk között fõleg azok a hat
és hét általános végzettségûek szerepelnek, akik fiatal korukban az iskolába járás he-
lyett a munkába állásra kényszerültek szüleik nehéz anyagi helyzete, vagy más ok miatt.

A programban résztvevõk kedvezõ feltételek mellett tanulhatnak. A jelentkezõ
meglévõ pénzbeli ellátása (pl. gyes, szociális juttatás) nem szûnik meg, a képzésben tel-
jesített 150 óránként a minimálbér összegével is támogatja a „tanulókat” a program.

A nyolc általános iskolai végzettség megszerzésére további csoportok indítása a cél.
Várjuk a jelentkezõket!

CSALÁDSEGÍTÕ SZOLGÁLAT ÜGYFÉLFOGADÁSA:
Hétfõ, csütörtök: 8–12 óráig. Szerda: 13–16 óráig.

Lajosmizse, Dózsa György út 123. szám alatt. Telefonszám: 76/555-254

A programban hozzánk forduló és tanulni vágyó ügyfeleinket a szakképzések terén
is támogatjuk. Jelenleg 10 ügyfél kérelmének megírásában és benyújtásában tudtunk
segítséget nyújtani. Elbírálásuk folyamatban van. Reményeink szerint õk is támogatást
kapnak, és így még többen kapnak esélyt arra, hogy a munkaerõpiacon sikeressé válja-
nak, munkát kapjanak.

Ladányi Mónika 
a családsegítõ szolgálat vezetõje

NYERT AZ EGÉSZSÉGHÁZ AKADÁLY-MENTESÍTÉSI PÁLYÁZATA

Nyert az egészségház komplex akadály-
mentesítésére beadott pályázatunk. Pro-
jekttervünk megkapta a maximálisan el-
nyerhetõ 10 millió Ft támogatást. Az
önkormányzati önrésszel együtt ez
11 660 000 Ft nagyságrendû beruházás
megvalósulását teszi lehetõvé. 

Az egészségház csak részben akadály-
mentes. A fejlesztését elõre sorolta az ön-
kormányzat, mert a jogszabályi kötelezé-
sen túl hangsúlyt helyez a betegek, az idõ-
sek, a mozgáskorlátozottak gyógyítására.
A gyógyításhoz nem csak jó orvos, korszerû
egészségügyi gép-, mûszer, hanem kulturált,
fogadó környezet kialakítása is szükséges.
Projekttervünk az épület komplex (fizikai és
info-kommunikációs) akadálymentesítése.

E követelmények mit jelentenek? Többek
között kialakítjuk és fenntartjuk a mozgás-
korlátozottak részére a parkolót az épület
elõtt. Újraépítjük a járdát, vezetõsávval. A
gyengénlátók számára lesz segítség, hogy a
vezetõsáv színben, méretben, felületben el-

tér a burkolattól nem csak kint, hanem az
épületen belül is. Ez a közlekedési útvo-
nalakon a teljes burkolatcserét igényli. A
babakocsival érkezõ kismamáknak, az
idõseknek, vagy bármely betegnek ked-
vez a fõbejáratnál és az ügyeleten az au-
tomatikusan nyíló ajtó kialakítása. Ehhez
szükséges a meglévõk elbontása. A vakok
és gyengénlátók, de mindenki számára
fontos, hogy a készülõ feliratok az elérhe-
tõ szolgáltatásokról és annak helyérõl tá-

jékoztassák az ide érkezõket. Kapaszkodók,
korlátok kialakítása is szükséges.

Megvalósítását az év második felében
tervezzük.

Józsáné dr. Kiss Irén
intézményvezetõ

A DIETETIKUS TANÁCSAI
Tájékoztatjuk tisztelt Olvasóinkat, hogy az
egészségházban lehetõség nyílt szakképzett
dietetikus segítségét kérni a cukorbeteg étrend-
del kapcsolatban. 

Havi egy alkalommal van lehetõség szemé-
lyes tanácsot kérni a szakembertõl.

Mindenkit nagy szeretettel vár Braunitzerné
Zsóka dietetikus. A fogadóóra pontos napját a
20/330-6373-as telefonon vagy a cukorgondozó-
ban tudhatják meg.

Várunk minden kedves beteget és hozzátar-
tozót!

Braunitzerné Zsóka
dietetikus

KÖVETKEZÕ VÉRADÁS
AZ EGÉSZSÉGHÁZBAN

2008. JÚLIUS 3-ÁN,
CSÜTÖRTÖKÖN, 8.30–12 óráig

SZÁMÍTUNK A VÉRADÓKRA,
KÖSZÖNJÜK SEGÍTSÉGÜKET!
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CKÖ-hírek
Önkormányzatunk ezúton szeretné meg-
köszönni az Õszikék nyugdíjasklub szá-
mítógépes felajánlását.

A Lépj egyet elõre program keretén belül
lehetõség nyílt az általános iskola 7–8.
osztály elvégzéséhez, melyhez önkor-
mányzatunk is csatlakozott. A képzésre
30 fõ jelentkezett, és hamarosan elindul
a képzés, melynek helye: Bajcsy-Zsilinsz-
ky út 49. (Cédulaház). Jelentkezni még
lehet a Cigány Kisebbségi Önkormány-
zat irodájánál minden szerdán, illetve a
családsegítõ szolgálat munkatársainál.

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat
elnökének fogadónapja: minden szerda
8–12 óráig a Cédulaházban.

Önkormányzatunk tervezi a nyári szü-
netre, hogy játszóházat alakítana ki az
iskolás gyermekeknek a Cédulaházban,
melynek célja,hogy hasznosan tudják el-
tölteni a nyári szünetet az iskolás gyer-
mekek. Várjuk olyan személyek jelentke-
zését, akik szívesen támogatnák megunt
játékokkal, illetve könyvekkel, vagy bár-
milyen felajánlást elfogadunk, mellyel
céljainkat szolgálják.

Elõre is köszönjük a felajánlásokat.

Baranyi Sándor
CKÖ-elnök

Az egészségügyi, gyermekjóléti és szociális intézmény munkatársai rendezik a
területet az április 22-én és május 23-án megtartott zöldnapokon az egészségházhoz
csatolt, OTP mögötti területén.

FELSÕL AJOS

Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy
Felsõlajos Község Önkormányzata a
47/2005. (XII. 14.) ÖH-ban jóváhagyott tele-
pülésszerkezeti tervét az alábbiak szerint
módosítja:

1. Az új tanyacsárdai bekötõút mentén az
5. számú fõút és a vasút között a mezõgazda-
sági területet gazdasági területbe sorolja.

2. A következõ erdõsítéseket a rendezési
tervbe bevezeti:

védelmi jellegû erdõ:
– 041/1 hrsz,
– 047/2 hrsz B alrészlet

gazdasági erdõ:
– 016/36 hrsz,
– 024/4 hrsz,
– 077/21 hrsz,
– 072/8-9 hrsz-ú telkekbõl 5,35 ha.

A módosított rendezési terv 2008. május
28. napjától megtekinthetõ a polgármesteri
hivatalban.

FELHÍVÁS
Felsõlajos Község jegyzõje kéri a tisztelt La-
kosságot, hogy közös egészségvédelmi cél-
ból végezzék el ingatlanukon, illetve az in-
gatlanuk elõtti közterületen a parlagfû-men-
tesítést és az egyéb gyomnövények kaszálá-
sát. A parlagfüvet virágzása elõtt kell elpusz-
títani, hogy ne szórhasson virágport, és ne
érlelhessen termést. 

A növényvédelemrõl szóló 2000. évi
XXXV. tv. 5. § (3) alapján a földhasználó
adott év június 30. napjáig köteles az ingat-
lanon a parlagfû-virágbimbó kialakulását
megakadályozni. Ezt követõen aki kötelezett-
ségének nem tesz eleget, azzal szemben
közigazgatási hatósági eljárás indul, és a te-
lepülés jegyzõje növényvédelmi bírságot
szab ki.

A kaszálást a vegetációs idõszak végéig
folyamatosan végezzék el. A polgármesteri
hivatal munkatársa helyszíni ellenõrzéseket
fog tartani.

A gyomos, parlagfüves területekkel kap-
csolatos bejelentésüket a 76/356-211/116-
os telefonszámon, vagy Lajosmizse Város
Polgármesteri Hivatalában a településfej-
lesztési irodában tehetik meg.

MEGHÍVÓ
A Felsõlajosi Általános Iskola 2008
õszén fennállásának

50. évfordulóját
ünnepli. Szeretettel várjuk egykori és
leendõ diákjainkat, valamint minden
kedves érdeklõdõt a

2008. augusztus 30-án
megrendezésre kerülõ ünnepi megem-
lékezésünkre. 

A felsõlajosi általános iskola az
Éljen a falusi iskola c. pályázaton
150 000 Ft összegû támogatást
nyert, melyet szemléltetõ eszközök
korszerûsítésére kíván fordítani.

KUPAKGYÛJTÕ AKCIÓ
A Saubermacher Magyaror-
szág Kft. folyamatos kupak-
gyûjtõ akciót szervez óvodák
és iskolák részére. Kérjük a kedves lakoso-
kat, hogy a PET-palackok kupakját ne
dobják ki, hanem juttassák be a helyi óvo-
dában és iskolában elhelyezett gyûjtõzsá-
kokba, kupakgyûjtõ edényekbe. A kupako-
kért kapott támogatást a gyermekekre for-
dítjuk. Támogassuk ezzel gyermekeinket,
és védjük a környezetünket!

Szép kert, szép környezet környezetszépítõ verseny 
Az elmúlt évben hagyományteremtõ céllal meghirdetett Szép kert, szép környezet
környezetszépítõ verseny az idei évben is folytatódik. A versenyen minden – még díjat
nem nyert – felsõlajosi ingatlan (lakóházak kertje, környezete; vállalkozások
környezete) részt vesz. A bírálóbizottság 2008. július 21. és augusztus 8. között tekin-
ti meg az ingatlanokat, és választja ki a díjazottakat. Felsõlajos hírei:

Rostásné R. Renáta, Tengeri Dalma
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Beszámoló képviselõ-testületi ülésekrõl

Köztemetõrõl szóló rendelet módosítása.
– Az ÁNTSZ vizsgálata során felmerült a temetõhöz tartozó boncoló-

helységcsoportok hiányossága. A testület határozata: 2008. április 30-án
megszünteti a boncolóhelység-csoportot.

– Temetõfejlesztésre vonatkozó terv elkészítésével a testület a
Hírösgazda Kft., Városgazdasági Kft. temetõgazdálkodási részlegét bíz-
ta meg;

● megbízta K. J.-t a fejlesztési terv elkészítéséhez szükséges elektroni-
kus térkép elkészítésével,

● e költséget a temetõ felújításra betervezett 8 174 000 Ft-ból kívánja
fedezni,

● A képviselõ-testület Suta Géza tájékoztatóját – a köztemetõ üze-
meltetésével összefüggõ bevételekrõl és kiadásokról – elfogadta.

A 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló – ami 50 ol-
dal volt – a bizottsági munka során megtárgyalásra került; a PEB javasol-
ta annak elfogadását, amit a testület jóváhagyott.

A képviselõ-testület hozzájárul, hogy a Selectra kémiai automata gé-
pet térítésmentes használatba adja a Bács-Kiskun Megyei Kórház részé-
re, az erdélyi lakosság szûrésének céljából, annak idõtartamára.

A 2008. évi közbeszerzési terv elfogadásra került.

A képviselõ-testület a társadalmi szervezetek támogatásánál megma-
radt, fel nem osztott keretbõl 125 000 Ft-ot a Lajosmizsei Polgár Egye-
sületnek ítélte oda.

A sportszervezetek 2008. évi támogatásai: 
284 000 Ft kézilabdaklub
150 000 Ft felnõtt labdarúgás beindítása

A bölcsõdei ellátást nyújtó intézmény létrehozásával kapcsolatban a
következõ határozatok születtek:

● A képviselõ-testület az önkormányzati tulajdonban lévõ Lm., Szent
Lajos u. 19. szám alatti ingatlan hátsó részébe (amibe jelenleg óvo-
da mûködik) helyezné el a bölcsõdét. Ennek érdekében a követke-
zõ feladatokról határozott: 

A. Pályázat benyújtása bölcsõde kialakítására.
B. A pályázati dokumentáció elkészítését HBF Hungaricum Kft.-

re bízza. Az ezzel kapcsolatos költségeket a 2008. évi költség-
vetésbõl finanszírozza.

C. A képviselõ-testület megbízza az ált. iskola igazgatóját, hogy
az ingatlanban lévõ négy osztály kollégiumba történõ áthelye-
zésével kapcsolatos költségvetését készítse el.

D. Továbbá felkéri a Napközi Otthonos Óvoda vezetõjét, hogy a
két óvodás csoportnak az ingatlan fõépületébe történõ áthe-
lyezésének költségeit tervezze meg.

Szociális alapszolgáltatás javítása a szolgáltatások minõségének fej-
lesztése szintén csak pályázat útján valósítható meg. Itt is pályázni kell!

Játszótér kialakítása
A képviselõ-testület a Szabadság téri játszótér kialakítására beérke-

zett ajánlatokat megvitatta és a Gyermekszem Kft. ajánlatát fogadta el.
Ezzel egy idõben felhatalmazta a mob-ot (mûv. okt. biz.), hogy a rendel-
kezésre álló összegre figyelemmel jelölje ki a megépítendõ játszótéri esz-
közöket. 

2008. április 09.
Döntött a testület a következõ feladatok ellátását célzó megállapodá-

sok megkötésérõl:
● Logopédiai feladatok ellátására, 
● Családsegítés, házi segítségnyújtás

Jelzõrendszer házi segítségnyújtás
Támogató szolgálat, nappali ellátás, gyermekjóléti szolgálat ellátá-
sára.

A megállapodásokat az önkormányzat a Kecskemét és Térsége Több-
célú Társulással köti.

A 2008. évi környezetvédelmi nap lebonyolítására a képviselõ-testület
200 000 Ft-ot biztosít, melynek idõpontja 2008. június 06.

A Lajosmizsei Napok vendéglátására a képviselõ-testület pályázatot ír
ki. Megjelenik: Petõfi Népe.

Pályázat benyújtása útburkolatok felújítására; TEUT támogatására.
● Görgey A. u. burkolatfelújítása,
● Mathiász J. u. burkolatfelújítása.

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot
nyújt be a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett
CÉDE támogatásra, a Szabadság téri játszótér kialakítására. A játszótér
akkor is kialakításra kerül, ha a pályázat nem nyer.

A testület nem járult hozzá, hogy Sz. J. és H. J. szennyvízszállító egyé-
ni vállalkozások a gazdálkodószervezetektõl begyûjtött szennyvizet a
lajosmizsei szennyvíztisztító telepre vigyék.

Városunk közvilágításának üzemeltetését, karbantartását a
DÉMÁSZ Zrt.-vel kötött szerzõdés biztosítja.

A képviselõ-testület az önkormányzattól és intézményeitõl leadott
2007. évi átfogó munkáról szóló beszámoló anyagokat áttanulmányozta,
a különbözõ bizottságoknál részletesen megtárgyalta, majd az ülésen
megbeszélte, javaslatokat beleszõve, elfogadta. Ezek a beszámolók a kö-
vetkezõk:

● Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról szóló beszámoló,
● Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának beszámolója,
● Intézmények gazdasági szervezetének beszámolója,
● Mûvelõdési Ház és Könyvtár beszámolója,
● EGYSZI beszámolója.

Lajosmizse Város Önkormányzatának képviselõ-testülete hasznosítá-
si javaslatot kér a önkormányzati tulajdonban lévõ Iskola-tó kotrására,
rendbetételére. A hasznosítási javaslat feltételeit a hivatalban bárkinek
rendelkezésére bocsátják.

A képviselõ-testület felhatalmazta az egészségügyi, a szociális és
sportbizottságokat, a polgármestert, hogy folytasson tárgyalást az orvo-
sok által beadott kérelemmel kapcsolatban, és felkéri a jegyzõt, hogy a
tárgyalások eredményérõl a soros ülésre készítsen elõterjesztést. 

A Szt. Lajos utcai általános iskolás osztályokat a kollégium épületébe
helyezik át, errõl döntött a testület. Továbbá felhatalmazta az iskola igaz-
gatóját, hogy a tanév végén a kollégiumban kezdje meg az osztálytermek
kialakítását. Ennek terheit a 2008. évi költségvetésbõl finanszírozza az
önkormányzat.

A város képviselõ-testülete pályázatot nyújt be a szociális alapszolgál-
tatással és gyermekjóléti alapszolgáltatások komplex, valamint bölcsõ-
dék önálló fejlesztése címû pályázati felhívás C komponens I. fordulójá-
ra. 

Mindkét tanácskozást interpellációk követték, amit helyhiány miatt
nem publikálok.

Dr. Csire Gézáné

2008. május 15.
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FEKETE ISTVÁN-NAPOK
általános iskolánkban – 2008. június 9–12.

FELSÕSÖK
8.00–12.00: Horgászverseny, a helyi horgászegyesület szervezésé-

ben, felajánlásaival
Helye: a vásártérnél lévõ horgásztó

8.00–12.00: Projektnap
Program: forgószínpadszerûen, órás intervallumban
1. Kerékpár: ügyesség, elsõsegély, KRESZ  (iskolaudvar)
2. Kutyás bemutató: ismerkedés a kutyák rendõröket segítõ

munkájával (park)
3. Tûzoltószertár: ismerkedés a helyi tûzoltók munkájával
4. Táplálkozás korszerûen: bioételek, táplálékkiegészítõk,

ehetõ erdei növények (ebédlõ)

13.00: Tanár-diák mérkõzések
Helye: Iskolaudvar, betonpályák

15.00: Trial-bemutató (kerékpárral „terepmászás”)
Helye: Új trial-pálya, iskolaudvar

16.00–18.00: Film klub-válogatás Fekete István mûveibõl készült
filmek közül, felsõ tagozatosoknak
A KOPPÁNYI AGA TESTAMENTUMA c. film 
Helye: moziterem

16.30–18.00: kollégiumi ballagás (kollégium)

18.00–21.00: Gyermeknapi diszkó
Helye: Iskola

Június 12., csütörtök
ALSÓSOK
8.00–12.00: Forgószínpadszerûen több programon vesznek részt

– Filmvetítés Fekete István filmjeibõl
– Mini KRESZ-pálya jármûvekkel
– Kerékpáros ügyességi pálya

FELSÕSÖK
8.00–17.00: Gyereknap 2.

Helye: Vizes-dûlõ
Program: 9.00 órától akadályverseny ügyességi, logikai, és
természettel kapcsolatos feladatokkal, lovas kocsikázással

13.00 órától közös ebéd
14.00 órától csoportfoglalkozások: sport, szabadidõs játékok,

kézmûvesség, szellemi játékok, horgászat, traktorbemuta-
tó, erdészeti–vadászati elõadás

16.00: Koncert
17.00: Hazautazás
18.00: Kollégiumi tábortûz kollégistáknak

Június 9., hétfõ
9.00–10.00: ISKOLA NÉVADÁSI ÜNNEPSÉGE,

az egész iskola részvételével
Benne: Könyvtári vetélkedõ díjkiosztása
Helye: Iskola elõtti park

Fekete István-életmûkiállítás
Helye: mûv. ház és könyvtár Kincseskamrája

10.00: kirándulás a Pusztatemplomhoz
1–4. évfolyamosok ismerkednek a helyi értékekkel

15.00–17.00: Filmklubválogatás Fekete István mûveibõl készült
filmek közül, felsõ tagozatosoknak
LUTRA c. film. Helye: moziterem

Június 10., kedd
ALSÓSOK
9.00–11.30: Táncbemutató a moziteremben és templomlátogatás.

Két csoportban felváltva az 1–2. és 3–4. évfolyam részvéte-
lével

FELSÕSÖK
8.00–12.00: Maratoni focimeccs az iskolaudvaron

15.00–17.00: Filmklubválogatás Fekete István mûveibõl készült
filmek közül, felsõ tagozatosoknak
GYÖNGYVIRÁGTÓL LOMBHULLÁSIG c. film
Helye: moziterem

19.30: Gyülekezõ az éjszakai túrához
Program jó idõ esetén: gyalogtúra a Pusztatemplomhoz
(kb. 10 km), kint alvás, és reggel busszal hazautazás

Június 11., szerda
ALSÓSOK
8.00–16.00: Gyereknap 1.

Helye: Vizes-dûlõ
Program: de.: akadályverseny ügyességi, logikai és termé-
szettel kapcsolatos feladatokkal, lovas kocsikázással. Dél-
ben közös ebéd. Délután számháború, „rókavadászat”, er-
dészeti–vadászati elõadás. Hazautazás kb. 16.00 órától

Mesélj Európa! / Tales from Europe!
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer két csapat: a TOP KIDS (Faragó Réka,
Hornacsek Balázs, Farkas Zsuzsanna, Németh Mária, Nagyszabó Lili, Pethõ Dá-
vid) és a HEROES (Homoki Réka, Kovács Dézi, Imre Lõrinc, Szemán Bars, Radics
Péter). Elindultak szerencsét próbálni. Meg sem álltak a kecskeméti Katona Jó-
zsef Megyei Könyvtárig. 

A TOP KIDS csapata az 5–6. osztályosok kategóriájában 3 megmérettetés
után a The Suitor (A kérõ) c. dán népmesével a megyébõl induló 23 csapat kö-
zül a 2. helyen végzett.

A HEROES csapata címvédõ lett, az idén a 7–8. osztályosok mezõnyében a
The Smurfs (Hupikék Törpikék) c. jelenettel léphettek a dobogó legfelsõ fokára a
megyei szintû, angol nyelvi versenyen. A csapatok sikeréhez nagyban hozzájá-
rult az osztálytársak és a szülõk segítõ munkája.

Aki nem hiszi, járjon utána: azaz június 10-én, kedden, 17.30-kor,
a Fekete István Általános Iskolában személyesen is bárki
megnézheti a két elõadást. 

Adonyi Gabriella

Megyei földrajzos sikerek

2008. április 5-én tartották
meg a Teleki Pál Földrajz-
Földtan Országos Verseny
megyei fordulóját. A lajos-
mizsei Fekete István Általá-
nos Iskolából Papp Ádám
8. e osztályos tanuló a nyol-
cadikosok között a 4. helye-
zést érte el. A hetedikesek kö-
zött Keresztes Ágnes 7. a osz-
tályos tanuló a 2. helyet,
Szarka Ákos 7. a osztályos
pedig a 3. helyet szerezte
meg. Felkészítõtanáruk Tari
Endre volt.

(szerk.)
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A városi könyvtár a Lajosmizsei Kultúra-
pártoló Alapítvánnyal karöltve hirdette meg
februárban azt az olvasási versenyt, amely
négy hónapon keresztül
tartotta izgalomban a já-
tékba bekapcsolódókat. A
játék kitalálóinak nem tit-
kolt célja, hogy az olvasás
továbbra is töltse be a gyer-
mekek életében az õt meg-
illetõ helyet, s miután osz-
tályszintû verseny volt, a
közösségben megszervezett
munka csapatépítõ tevé-
kenységgé is vált. 

Köszönet és hála a részt
vevõ osztályoknak és veze-
tõiknek. A legeredménye-
sebbek (név szerint: László

Üdvözlünk téged, Fekete István Általános Iskola!
Ildikó, Parázsóné Adamecz Andrea,
Kelemenné Barta Ágnes, Pósfay
Péterné, Kocsis Lilla és Sápi Anikó
osztályközössége) május 31-én, a
színházteremben egy többfordulós,
komplex, tudást és kreativitást igény-
lõ feladatsorban mérték össze ere-
jüket.

A fotókon az 5. a (László Ildikó)
és a 7. c (Parázsóné Adamecz And-
rea) büszke és megfáradt gyõztes
diákjai láthatók, akik a korcsporton-
kénti fõdíjak, az osztálykirándulásra

fordítható 60–60 000 Ft boldog tulajdono-
saivá küzdötték magukat. 

Varga Mária könyvtáros

Tisztelet
a pedagógusoknak!

Lajosmizse vezetõi évrõl évre visszatérõen
fontos feladatuknak tekintik, hogy tisztele-
tüket fejezzék ki azoknak, akik a jövõ nem-
zedékét nevelik, okítják szépre, jóra, fontos-
ra. A zeneiskola növendékeinek színvonalas
mûsora, a Városi Kórus koncertje, az iskola
szülõi szervezetének nemrégiben megvá-
lasztott új elnöke, Sápi Zsomborné és Basky
András, polgármester úr köszöntõje vará-
zsolták ünnepivé május 30-a délutánját.
Ezen az alkalmon került sor a gyémánt- és
aranyoklevelek átadására is. A képen látha-
tó díjazottak: Czank Istvánné, Bartal
Imréné (gyémántoklevél), Lestár László,
Horváth Józsefné, Halasi Mihály és Szabó
István. Néhány sor a mûsor egyik könnyfa-
kasztó meglepetésébõl, Szabó István unoká-
jának, Feczesin Kristófnak az elõadásából.

HORVÁTH ISTVÁN: 
Tornyot raktam (részlet)

„...építéssel telik el az egész élet,
de hogy tornyod betetõzd, 

azt te soha el nem éred.
Nem, mert bár az égig érjen:

vágyaink még feljebb hágnak,
s tetõtlen tornyokból hullunk ölébe

a zord halálnak.
Látod, a csuszáék megvannak:

újra lehet megint rakni.
Amit nem kezdhetsz el újra, 

csak azt szabad megsiratni!”
(A szerk.)

KÉZFOGÁS A KÖNYVTÁRRAL
Az NKA Könyvtári Szakkollégiumának
sajátos nevelési igényû (SNI) gyermekek
könyvtári integrációját támogató pályá-
zati felhívására elkészített tervezetünk
még 2007-ben kedvezõ elbírálásban ré-
szesült, s a tervezett foglalkozások mind-
egyikét a 2007/2008-as tanév során, vál-
tozatlan formában megvalósít-
hattuk. 

A rendelkezésre álló pénz-
keret (147 000 Ft) segítségével
pozitív diszkriminációt alkal-
maztunk annak reményében,
hogy általa lendülhet a gyerme-
kek viszonyulása a könyvtár-
hoz, az iskolához, a kultúrához,
a tudáshoz. 

Pályázatunk során olyan
programokon vehettek részt az
itt tanuló gyermekek pedagó-
gusaikkal, amelyekhez egyéb-
ként forráshiány miatt nem ju-
tottak volna hozzá.

A tanévben öt foglalkozás-
ra, öt alkalommal vártuk a
gyermekeket, ahol Gulyás
László, vándormuzsikus tar-
tott elõadást, valamint kézmû-
vesekkel, bábszínésszel, jóga-
oktatóval, a megyei könyvtár

munkatársaival töltöttük a délelõtti alkalmakat. A visszajelzésekbõl ítélve a
legtöbb gyermeket sikerült örömteli, õket akár elõrevivõ élményhez juttatni,
de a programban részt vevõ felnõtteknek is tartogattak felejthetetlen pillana-
tokat az együtt töltött órák.                                        Varga Mária könyvtáros

70 ÉVES BAKACSI ERNÕ
Születésnapi könyvbemutatóra gyûlt össze Lajosmizse
Bakacsi Ernõ munkássága iránt érdeklõdõ közönsége
2008. május 15-én a mûvelõdési ház és könyvtár díszter-
mében. Az Élni kell címû tizenegyedik megjelent könyvé-
nek, egy elbeszélés-gyûjteménynek a bemutatásában Só-
lyom János, az Õszirózsa Népdalkör és Kolozsvári Karoli-
na Anna, az idei versmondó verseny egyik gyõztese volt a
közönség segítségére. 

A lajosmizsei születésû „húsvétvasárnapi gyermek” tö-
retlen lelkesedéssel, végtelen nagy elszántsággal rögzíti a
szinte évrõl évre megjelenõ köteteiben gyermekkori élmé-
nyeit, felnõttkori tapasztalatait, gondolatait. Nyugdíjba vo-
nulása elõtt csak mint olvasó kapcsolódott az irodalomhoz,
azóta viszont egyre csiszoltabbá váló stílussal rendezi köte-
teit. A lajosmizsei tanyai gyermekkor meghatározó élmény-
anyagként áll rendelkezésére, s köszön vissza írásaiban. Ki-
tartó szorgalmának, végtelen nagy munkabírásának kö-
szönhetõen beleírta magát Lajosmizse történetébe, s mára
már a helyi gimnázium érettségi tételei között is megtalál-
ható a neve. Gratulálunk az eddigi sikereihez, s jó iroda-
lomban bõvelkedõ, termékeny éveket kívánunk számára!

(A szerk.)
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Környezetvédelmi nap az óvodában
2008. május 30-án óvodáinkban környe-
zetvédelmi napot tartottunk. A Saubau-
macher munkatársai és az óvó nénik érde-
kes programokat szerveztek a gyer-
mekeknek. Volt célba dobálás kupa-
kokkal, PET-palackot tapostak laposra,
memóriajátékoztak, totó-kérdésekre vála-
szoltak, kirakóztak. A nap legérdekesebb
része az volt, amikor beülhettek a kukás-
autóba és megnézték mûködését. A nap
folyamán a gyermekek játékos formában
sajátították el a környezetvédelemmel
kapcsolatos teendõket.

Kunné Sipos Ágnes 
óvodavezetõ-helyettes

2008. április 21-én és 26-án az óvodaszépí-
tõ napon óvodáinkban a szülõkkel együtt
az óvoda kerítését és az udvari játékokat
újítottuk fel, új homokozót alakítottunk ki.

2008. május 5-én és 6-án
óvodásaink a rendõr bácsik
segítségével a közlekedés
szabályaival ismerkedtek.

2008. május 29-én gyermeknapot szerveztünk óvodá-
sainknak, amelyre meghívtuk a kedves szülõket is.

GYERMEKNAP
AZ ÓVODÁBAN

2008. 05. 29-én óvodáinkban gyermekna-
pot tartottunk. Változatos programokkal
kedveskedtünk az apróságoknak és a szü-
lõknek. A nap elején finomabbnál fino-
mabb salátakülönlegességeket készítet-
tek a gyermekek, a szülõk és az óvó nénik
segítségével.

A délelõtti program közös zenés tor-
nával folytatódott, amelyen az óvoda ap-
raja és nagyja részt vett. Ezután különbö-
zõ érdekes programokból válogathattak a
gyermekek. A legkisebbek kukacot készí-
tettek, játékos sorversenyen vehettek
részt, buborékot fújtak. A nagyobbak
szélforgót készítettek, rongylabdát barká-
csoltak, zsákba futottak, mesét hallgat-

tak, akadálypályán versenyeztek.
10 órától Fekete Inci és a Flótás

zenekar táncolni hívott bennünket.
A jó hangulatú mulatság után a gyer-
mekeknek fagyival kedveskedtünk.
A fagyizás után az óvodások hintáz-
tak labdáztak. 

11.30 órakor a nap meglepetése
egy óriás torta volt, melyet Basky
András polgármester adott át az ap-
róságoknak, a gyermeknap és jubileu-
mi óvodaszárny 35. évfordulója alkal-
mából.

A vidám hangulatban eltelt gyer-
meknapon az óvodások és a felnõttek
is jól érezték magukat.

Kocsis Györgyné
óvodavezetõ

Még a téli szülõi értekezleten tanakodtunk, hogy hova vihet-
nénk el a gyermekeket tavasszal. Olyan környezetet keres-

tünk, ahol a szabadban lehetnek, ahol megláthatják a természet
sokszínûségét. Fontos szempont volt az is, hogy a környezetünk
megóvásáról is szót ejtsünk, esetleg megtapasztalhassák annak
fontosságát. Az egyik anyuka sietett a segítségünkre, felvetette,
hogy a Vackor Vár Erdei Iskola által szervezett programon is
részt vehetnénk. Utánajárt a feltételeknek, idõpontot egyezte-
tett az erdei iskolával, egyszóval segített megszervezni a kirándu-
lást, ezúton is köszönjük neki!

Nagyon vártuk az indulást. Kíváncsiak voltunk, mivel lesz ez
több, mint egy erdei séta. Leköti-e majd a gyermekeket? Milyen
ismeretekkel gazdagodnak majd?

Nem csalódtunk. Már a környezet is gyönyörû. Megtudtuk,
hogy az erdei iskola tulajdonképpen a Duna–Tisza közének
egyik legszebb homokpusztai tölgyes ligetében található. Az ott
dolgozó emberek kedvesek, barátságosak, sugárzik belõlük a
természet szeretete, és az, hogy mennyire szeretik a munkájukat.

Fedett terasz állt a gyermekek rendelkezésére, ahol nyugod-
tan ehettek, ihattak a nagy túra elõtt. Nagyon jó volt, hogy a
gyermekekkel foglalkozó felnõttek, Orsi (néni) és Rudi bácsi,
pontosan elmondták, mire kell oda figyelniük a gyermekeknek,
hogy megóvják a környezetüket, figyeljenek arra, hogy ne szór-
ják el szemetet, ne tépjék le a növényeket. 

Elõször a mesterségesen kialakított tavat néztük meg. „Arany-
hal!” – egymás szavába vágva kiabálták a gyermekek. Majd el-
halkultak, amikor elmagyarázta nekik Orsi, hogy a hangoskodás-
sal elriaszthatják az élõlényeket, és az erdei iskola területén élõ
õzike – Bambi – sem merészkedik elõ. Sajnos nem találkoztunk
vele, de a gyermekek többsége megértette a lényeget. 

Megnéztük az ott élõ háziállatokat és a legnagyobb élmény
volt a kecskefejés. Aki akarta, kipróbálhatta. Jót nevetgéltek,
örültek egymás sikerének. Az erdei séta során makkot gyûjtöt-
tek a gyerekek. Az egyik kisfiú hetek múlva büszkén hozta és
mutatta társainak a kirándulás során elhozott makkból kifejlõ-
dött kis tölgyet. Csalánlevelet kóstolhattak, egy másik levéllel a
szomjukat olthatták. Hatalmas élmény volt ez a gyermekek szá-
mára, mert ezzel még soha sem találkoztak. Egy tábla csoki nem
okozott volna ekkora meglepetést és örömet. 

Orsi igyekezett minden kérdésükre választ adni. Kérdés pedig
volt bõven, egymás szavába vágva tudakolták, hogy „Ez milyen
növény?”, „Vannak itt medvék, farkasok?” A kislányokat inkább
a virágok, növények bûvölték el, a fiúk többsége pedig rejtélyes,
vadállatoktól hemzsegõ helynek képzelte az erdõt és minden-
áron az ott élõ, ám elrejtõzött állatokat akarták volna látni. Or-
si néni nagyon jó humorral, a gyerekekre oda figyelve magyará-
zott el mindent. Indulás elõtt lehetõségük volt még egyet mozog-
ni, futkározni, enni, inni a szabadban.

Fáradtan, ám élményekkel gazdagodva indultunk vissza az
óvodába. Nagyon tartalmas, hasznos délelõttöt töltöttünk a
Vackor Vár Erdei Iskolában. Az egyik kisfiú az utcán eldobott
papír láttán méltatlankodott, hogy vannak, akik nem figyelnek
a környezetükre, és együtt kerestünk a szemétnek egy közeli
szemetest. Õ még csak 6 éves, de már tudja.  Azt hiszem, ezért
fontos a szemléletformálás, a környezetünk szépségének meg-
óvására, a környezetvédelemre nevelés fontosságának hangsú-
lyozása.

Lobodáné Papp Zsófia
óvodapedagógus

Õ MÉG CSAK 6 ÉVES, DE MÁR TUDJA
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SPORT
Döntõt játszott 

a Lajosmizsei VLC Franciaországban
Franciaországban, az Atlanti-óceán partján fekvõ Le Verdonban 36. alkalommal került
sor a Pünkösdi Kupa nemzetközi gyermeklabdarúgó-tornára. A Bordeaux melletti telepü-
lésen, az 1994-95-ös korosztálynak megrendezett versenyen 16 csapat vett részt, 8 fran-
cia, 5 spanyol, 3 magyar. Két ötös és egy hatos csoportban folytak a küzdelmek. A lajos-
mizsei csapat minden csoportmérkõzését megnyerte, majd újabb két gyõzelemmel be-
jutott a döntõbe, ahol egy spanyol csapat (Hondarribia) jobbnak bizonyult városunk kor-
osztályos csapatánál. A Lajosmizsei VLC így az elõkelõ 2. helyen végzett 6 gyõzelemmel
és 1 vereséggel. Különdíjat kapott Ilonka Richárd. Csapattagok: Szatmári Zoltán, Kiss
Ádám, Ilonka Richárd, Duduj Zsolt, Szöllõsi Dénes, Treiber Szabolcs, Kis Richárd, Valkai
Norbert, Válent Roland, Halmavánszki Tamás, Sipos Gyula. Edzõ: Faragó Gyula és Kis
Gyula.

X. alkalommal került sor városunkban a nagy hagyományokkal rendelkezõ Mizse-
csibe Kupára. Két korosztályban küzdöttek meg a fiatal labdarúgók a díszes serlegekért,
érmekért, különdíjakért. Az U14-esek versenyét a Lajosmizsei VLC nyerte, kapott gól nél-
kül, minden mérkõzését megnyerve. A verseny gólkirálya Ilonka Richárd, a legjobb játé-
kosa Kis Richárd (mindkettõ LVLC) lett. Az U8-asok mezõnyében is döntõt játszott csa-
patunk, ahol büntetõkkel maradt alul az Izsák csapatával szemben, így a 2. helyen vég-
zett. A legjobb játékosnak felajánlott különdíjat a lajosmizsei Kun Márk vehette át. A dí-
jakat Kisjuhász Sándor, a Mizse-csibe Kft. ügyvezetõje, a Lajosmizsei VLC elnöke, a torna
fõszponzora adta át. 

Gyálon, a IV. marsi Emléktornán az 1995-96-ban született játékosaink képviselték vá-
rosunkat, és veretlenül az 1. helyen végeztek. Kis Richárd (LVLC) lett a torna gólkirálya.

U11-es csapatunk 2. lett Lajosmizsén a III. T+U Transz kupán. Az Ubornyák László, he-
lyi vállalkozó által támogatott versenyen különdíjat kapott a lajosmizsei Telek Milán és
Treiber Gergõ. 

Az 1999-2000-esek Szentkirályon végeztek a 2. helyen úgy, hogy a döntõben bünte-
tõrúgásokkal maradtak alul. Különdíjas lett Görbe Marcell (LVLC).

U17-eseink az NB-III-as
bajnokság 24. fordulójában
3-0-ra gyõztek a Kiskunfél-
egyházi KHTK ellen. Góljain-
kat Basky Balázs, Halupka
Gergõ és Kun Ákos szerezték.
A 25. mérkõzésen nagy csa-
tában 1-0-s vereséget szen-
vedett csapatunk a torony-
magasan, veretlenül szerep-
lõ, már bajnok Békéscsaba
ellen, így 3 fordulóval a sze-
zon vége elõtt a 4. helyen áll.
A következõ találkozón a
szegedi Tisza-Volán lesz az
ellenfél.

Faragó Gyula Lajosmizse Város Önkormányzatának
közérdekû információs lapja

Kiadásért felelõs: Guti Istvánné
A szerkesztõség vezetõje: Varga Mária

A szerkesztõség és a kiadó címe:
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Józsáné dr. Kiss Irén, Kocsis Györgyné,
Kutasiné Nagy Katalin, Nagy Erzsébet,
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Tengeri Dalma, Veszelszkiné Nagy Erika
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és felsõlajosi kirendeltsége végzi. Kérjük, jelezze a

terjesztéssel kapcsolatos esetleges problémáját
kézbesítõjénél vagy az elõbb említett hivatalokban!

Várható következõ megjelenés: szeptember

NB II-es
férfi kézilabda-bajnokság

2007/2008
Véget értek a felnõtt férfi kézilabda-
bajnokság ez évi küzdelmei, és így kiala-
kult a végsõ sorrend is. A bajnok a déli
csoportban az Ercsi csapata lett máso-
dik az Abony KC, míg harmadik a
MIZSE KC csapata lett. Ezen ered-
ményre a nem túl sikeres õsz után büsz-
kék lehetnek a csapat vezetõi és játéko-
sai egyaránt. Az õszi szezonban össze-
gyûjtött 9 pont nem mondható soknak,
és az evvel párosuló tabellán elfoglalt 9.
hely is csalódást keltõ volt. A tavaszi
szezonra való felkészülést Sápi Zsom-
bor edzõ és Szekeres László másodedzõ
irányította. A csapat szerkezete megvál-
tozott, távozott Csontos és Gárgyán,
míg érkezett Makai (Kecskemét), Tok
(visszajött Ceglédrõl), valamint Gábos
Zoltán, aki szezon közben került a csa-
pathoz. A mizsei csapat a már hagyomá-
nyos téli felkészülési tornát hazai pályán
megnyerte, és eredményes volt a baj-
nokság elõtti kecskeméti négycsapatos
kupa is. Szerencsére a bajnokság máso-
dik fele már úgy sikerült, ahogy ezt õsz-
szel mindenki elképzelte. A MIZSE KC
csapata 11 mérkõzésbõl 8-at megnyert,
és csak 3-at veszített el, ebbõl kettõt a
bajnokság elsõ és második helyezettjé-
vel szemben. Az igazolások beváltották
a hozzájuk fûzött reményeket, velük ki-
egészülve már ütõképes csapatot alko-
tott a mizsei csapat. Így ha nehezen is,
de megérdemelten szerezte meg a har-
madik helyet a táblázaton.

Az ifjúsági csapat a bajnokság során
23 pontot gyûjtve a táblázaton a 7. he-
lyet szerezte meg.

A tétmérkõzések jól szolgálták a fia-
talabb játékosok felkészülését és fejlõ-
dését.

Horváth Zoltán

Befejezõdtek a bajnokságok a Lajosmizsei UKC számára
A hátralevõ idõszakban már csak levezetõ edzések folynak a klubban. A jelentõsebb
egyesületi megmozdulás a hagyományoknak megfelelõen a június 15-én megren-
dezésre kerülõ egyesületi szakosztályzáró nap lesz, ahol a szülõk bográcsos fõzése
mellett egy játékos sportnap keretében kerül értékelésre az idei év teljesítménye és a
következõ év célkitûzései. A mérleg igen jó. Az 1995-ös csapatuk megyei 3. helyezést,
az 1994-es csapatuk országos elõdöntõ 3. helyezést, az 1991-es serdülõ csapatuk,
pedig az alapszakasz bajnokaként a rájátszás 3. helyét megszerezve, éppen csak
lemaradt a magyar bajnoki hatos döntõrõl, és a 7–9. helyen végzett az NB I-es csap-
atok között az OSB mezõnyében. További kellemes hír, hogy az utánpótlás-nevelés
eredményeként az 1994-es Dél-Alföldi régió válogatott edzõje lett Nagy Ferenc, aki
június 16–20-ig Balatonbogláron edzõtáborozik és versenyez a válogatottal, amelybe
meghívást kapott Sebestyén Ákos, Kármán Nándor, Fehér Mihály és Szajbert Zsolt
is. Közben javában folyik két kézilabda-egyesület, a Mizse KC és a Lajosmizsei UKC
együttmûködési tárgyalásai a minõségi kézilabda alapjainak a megteremtése
érdekében Lajosmizsén.

Nagy Ferenc

A sporthíreket Gáspár Vilmos állította össze
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Óvodánkban kiemelt feladat a környezeti, illetve az egészsé-
ges életmódra nevelés.

Szeretetteljes légkörben ismerkednek gyermekeink ön-
magukkal, az õket körülvevõ világgal.

Tiszteletben tartjuk a családok nevelését, a múlt hagyo-
mányait megõrizve, a jelen értékeit közvetítve nevelünk.

A környezet ismerete szorosan kapcsolódik az egészséges
életvitelhez, és a külsõ világhoz, melyet tevékeny ismeret-
szerzéssel teszünk érthetõvé gyermekeink számára.

Cél, hogy pozitív érzelmi viszony alakuljon ki gyermeke-
inkben a környezetükkel kapcsolatban.

Fontos, hogy élményeket szerezzenek a környezõ világ-
ról, ezért májusban ellátogattunk a kecskeméti arborétum-
ba, ahol a gyönyörû bokrokat, fákat, halastavat csodálhatták
meg, érezve a tavak illatait, ragyogó színvilágát.

Az óvoda udvarán virágokat ültettünk, és meggyõzõdé-
sem, hogy élményt jelent figyelemmel kísérni, gondozni az
általuk ültetett növényeket.

Gyermeknap alkalmából a gyönyörû zöld füvön közös
reggeli tornával kezdtük a napot, amelybe a szülõk is szíve-
sen bekapcsolódtak, majd a vidámságot fokozta az utána
következõ közös játék, versenyek és az együtt elkészített
szélmalmok.

A környezetvédelmi napra sok sétával, megfigyeléssel,
beszélgetéssel, flakon- és kupakgyûjtéssel készültünk, majd
rendeztünk kupakdobáló versenyt, flakontaposást, célba
dobást, majd az összegyûjtött hulladékot a központi óvoda
melletti szelektív hulladékgyûjtõbe helyeztük el. A kukásau-
tó megtekintésére is sor került, amibe be is ülhettek a gye-
rekek.

Vidámság jellemzi napjainkat, melyekben a természeti
környezet az élmények gazdagságát nyújtja, maga is játékra,
alkotásra, munkára inspirál.

Összefogással tehetünk igazán sokat környezetünk meg-
szépítése érdekében, és remélhetõleg gyermekeink számára,
felnõtté válva környezetünk megóvása természetes lesz.

Mészárosné Balyi Judit
óvodapedagógus

KÖRNYEZETI NEVELÉS
a Szt. Lajos Utcai Óvodában

TANULÁSMÓDSZERTANI NAPOK
Ö T N A P O S

tanulásmódszertani tréningek különbözõ
korosztályoknak 

Kedves Gyerekek!
Hogyan álltok a tanulással?
Tudod-e, melyik tanulási típus jellemzõ rád?
– vizuális, auditív, mozgásos, társas, csendes,

impulzitív, mechanikus
Milyen tanulási technikák, tanulási képességek segíthetik a

sikeresebb tanulásodat?
Mindezeket megtudhatod és megtanulhatsz különbözõ

tanulási módszereket.
Vegyél részt a TANULÁSMÓDSZERTANI napokon, és

az ott szerzett új ismereteket sikeresen alkalmazhatod a
késõbbiekben.

Tisztelt Szülõk!
Hogyan áll gyermeke a tanulással?
Ismeri-e melyik tanulási típus jellemzõ gyermekére?
– vizuális, auditív, mozgásos, társas, csendes,

impulzitív, mechanikus.
Milyen tanulási technikák, tanulási képességek segíthetik a

sikeresebb tanulását?
Tanulási stratégiákat és módszereket sajátíthatnak el a

gyerekek.
Adjon lehetõséget gyermekének, hogy részt vehessen a

TANULÁSMÓDSZERTANI napokon és az ott szerzett új
ismereteit sikeresen alkalmazhassa a késõbbiekben.

Felsõs, 7–8. osztályosoknak: július 14–18.
Felsõs, 5–6. osztályosoknak: július 28. – augusztus 1.

Alsós,  3–4. osztályosoknak:  
Idõpont: augusztus  4–8.

Tréningvezetõ: Nagy Erzsébet
tanulásmódszertan oktató 

Létszám: 8–12 gyermek; délelõtt: 8.00–12.00 óráig
Részvételi díj: 10 000 Ft.; Helyszín: mûvelõdési ház

Jelentkezés: Nagy Erzsébet

Telefon: 06-30/913-97-57

Május 1-jén ha-
gyományterem-

tõ szándékkal családi,
gyermekmajálist szer-
vezett Lajosmizse Vá-
ros Mûvelõdési Háza
és Könyvtára a köz-
ponti parkban.

A kilátogató szép-
számú érdeklõdõt a
következõ progra-
mok várták: a Ma-
dzag bábszínház elõadásai (Lúdas Matyi, Vitéz László, Gó-
lyalábas lovagitorna), májusfa-állítás, kézmûvesudvar,
X-treme táncstúdió, Cool Style '90 tánccsoport, Bóbita

együttes, kressz-
park, pónikocsi-
zás és lovaglás.

A rendezvény
megvalósításához
szükséges pénzt az
év elején tartott
támogatói bál
képárverésébõl
befolyt összeg biz-
tosította.



ÍZELÍTÕ A LAJOSMIZSEI NYÁRI PROGRAMOK,
TÁBOROK KÍNÁLATÁBÓL

● ÓVODA
2008. június 23–27-ig a Központi óvodá-

ban úszásoktatást szervezünk az 5-6 éves
gyermekeknek Veszelszki Erzsébet vizsgá-
zott úszómester vezetésével.

2008. június 16–20-ig az alkotótáborban
az ügyes kezû kisgyermekek barkácsolhat-
nak az óvó nénik segítségével.

● ISKOLA
2008. július 22–25. 4 napos ISE-túra-

program a Tapolcai-medencében; Résztve-
võk 17 fõ; Túravezetõ Tari Endre

● EGYSZI
Kézmûvestábor. A Lajosmizsei Gyer-

mekjóléti Szolgálat az idén nyáron is szer-
vez kézmûvestábort általános iskolás gye-
rekek részére. 

Ideje: 2008. augusztus 4-tõl augusztus 8-
ig, hétfõtõl péntekig 9 órától 12 óráig.
Helyszín: Lajosmizse, Dózsa György út
123. 

A részvétel ingyenes. Bõvebb tájékozta-
tás és jelentkezés a fenti címen, illetve a
76/555-253-as telefonszámon. 

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
Darányiné Tóth Enikõ, a gyermekjóléti
szolgálat vezetõje

● KOLLÉGIUM
Június 23.–július 2-ig a 2008. évi Kár-

pát-medencei regöstábornak ad helyet az
általános iskola és a kollégium. A táborban
résztvevõk száma kb. 250 fõ. A lajosmizsei
érdeklõdõk számára is nyitott a program
elõzetes bejelentkezés estén. Bõvebb felvi-
lágosítás a kollégiumban kérhetõ.

Augusztus 10–17-ig a kollégium a XXIII.
Csutorás Nemzetközi Népzenei és Nép-
tánctábornak ad helyet. A tábor kínálatá-
ból: Korhatár nélkül, kezdõknek és hala-
dóknak, egyéneknek és csoportoknak nép-
dalok és táncházak, magyar népi hangsze-
rek tanítása, néprajzi filmek vetítése, kéz-
mûves-foglalkozások, népi mesterségek,
hangszerkészítés stb.

A tábor ideje alatt minden este tánchá-
zat tartanak a kollégium ebédlõjében, ame-
lyen a lajosmizsei érdeklõdõk ingyenesen
vehetnek részt.

A tábort augusztus 16-án este gálamûsor
zárja, amelyre a belépés díjtalan, minden
érdeklõdõt szeretettel várnak. A gáláról és
a táborról televíziós felvétel készül. A rész-
letes program a mûvelõdési ház hirdetõ-
tábláin és a kollégium bejáratánál a tábor
elõtt kb. 1 héttel olvasható lesz.

A táborra jelentkezni lehet 2008. június
16-ig. On-line jelentkezés, információ, je-
lentkezési lap letölthetõ: www.tradicio.hu,
www.birinyi.hu, www.csutorastabor.hu ol-
dalakról.

Telefonon: 06-1/315-1322-es számon.
E-mailen: csutoras@tradicio.hu

● MÛVELÕDÉSI HÁZ
ÉS KÖNYVTÁR

FÜRKÉSZ TÁBOR 2008 – A RENE-
SZÁNSZ ÉVE alkalmából táborunk alcí-

me: „Humanistaember-képzõ” ; A tábori
programok a természet szeretetéhez, Má-
tyás királyhoz, a reneszánsz táncokhoz,
zenékhez kapcsolódnak; a kézmûves-fog-
lalkozások során papírt öntünk, kódexet
készítünk, pajzsot díszítünk, és nagyon so-
kat játszunk meg nevetünk. Június 23.–
június 27-ig tartanak a programok. A
könyvtár szervezte táborban 50 gyermek
vesz részt.

Július 15-tõl szerdánként, 9 órától
csocsóbajnokság, csütörtökönként könyv-
tári játékokkal várjuk a gyermekeket.

Augusztus 20.
16.30: Kiállításmegnyitók (vasútmodell és

Rimóczi László édes szobor kiállítá-
sa). A két kiállítás aug. 24-ig láto-
gatható

17.00: Városi ünnepség, XV. Lajosmizsei
Napok rendezvénysorozat megnyitá-
sa (ünnepi beszéd, kitüntetések át-
adása, koszorúzás)
Helyszín: mûvelõdési ház
színházterme 

19.00: Soda Effect zenekar koncertje
Kocsis Tiborral és meghívott 
énekes vendégével 
Helyszín: központi park szabadtéri
színpada

Augusztus 21.
19.00: Inzultus zenekar koncertje
20.00: Dire Straetstribute Band-koncert
21.00: Totál Kár-koncert

Helyszín: központi park szabadtéri
színpada

Augusztus 22.
18.00: Palicsi József Attila Színjátszókör

elõadása
Helyszín: református templom

19.00: Blackberry-koncert
20.00: Idõgép zenekar koncertje, vendég:

Varga Miklós
Helyszín: központi park szabadtéri
színpada

Augusztus 23. 
10.00: Családi fõzõnap
10.00: Veteránmotor-találkozó
10.00: Radics Body-bemutató

11.00: Modern táncbemutató
13.00: Búzavirág néptánccsoport

Õszirózsa népdalkör
Szederinda népdalkör, Palics
Magyarremetei néptánccsoport
Flótás együttes

14.00–17.00: Kézmûvesutca
15.00: Bike Trial kerékpáros bemutató
16.00: Cool Style '90

Balett
X-treme

18.00: Hastáncbemutató
18.30: Káró, a bûvész
20.00: Bikini együttes koncertje
22.00: Tûzijáték
22.30–02.00-ig Utcabál

Helyszín: központi park

SPORTPROGRAMOK
Augusztus 16.
09.00: Mizse Kupa nyílt asztalitenisz-

verseny
Helyszín: Sportcsarnok

Augusztus 24.
07.00: Mizse Kupa Horgászverseny (Füzes-tó)
08.00: Mizse Kupa Sakkverseny, 
09.00: Mizse Kupa Gyermeklabdarúgó-

torna (füves labdarúgópálya)
09.00: Mizse Kupa Kézilabdatorna

(Sportcsarnok)
14.00: Sakkszimultán
16.00: Sakkvillámverseny

Mizse Kupa Galambröptetési
verseny, N–18 Galambász egyesület
A rendezvények helye: központi
park, mûvelõdési ház

XV. LAJOSMIZSEI NAPOK
PROGRAMTERVEZETE

2008. augusztus 20–24-ig
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