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HÍRek LAjosmizse Portáján

IV. évfolyam 3. szám, 2009. május–június

FÓKUSZBAN A KÖRNYEZETVÉDELEM
LAJOSMIZSÉN
Mindenki igyekszik hozzátenni a magáét!
Környezetvédelmi nap az
Egészségházban – az
eredményét mindenki
láthatja, ha arra jár.

Óvodánk legkisebbjei a
Környezetvédelmi napon
kupakokkal dobtak célba
Cikk a 8. oldalon

A kollégium elõtt virágokat ültettek pedagógusok a gyerekekkel

Az iskola központi épületében
elhelyezett palackprés is segíti az
ökoszemlélet kialakítását a tanulók körében

Hozd vissza, Lajosmizse!
Ajándék járt a hulladékért a
Környezetvédelmi Világnapon –
Részletek a 2. oldalon.

Hajdrik Sándor A természet képekben
címû fotókiállítása tekinthetõ meg a mûvelõdési ház és könyvtár kiállító-folyosóján június 26-ig. A kiállítás válogatást
mutat be abból a több száz képbõl, melyeket Sanyi bácsi országjárása közben
készített. A rendezõ elv az évszakok váltakozása
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Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala
6050 Lajosmizse, Városház tér 1.
Tel./fax: 76/457-575
E-mail: lajosmizse@lajosmizse.hu
„Hozd vissza Lajosmizse”
Hulladékgyûjtési akció zajlott Lajosmizsén
június 5-én a Környezetvédelmi Világnapon.
Az ÖKO-Pannon Kht., az Elektro-Coord
Magyarország Kht. és a Saubermacher Magyarország Kft. szervezésében a városház téri
szelektív gyûjtõszigetnél jelképes ajándékokért cserébe a szelektív hulladékgyûjtés népszerûsítését hirdetve vették át a lakosság által
gyûjtött mûanyag/papír/üveg és elektronikai
hulladékokat. A Faragó és fia Kft. képviselõinél veszélyes hulladékokat (akkumulátor,
növényvédõszer-, festék-, olajszennyezett
göngyöleg, fénycsõhulladékok) adhattak le a
lakosok. A gyom- és parlagfû mentesítés fontosságáról az ÁNTSZ Kecskeméti, Kunszentmiklósi Kistérségi Intézete standjánál
lehetett információkat kapni. A lajosmizsei
kollégista gyerekek „hulladékszobrászati” kiállítását is meg lehetett tekinteni a téren.
Mindezeken kívül szárazelem- és gyógyszermaradvány visszagyûjtésre is lehetõség nyílt,
a Saubermacher Magyarország Kft. pedig vidám kupakdobálós és puzzle játékokkal várta
a gyerekeket. A gyûjtõnapot Basky András
polgármester nyitotta meg, aki jelképesen elhelyezte az idei hárommilliomodik üvegpalackot a szelektív konténerben, azt hangsúlyozva, hogy az üveg üresen is érték.
A gyûjtõnap célja az volt, hogy ismertté és
népszerûvé tegye a gyûjtõszigeteken történõ
szelektív hulladékgyûjtést, és ezáltal minél
több csomagolási hulladék juthasson vissza a
körforgásba.
Köszönjük a szervezõk munkáját!

A játszótér használatának rendjérõl

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselõ-testülete 2009. áprilisában módosította a
város közterületeinek tisztántartásáról szóló
14/2005. (IV. 21.) rendeletét. A változtatás indokai között szerepelt többek között az, hogy
a játszóterek közterületen vannak, azokat –
rendeltetésszerûen – bárki szabadon használhatja. Gyakran felmerülõ probléma a város
életében az is, hogy a játszótereket és játszóeszközöket a lakosok nem rendeltetésszerûen
használják. A rendeltetésellenes használat
megakadályozására nyitva álló lehetõségek
egyikeként került meghatározásra a játszóterek használata rendjének kialakítása – külö-
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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

nös tekintettel az újonnan átadott játszótér
játékeszközeinek megóvása érdekében –, és
ezen a körön belül pedig többek között a nyitva tartás, a dohányzás, a játszóteret használó
gyermekek korosztálya.
A játszóterekre vonatkozó szabályokat a
fenti rendelet melléklete szabályozza, így:
1. A játszóterek felszerelését a hatodik
életévüket be nem töltött gyermekek kizárólag szülõ, vagy nagykorú felügyelete mellett
használhatják.
2. A hatodik életévüket betöltött, de tizennegyedik életévüket még el nem ért gyermekek, illetve fiatalkorúak a játszóterek felszerelését a szülõk felügyelete nélkül is, de a szülõk felelõssége mellett jogosultak használni.
3. A játszótéri eszközöket tizenhat éven felüliek nem használhatják.
4. Tilos a játszótereken, illetve annak 50
méteres körzetén belül – kivétel az erre kijelölt helyeken – dohányozni. Tilos a játszótereken szeszesitalt, valamint kábítószert, vagy
bódító hatású anyagot fogyasztani.
5. Tilos a játszótéri eszközök használata 21
órától 7 óráig.
6. Az állatok tartásáról szóló 22/2008. (IX.
11.) rendelet 11. § (1) c) pontja értelmében
tilos közparkba, játszótér területére – a vakvezetõ eb kivételével – állatot bevinni, vagy
beengedni.
7. A köztisztaság megóvása, balesetek elkerülése érdekében a játszótereken szemetet,
hulladékot csak az erre a célra rendszeresített
gyûjtõedényekben szabad elhelyezni; tilos
szennyezõ, vagy az egészségre ártalmas anyagot kiönteni, elszórni, vagy eldobni.
„9. § (1) Aki e rendelet 5. § (1), (3) bekezdése, 6. §, 7. §, 8. §-ban foglalt tilalmi rendelkezéseket megszegi, vagy az elõírt kötelezettségeknek nem tesz eleget – amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik –, szabálysértést követ el és vele szemben 30 000 Ft-ig terjedõ pénzbírság szabható ki.”

TÁJÉKOZTATÓ
a telepengedély, illetve a telep létesítésének
bejelentése alapján gyakorolható egyes termelõ és egyes szolgáltató tevékenységekrõl,
valamint a telepengedélyezés rendjérõl és a
bejelentés szabályairól szóló 358/2008. (XII.
31.) Korm. rendeletrõl (továbbiakban: R.).
A fenti rendelet 2009. 04. 01-tõl lépett életbe,
s vele egyidõben hatályát vesztette a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekrõl, valamint a telepengedélyezés rendjérõl szóló 80/1999. (VI. 11.)
számú Korm. rendelet.

A rendelet hatálya vonatkozik mindenkire,
akik olyan tevékenységet folytatnak, hogy
munkájuk során vagy az üzemeltetett berendezés miatt egészségártalom, tûz- és robbanásveszély, vagy zavaró környezeti hatásuk
miatt levegõ-, víz-, talajszennyezés, zajhatás
léphet fel.
Az új rendelet két nagy csoportra osztja a
tevékenységeket:
1. Bejelentés-köteles tevékenység
2. Telepengedély köteles tevékenységre.
A bejelentési kötelezettséget valamint a telepengedély kiadása iránti kérelmeket -a települési önkormányzatok többcélú kistérségi
társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény
alapján- a kistérség székhelye szerinti település jegyzõjénél kell teljesíteni. Ez Lajosmizse
és Felsõlajos települések esetében Kecskemét
Város Jegyzõje.
A bejelentéshez kötött tevékenységet – felsorolását a R. 1. melléklete tartalmazza – a
R. 3. mellékletben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon kell bejelenteni.
A telepengedély köteles tevékenység kiadására irányuló kérelmet a R. 4. mellékletben
meghatározott adattartalmú formanyomtatványon lehet benyújtani.
A fentiek alapján mindazok akik e rendelet
hatálya alá tartozó tevékenységet akarnak
végezni, kérelmükkel Kecskemét Város Jegyzõjét keressék meg!
Ügyfélfogadási idõ: Kedden: 8.15–12.00,
du. 13.00–16.30-ig, csütörtökön: 13.00–18.00ig. Telefon: 06-76/512-232.
Cím: Polgármesteri Hivatal, 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. sz.
Néhány bejelentés-köteles tevékenység, a teljesség igénye nélkül:
– bõrkikészítés, asztalosipari tevékenység,
gépjármûjavítás (gumiszerelés, karosszériajavítás, gjm. mosás stb.), síküveg-feldolgozás, építési betontermék gyártása, építõkõ-, díszítõkõmegmunkálás, csomagolás, szennyvíz-gyûjtése,
hulladékgyûjtése stb.
Telepengedélyt-köteles tevékenységek, a
teljesség igénye nélkül: fûrészárugyártás, festékgyártás, fém felületkezelés, mûanyag-termékgyártás, fémszerkezet gyártása, fémmegmunkálás stb.
A szakhatóságok és a települési és a kistérség jegyzõje a fenti tevékenységet folytatókat
ellenõrizheti és az engedéllyel nem rendelkezõk ellen hatósági eljárást kell kezdeményezni.
Az áruk piacán való egyenlõ részvétel az
esélyegyenlõség a jogkövetõ magatartás megköveteli, hogy a rendeletek elõírásait mindenki – a rá nézve kötelezõt – maradéktalanul betartsa.
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PIAC-VÁSÁRI TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk a lajosmizsei
piacon és vásáron árusító
Tisztelt Kereskedõinket,
hogy a vásárokról és a piacokról szóló 55/2009. (III.
13.) Kormány rendelet értelmében az árusítható termékek körét megváltoztatták.
A rendelet végrehajtására 90 nap áll rendelkezésre, így 2009. július 13-tól betartása,
és betartatása kötelezõ.
Vásárokon és piacokon a fenti idõponttól a
következõ termékek csak kizárólag mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletben forgalmazhatók:
– számítógépes játék, videojáték,
– gyermekjáték, játékszer,
– állatgyógyászati termék, növényvédõ
szer,
– nemesfém,
– látást javító eszközök, szemüveg, kozmetikai termékek,
– barlangi képzõdmény,
– gázüzemû készülék és alkatrészei, elektromos hálózatról üzemelõ termékek és alkatrészei,
– fegyver, lõszer, pirotechnikai termék,
gázspray,
– tûzveszélyes anyagok,
– gyógyszer és gyógyhatású anyag, étrendkiegészítõk.
A fent felsorolt terméket árusító kereskedõknek, árusoknak lehetõségük van a piac területén lévõ pavilonok bérlésére és így a mûködési engedély beszerzésére.
A pavilonok bérleti lehetõségét és a mûködési engedély iránti kérelem benyújtását
Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala,
Hatósági Irodájában lehet kezdeményezni.

TÁJÉKOZTATÁS
Kísérleti jelleggel 2009. július 1-tõl a
Lajosmizse, Szabadság téren a hamburgéria
mögött, a platánfák alatti közterületen árusítási lehetõséget biztosítunk a helyi kiskertekben megtermelt termékfelesleg értékesítésére.
A kísérleti jelleg azt jelenti, hogy az árusító
asztalok 2-4 db elhelyezése-rögzítése után a
piaci hangosbemondóban hirdetnénk meg kizárólag a kistermelõk részére ezt a lehetõséget igényfelmérés céljából. Majd ha a gyakorlat azt mutatja, hogy van kereslet a kihozott termékekre és a kerttulajdonosok és
használók is kedvezõen fogadják ezt a lehetõséget, akkor a helyi szabályozást is az élethez
igazítjuk, a helyi rendeletet kiegészítjük.
Az elfoglalt közterületért egyelõre nem
kellene díjat fizetni.
Kizárólag zöldség-gyümölcsöt és virágot lehetne kihozni. Kereskedõk nem árusíthatnának ezen a helyen. Az árusítás a hét minden
napján lehetséges.
Az árusok kötelesek a kihelyezett asztalok
környékét tisztán tartani.

Környezetvédelmi Díj Pályázat
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy
Lajosmizse Város Önkormányzata 2009. évben is meghirdeti „Környezetvédelmi Díj” elnevezésû pályázatát

„Virágos Lajosmizséért”
témakörben.
A beadási határidõ:
2009. július 15., 12.00 óráig
A beadás módja: A pályázatokat 1 példányban az Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottságához kell
benyújtani (6050 Lajosmizse, Városház tér
1.).
A pályázatnak tartalmaznia kell a bemutatni kívánt lakókörnyezetrõl készült képeket,
rövid leírást az alkalmazott ápolási módokról, a lakóudvar ápoltságáról és fûvel való borítottságáról, növényekrõl, környezetalakításról és a fenntarthatóságról.

Díjazás: A benyújtott pályázatok közül legfeljebb 3 nyertes pályázatra tesz javaslatot a
Bizottság. A gyõztes pályázatokat benyújtók
„Környezetvédelmi Díj Virágos Lajosmizséért” díszes táblára, lakóingatlanukon annak
használatára és emléklapra jogosultak.
Pályázatot benyújtó valamennyi résztvevõ
emléklapra jogosult.
A nyertes pályázatok egyenként 50 000 Ftban részesülnek.
A pályázatok elbírálása:
A bizottság javaslatot tesz a képviselõ-testület felé az augusztusi soros testületi ülés napjáig a díj odaítélésére. A díj odaítélésérõl a
képviselõ-testület dönt.
A díjak átadására augusztus 20-án kerül
sor.
A pénzösszeget a nyertesnek növényre, virágra, virágföldre, növény- és kertápolási eszközökre, járda építéséhez szükséges anyagok
megvásárlására kell fordítania.
Sok sikert a pályázatokhoz!

Kutasiné Nagy Katalin
jegyzõ

Agrár-környezetgazdálkodási támogatás
A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet az Európai
Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások
igénybevételének részletes feltételeirõl szól.
Az agrár-környezetgazdálkodási intézkedés támogatási kérelmeit elektronikus úton 2009. június 1. és június 30. között kell benyújtani. A
támogatási kérelem mellékleteit (pl. a támogatási kérelem pontozásához szükséges dokumentumok) írott formában postai úton kell benyújtani az elektronikusan benyújtott kérelemmel azonos támogatási kérelem benyújtási idõszakban a kérelmezõ lakhelye vagy székhelye
szerint illetékes MVH kirendeltséghez.
A támogatási kérelem beadása elõtt elengedhetetlen az agrár-környezetgazdálkodási
célprogramok elõírásainak megismerése és saját gazdaságra való értelmezése.
A támogatási kérelem jóváhagyását követõen területazonosítási kérelmet kell beadni,
melyben a kötelezettség vállalással érintett területek töréspontjainak 3 m-es pontosságú
EOV koordinátáit kell megadni. A területazonosítási kérelemhez szükséges mérések költségeire is támogatást kapnak a gazdálkodók. Már
most ajánlatos a rendeletben elõírt minõséggel
mérést végzõ szolgáltatók felkeresése és elõzetes megállapodás kötése.
A támogatási kérelem beadásával kapcsolatban állok rendelkezésükre.
Nem termelõ mezõgazdasági beruházásokhoz
nyújtandó támogatások
A 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet szól az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
nem termelõ mezõgazdasági beruházásokhoz
nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl.
A támogatás földhasználati intézkedésekre (pl.
sövénytelepítés, mezõvédõ fásítás) és eszközbeszerzésekre (pl. természetes alapanyagú kerítés, madárvédelmi berendezések létesítése)
vehetõ igénybe.
A támogatás igénybevételére a kérelmezõ

akkor jogosult, ha az agrár-környezetgazdálkodási intézkedés igénybevételének feltételeirõl
szóló külön jogszabály alapján a tervezett beruházással érintett területre vonatkozóan az elõzetesen jóváhagyott területekre vonatkozó támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben
helyt adó határozattal rendelkezik.
Támogatást vehetnek továbbá igénybe a
Natura 2000 területek földhasználói, akik a
mûvelethez kapcsolódó földterület hasznosításával összefüggésben felmerülõ kiadásokat, illetve kockázatokat viselik, ha a területileg érintett nemzeti park igazgatóság igazolja, hogy a
tervezett beruházás természetvédelmi értéke
az adott területen magas.
Támogatási kérelem 2009 júniusában nyújtható be elektronikus úton. A kérelmezõ egy támogatási kérelemben több intézkedésre is igényelhet támogatást.
Anyatehéntartás támogatása
Megjelent a 66/2009. (V. 26.) MVH közlemény
a 2009-es támogatási évi termeléshez kötött
anyatehéntartás támogatás igénylésérõl.
A támogatási kérelmet az MVH illetékes
megyei Kirendeltségéhez 2009. június 1. és
2009. július 31. között kell benyújtani postai
úton.
A július 31-e után benyújtott kérelmek esetén az anyatehéntartás támogatásának összege
késedelmes munkanaponként 1%-kal csökkentésre kerül. 25 naptári napon túli késedelmes
benyújtás esetén a kérelem érdemi vizsgálat
nélkül elutasításra kerül, vis maior kérelem elfogadására ekkor már nincs lehetõség. Támogatási kérelemnek kizárólag a K9600/K9601
Fõlap és a K9602 Betétlap(ok) együttes beadása minõsül!
Összeállította: Agócs Bernadett
ÚMVP tanácsadó
Tel.: 30/ 298-2322
E-mail: agocs.bernadett@agrarkamara.hu
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FELSÕLAJOS

Társadalmi munkával szépül az óvoda
A 23/2008.(VIII.6.) OKM rendelet 5. §.
alapján kiírt pályázaton nyert támogatásból
lehetõségünk nyílt arra, hogy az udvari játé-

kaink új szabványnak megfelelõ
játékszerekkel bõvülhessenek.
A játékeszközök lebetonozására, az ütéscsillapítók kialakítására
valamint az óvoda kerítésének,
udvari játékainak újra festésére
május 16-án társadalmi munka keretében került sor.
Nagy örömünkre a több mint
negyven édesapa és édesanya
nagy lelkesedéssel dolgozott.
A szülõk a festék beszerzésével, pogácsasütéssel, faanyaggal,
egyéb hozzájárulással segítettek.
Ezúton is szeretnénk megköszönni mindenkinek a kitartó, áldozatkész munkáját, amellyel
óvodánk megszépült.

TISZTELT FELSÕLAJOSI
LAKOS,
INGATLANTULAJDONOS!
Ezúton kérjük a településen lévõ ingatlanok tulajdonosait, hogy gondoskodjanak
az ingatlan elõtti járdaszakasz vagy ennek hiányában egy méter széles területsáv, ill. ha a járda mellett zöldterület is
van, az úttestig terjedõ teljes terület, valamint a járdaszakasz melletti nyílt árok
tisztántartásáról, gondozásáról, hulladékés gyommentesítésérõl, a telekingatlanról a gyalogjárda és az úttest fölé nyúló
ágak és bokrok megfelelõ nyesésérõl.
Közös egészségvédelmi célból kérjük,
hogy a parlagfû-mentesítést és gyomtalanítást idõben végezzék el ingatlanukon,
ill. az az elõtti közterületen.
Felsõlajos Község Önkormányzata
2009. évben is pályázatot nyújtott be a
Virágos Magyarországért címû versenykiírásra.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
amennyiben még nem állt módjukban az
elõkertet, a veteményeskertet, az utcakertet virágosítani, gondozott (gyomtalanított) állapotba hozni, kérjük tegyék ezt
meg mielõbb, falunk egészének szépségéért!
Ültessünk virágot,
a szebb Felsõlajosért és a virágosabb
Magyarországért!
Köszönjük minden kedves lakosnak a
faluszépítõ munkáját!
Tisztelettel és köszönettel:
Csordás László
polgármester

A FELSÕLAJOSI ISKOLA ÉLETÉBÕL
Az óvodások munkáiból rendezett karácsonyi vásár bevételébõl május 18án cirkuszi vendégmûvész elõadását
tekintették meg a gyerekek, amelynek
keretében közös fagylaltozásra is sor
került.
AZ ÓVODA NYÁRI MUNKARENDJE:
Óvodánk 2009. június 8–24-ig csökkentett létszámmal tart nyitva.
Július 27–31-ig az óvoda körüli átépítési munkák miatt zárva tartunk.
Nyári szünet: 2009. augusztus 1–31ig, ekkor az óvoda zárva tart.
Óvodai tanévkezdés: 2009. szeptember 1. (kedd)
Elsõ héten a régi óvodásokat várjuk, ezt követõen fokozatosan történik az új gyermekek beszoktatása, az
óvónõkkel történt egyeztetés alapján.
Fentiekkel kapcsolatban a 0676/356-362 telefonszámon nyújtunk
tájékoztatást.
Minden kedves szülõnek és gyermeknek kellemes nyári pihenést kívánunk!
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A felsõlajosi pedagógusok, szülõk és tanulók nevében köszönetet mondok Theil Ervinnek és kedves családjának önzetlen vendégszeretetükért, melyet iskolánk növendékei e tanév során több alkalommal is
megtapasztalhattak. Továbbá köszönjük
tanulóink sportéletének gazdagítását szolgáló nagylelkû felajánlásaikat.

Családi gyermeknapot szerveztünk május
30-án szombaton, melynek sikerességét az
iskolai SZMK és a Lajosmizsei Rendõrörs
munkatársai, Veszelszki Tibor és Becsei
Gábor biztosították. Együttmûködõ segítségüket köszönjük!
❋
Örömmel adott otthont a felsõlajosi iskola a 2009. május
23-án megrendezésre kerülõ
osztálytalálkozónak.
Az
1973-ban ballagó növendékeink és az õket tanító pedagógusok idézték fel újra iskolás
élményeiket és emlékeztek
vissza közösen az elmúlt idõk
szép eseményeire.
❋

Theil Ervin edzõsége alatt csapattá kovácsolódott tanulóinknak kitartást és eredményekben gazdag jövõt kívánok!

A Cziffra György Mûvészeti
Iskola Felsõlajosi növendékeinek évadzáró koncertjét hallhatták a
kedves érdeklõdök május 21-én a Faluházban.
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GYERMEKHÕSÖK A SZÍNPADON
A Katona József Könyvtár, a Dél-alföldi régió Europe Direct irodái és az Alternative English School
idén is meghirdette angol nyelvi vetélkedõjét, amin most is, mint harmadik éve minden alkalommal,
taroltak a Fekete István Általános Iskola csapatai Adonyi Gabriella vezetésével. A versenyen induló 62 csapat közül a SUPER CLASS (Bessenyi Bálint, Csorba Alexandra, Gajdácsi Levente, Németh
Kitti és Veszelszki Réka) az 5–6. osztályosok között
az elsõ helyezettel pontazonosan második, a
HEROES pedig (Homoki Réka, Imre Lõrinc, Kovács Dézi, Radics Péter és Szemán Bars) a 7–8. osztályosok mezõnyében az elsõ helyezést érte el.
Radics Péter a legjobb fiú színésznek járó díjat is elnyerte. Mindezt angol nyelven tették, több fordulóban, különbözõ helyszíneken és feladatokban. Olvassák el Adonyi Gabriellával folytatott beszélgetésemet a verseny után.

– Harmadik éve lehetek részese annak a nagyszerû élménynek, amit a munkád révén élhetek át a gyerekekkel, a versenyben szereplõ csapattársakkal, azok szüleivel együtt a Mesélj Európa címû rendezvényen. Lenyûgözõ az a sokszor emberfeletti, rendkívül alapos, elszánt, s mindenekfelett kreatív munka, amit vezetéseddel a gyerekek produkciójában tetten érhetünk. Honnan meríted az erõt, mi hajt, hogy belevágj egy ilyen típusú rendkívül összetett, idõt és energiát nem kímélõ
megmérettetésbe?
– Biztos, vannak olyanok jó néhányan, akik emlékeznek még az angol nyelvû drámafesztiválokra,
melyeken iskolánk tanulói öt éven át dobogós helyezéseket értek el. Sajnos ez a fajta versengés az általános iskolás korosztály számára megszûnt. Ezért
örültem, amikor 3 évvel ezelõtt a Katona József
Könyvtár meghirdette a Mesélj Európát! Ezek a régi nagyon pozitív emlékek indítottak újra el ezen az
úton.
– Mi a titka ennek a sikersorozatnak? Ellenfeleitek
is kíváncsiak lennének a nyitjára!
– Nincs titka! 3 évvel ezelõtt állt fel elõször a
HEROES csapata a dobogó legfelsõ fokára. A jutalmuk akkor egy ingyenes angol szóbeli alapfokú
nyelvvizsga lehetõsége volt, amit kiemelkedõ eredménnyel teljesítettek a tanulók. A sikeres kezdet
adott elegendõ lökést a folytatáshoz, ami – hála Istennek! – 3 éven át kitartott. Sõt bevonzotta még az
utánpótlást is! Természetesen csapatmunkáról van
szó. És ez alatt nemcsak a diákok lelkes részvételét

értem. Angi néni, Skultétiné Ibolya, Pethõ József,
Rostás Béla, Schmidt János, Drabantné Berki Irén,
a lelkes szülõk, nagyszülõk, osztálytársak és kollégák
segítsége, háttérmunkája nélkül nem születtek volna
meg ezek az eredmények. S ami még szintén nagyon
fontos: az iskola vezetõsége biztosította a felkészüléshez szükséges feltételeket.
– Miért tartod fontosnak iskolai munkád során, hol
érzed igazán hasznát tanítványaid életében, hogy utazást tegyél egy a tanítás mindennapjaitól különbözõ tevékenység megalkotásában?
– A vetélkedõ egyrészt motiválja a diákokat, hogy
minél jobban elsajátítsák az angol nyelvet, másrészt,
hogy megismerjék más európai nemzetek kultúráját, történelmét is. A tapasztalatom az, hogy a vetélkedõ négy fordulója játékos nyelvtanulás keretében,
innovatív módszerekkel teszi élõvé, élvezetessé a
nyelvtanulást, ösztönözve ezzel az önálló tanulási
folyamatot is. A tanulók a számítógép használatával
és az interneten való böngészés segítségével oldják
meg a feladatokat. A képregény készítés a gyerekek
kreativitását fejleszti. A színpadi elõadásokat pedig
drámapedagógiai eszközként tudom hasznosítani a
nyelvoktatásban.
A verseny zárómondatában a mûsorvezetõ biztatta
a csapatokat, hogy jövõre bátran induljanak, mert ezek
a gyerekek már nem lesznek versenytársak a következõ
évi Mesélj Európán, lévén nyolcadikosok, tehát szabad
a pálya mindenki elõtt. Ez igaz, de egy valamit nem
tudnak: a kicsik jövõre már tapasztaltak lesznek, a hetedikesek között is van utánpótlás, Gabci pedig remélhetõleg jövõre is érez erõt, hogy sikerre vezessen „gyermek HÕSÖKET”.
(Szerk.)

Iskolába hívogató a Fekete István Általános Iskolában
Szabóné Mizsei Julianna magyar és történelem szakos tanárnõ, aki az iskolai könyvtár vezetõje is volt, a
megálmodója az „Iskolába hívogató" programunknak. 1999-ben került sor az elsõ színdarab elõadására.
Sárközi Zsuzsanna munkaközösség-vezetõ irányításával, az 1. és 2. osztályos tanító nénik közremûködésével a Darazsak és a medvék címû mesejátékot adták elõ az akkori nagycsoportos, iskolába készülõ gyerekeknek.
Rendkívül nagy volt a gyerekek öröme, hiszen az élvezetes, mókás, dalos, díszletes darabon kívül megpillanthatták a tanító néniket, akikre már nagyon kíváncsiak voltak.
Mindennek immár 10 esztendeje, s idén, a jubileumi elõadásra különleges színdarabbal készültek a tanító nénik.
Olyan mesejátékot adtak elõ, ami kifejezetten erre az alkalomra íródott. Az Erdei iskola címû darab az iskolába
készülõdõ gyermekek izgalmairól, félelmeirõl, várakozásáról, továbbá a tanulás szükségességérõl szólt.
A gyerekek ebben az évben is örömmel jöttek az elõadásra, élvezettel válaszoltak a színpadon elhangzott
kérdésekre, buzgón tapsoltak a tanító nénik zseniális produkciója után. Persze ezzel nem záródott le a téma,
hiszen a mûsor után visszafelé sétálva, késõbb az óvoda udvarán vagy éppen a játszótéren tovább folyt a
beszélgetés: - Neked melyik szereplõ tetszett? -Az én tanító nénim biztosan olyan lesz, mint a tündér! -Az enyém
meg a tücsök! Még hegedülni is tud!
Úgy gondolom, ezt a hagyománnyá vált rendezvényt a késõbbiekben is érdemes folytatniuk a színészetben
is tehetséges tanító néniknek, az óvodás gyerekek nagy örömére!
A képen a jubileumi elõadás szereplõi láthatóak (balról jobbra):
Terenyi Bertalanné (fent), Fekete Irén, Szeleczki Ágnes, Szabó
Bálintné, Tasi Katalin, Bojtos Béláné, Kispálné Hasur Zita (lent)
A 10 év alatt szerepeltek még: Andrássyné Cseketa Mariann,
Bertáné Kéri Katalin, Bodor Éva, Czigány Mária, Dr. Szántóné Donát
Rita, Hágerné Terenyi Rita, Horváthné Krompaszky Mária, IpacsSzabóné Radics Éva, J. Molnár Terézia, Keléné Varga Anikó, Kiss
Zoltánné, Kissné Kocsis Lilla, Kulcsárné Halasi Ágnes, Lestár
Katalin, Nagyné Orlov Mariann, Polgár Katalin, Sárközi Zsuzsanna,
Szilaj Katalin, Tarnóczy Krisztina
Nagyné Orlov Mariann

Év vége az iskolában
Ebben az évben is az utolsó héten kerül megrendezésre a gyermeknapi, és a Fekete István napi programsorozat mind az alsó, mind a felsõ évfolyamon.
Azonban nem csupán erre a két napra korlátozódnak a programok, melyekkel a gyerekeknek kedveskednek az iskola dolgozói.
A hét elején éjszakai túrán, látványos tûzoltó bemutatón, és a gyereknapi diszkón vehetnek részt a
gyerekek.
Megrendezésre kerül, a tavalyi évben nagy sikerrel megrendezett sportnap is, igaz kicsit más
feladatokkal, minél több gyereket bevonva a közös
küzdelmekbe. Lesz váltóverseny, célba dobó verseny, extrém sporteszközökkel ismerkedés, és természetesen a kihagyhatatlan kispályás focimérkõzés.
Az idén sem maradhat el a természetben, tanyasi környezetben tett kirándulás, ahol a népi szokásokkal, hagyományos szakmákkal, és a mindennapi tevékenységekkel játékos formában ismerkednek a tanulók.
Új program az alsó tagozatnak egy tóparti kirándulás, horgászbemutatóval színesítve.
A hét zárásaként az 5. d osztály elõadásában,
Kovács Edit felkészítésével a János Vitéz c. darab
kerül bemutatásra, valamint kicsit megelõzõ és felkészítõ célzattal elõadásokat hallgatnak, és felvilágosító filmeket tekintenek meg a gyerekek. Több
téma kerül napirendre, többek között a diszkó balesetek, esõsegélynyújtás, egészségügyi problémák
megelõzése.
Remélhetõleg minden tanuló megtalálja a számára kedves elfoglaltságot, és kellemes élményekkel zárja ezt a tanévet, a nyári pihenést is ebben a
szellemben kezdi meg.
Kacskóné Antóni Katalin
● Saving the World Starts with You
Az Oxford Competition országos pályázatára és díjkiosztó ünnepélyére az Országos Széchenyi Könyvtárba Csorba Alexandra, Dobi Krisztina és Németh
Kitti 5. c osztályos tanulók pályamûve került be.
Felkészítõ tanáruk: Adonyi Gabriella.
● A Fekete István Általános Iskola földrajzot szeretõ tanulói ebben a tanévben is indultak megyei,
országos versenyeken. A Mozaik Tankönyvkiadó
által szervezett Országos Levelezõ Földrajz versenyen 9 tanuló indult. Hárman kerültek be 584 versenyzõ közül a legjobb 30 versenyzõ közé, akik egy
döntõn vettek részt. Keresztes Ágnes 2. helyezést,
Imre Lõrinc 3. helyezést, Radics Péter a 15. helyezést érte el. A TIT által szervezett Országos Teleki
Pál Földrajz-Földtan versenyen a legeredményesebb Keresztes Ágnes volt, aki a megyei forduló
megnyerése után az országos döntõn a 20. helyezést érte el.
● Az iskolai hulladékgyûjtés össztömege 2009ben 35 809 kg (18 987 kg alsó + 16 822 kg felsõ
tagozat). Köszönet és gratuláció az összes résztvevõnek!
FUTÓFESZTIVÁL
Ezúton is szeretnénk megköszönni mindazoknak,
akik támogatásukkal, részvételükkel vagy az elõkészületekben nyújtott segítségükkel aktívan részt
vettek a programon, és így a Futófesztivál sikeresen fejezõdött be. A befolyt pénzösszeggel az ifjú
sportolókat támogatjuk, ezért reméljük hagyományt teremthetünk, és ezentúl évrõl évre jó hangulatú, egyre több érdeklõdõt megmozgató programmal kedveskedhetünk Lajosmizse lakosainak.
Szervezõk
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BESZÁMOLÓ ÖNKORMÁNYZATI ÜLÉSEKRÕL
2009. április 22.
A polgármester új bejelentéseivel kezdte munkáját a
testület:
– Bölcsõdei pályázat elsõ fordulón nyert, tovább
jutott a második fordulóba
– Új kolleganõ: dr. Gazdag Judit – vezetõ referens – bemutatása
– Az egészségház udvarán épülõ idõsek otthonára benyújtott pályázat nem nyert.
A képviselõ-testület a költségvetési szerveinek 2008.
évi beszámolóját felülvizsgálta és jóváhagyta.
Ugyancsak a 2008. évi pénzmaradványt is.
A város közterületeinek tisztántartásáról szóló rendelet-tervezetet a képviselõk elfogadták.
A közfoglalkoztatási megállapodás kötését a Kecskemét és Térsége Társulással valamint Bács-Kiskun
Megyei Önkormányzattal elfogadta a testület.

A képviselõ-testület Suta Géza, mint a köztemetõ
üzemeltetõje által a temetõ üzemeltetésével összefüggõ a 2008. évi bevételeirõl és kiadásairól szóló tájékoztatóját elfogadta.

A testület jóváhagyta a 2009. évi augusztus 20–23.-ig
megrendezésre kerülõ XVI. Lajosmizsei Napok
programtervezetét. A programok költsége 2 000 000
Ft.

Lajosmizse Város Önk. Képviselõ-testülete a
Lajosmizsei Tûzvédelmi és Mûszaki Mentési Köztestület 2008. évrõl szóló beszámolóját elfogadta.

A 2009. évi Lajosmizsei Lovas Napok beindítását a
testület már megszavazta az elõzõ ülések alkalmával, de a természetvédelmi hatóság a tervezett helyen (Iskola-tó) nem engedélyezi a védett fák miatt.
Így a Táltos Birtok Alapítvány pályáján lenne megszervezve, aminek elõkészítõ munkáihoz (tereprendezés, lovasrendezvény lebonyolítása, technikai feltételek biztosítása stb.) 1 500 000 Ft-ot biztosít támogatásként a polgármesteri hivatal. A testület
együttmûködési megállapodást köt az alapítvánnyal
tíz évre, melyben legalább évi két alkalommal a pályát városi szintû rendezvények megszervezéséhez
az önkormányzat rendelkezésére bocsátja.

Zsigó Viktor képviselõ indítványát – melynek célja,
hogy a település bejáratánál állítsunk fel egy rovásírással fába vésett helységnévtáblát –, a testület elfogadta.
A dûlõutak menti fák kivágására újabb felhívást határozott el a testület.

2009. május 13.

A CÉDE-pályázat benyújtását – mely a
Napköziotthonos Óvoda fûtéskorszerûsítésére irányuló szakmai elõkészítési munkálatok megkezdését célozza –, a testület támogatja.

Emlékezéssel, tiszteletadással kezdõdött a tanácskozás. Sári Lászlóra emlékeztünk, aki az elsõ Önkormányzati Testületnek megválasztott tagja, a város sokak által tisztelt és szeretett polgára, a finom
pálinkák készítõje volt.

Úgyszintén támogatja a testület az Árpád utcával
kapcsolatos szakmai elõkészítõ munkálatok megkezdését a TEUT pályázat esetleges benyújtásához
(aszfalt szõnyegezés).

Tájékoztatással folytatódott: A Szabadság-téren
árusítási lehetõséget biztosítanak a helyi kiskertekben
megtermelt – zöldség, gyümölcs, virágfélék értékesítésére a hét minden napján.

A sportlétesítmény felújítási programot elfogadta a
testület.

Vízi-Közmû üzemeltetési szerzõdés megkötéséhez
Marton Ferenc módosító javaslatát a testület nem
fogadta el.

A helyi önkormányzat testülete pályázatot nyújt be
a helyi önkormányzat fenntartásában lévõ sportlétesítmények felújításának támogatásáról szóló ÖM
pályázati felhívására, mely során az alábbi célokat
kívánja megvalósítani:
– A Sportcsarnok elválasztó függönyének cseréje,
– Részleges építészeti akadálymentesítés.
Képviselõ-testület pályázatot nyújt be a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzathoz, a Lajosmizsei Napok rendezvénysorozatának támogatására.
Lajosmizse Város Önkormányzatának 2009-re vonatkozó közbeszerzési tervét a testület megtárgyalta
és elfogadta.
Döntés született az egyéb szervezetek 2009. évi támogatása fel nem osztott keretösszegének felhasználásáról a lajosmizsei rendõrõrs javára (250 000
Ft).
Lajosmizse Város Önk. Képviselõ-testülete a sportszervezetek támogatásának céljából 300 000 Ft-ot
átad a Lajosmizséért Közalapítvány részére.
Selectra kémiai automata gép térítésmentes használatba adásáról döntött a testület. A gépet a kecskeméti Kórház részére az erdélyi lakosság szûrésének
céljából, a szûrés idõtartamára adja át.
Ajánlatkérés Vízi-Közmû Társulat szervezésére és
megalakítására. A határozattervezettel a testület
egyetért, elfogadta azt.
Lajosmizse Város Önk. Képviselõ-testülete megbízza HBF Hungaricum Kft.-t az:
– ÁROP-1.A.2/A kódjelû „Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának szervezet fejlesztése a modernizáció jegyében” címû pályázat,
– És a DAOP-2007-4.1.1./A. A lajosmizsei egészségháza infrastrukturális fejlesztése, kialakítása címû pályázat közbeszerzési eljárásainak teljes körû
lebonyolításával.
A 2008. évi ellenõrzési jelentést – melyet dr. Balogh
László rendkívüli precizitással állított össze –, a testület megtárgyalta és elfogadta.
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Vízi-Közmûre vonatkozó üzemeltetési szerzõdést
köt Lajosmizse BÁCSVÍZ Zrt.-vel 2009. július 1-tõl.
A hulladék-kezelési közszolgáltatásról szóló rendeletet a testület elfogadta. E szerint a díjak áfa nélkül
a következõk:
Edény ûrtartalma
35 literes
60 literes
80 literes
110 és 120 literes

Éves összeg
5200 Ft
10 036 Ft
12 896 Ft
15 496 Ft

A képviselõ-testület az önkormányzat mûködési, kiadási és bevételi ütem eltéréseinek áthidalására hitelkeret szerzõdést kíván kötni K&H Bank Zrt.-vel
egy év idõtartamra.
A testület támogatja a Kecskemét és Térsége Társulás által benyújtandó pályázatot iskola pszichológusi
hálózat kialakítására.
Tulajdonosi hozzájárulást ad a testület turistaút kijelöléséhez (Városház tértõl a Puszta templomig
tartó nyomvonalon), valamint pihenõhely létesítéséhez. A pihenõhely létesítési és üzemeltetési költsége
a Járóföld Turista Egyesületet terheli.
Nevezetes tájékozódási pontokat elfogadta a testület azzal, hogy:
– A pont helyét pontosítani kell,
– A pontok megnevezését a helyben szokásos
névhasználatnak megfelelõen kell alkalmazni.
A képviselõ-testület megállapodást köt Kecskemét
és Térsége T. Társulással:
– logopédiai szakszolgálati,
– családsegítés, házi segítségnyújtás, jelzõrendszeres házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, nappali
ellátás, gyermek jóléti szolgálat,
– közoktatási feladatok ellátására.
A képviselõ-testület elfogadta a 2009. évi Környezetvédelmi nap programtervezetét, melynek költségigénye 860 000 Ft, amely összeg a hivatal és intézményei között oszlik meg.

„KUN-Összefogás”. A kunok elsõ világtalálkozóját
2009 szeptemberében rendezik meg. A nyitó ünnepségen Lajosmizsét Basky András polgármester és a
Búzavirág Néptánc csoport képviseli.
„Bölcsõdei ellátás biztosítása Lajosmizse Városban” címû DAOP-os pályázat második fordulójának
elkészítésével HBF Hungaricum Kft-t bízza meg a
testület.
Ismételten DAOP-os pályázat módosítását is elfogadta a testület, melynek címe: „A lajosmizsei
egészségház infrastrukturális fejlesztése, kialakítása”.
Lajosmizse Város Önkormányzata pályázatot nyújt
be OKM rend. alapján minõségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenõrzés támogatására. Az ehhez szükséges önerõt a város biztosítja.
Zsigó Viktor javaslatát, melynek esszenciája: „Tanítsuk gyermekeinket magyarságra!” támogatta a testület és felkérte Basky András polgármestert, hogy
Zsigó Viktor javaslatát továbbítsa a Fekete István
Általános Iskola Igazgatójának részére.
A képviselõ-testület az interpellációk után zárt üléssel folytatta munkáját.

2009. május 26. (rendkívüli ülés)
Lajosmizse Város Önk. Képviselõ-testülete pályázatot nyújt be Regionális Fejlesztési Tanács által
meghirdetett CÉDE támogatásra. A pályázat célja:
A Központi Óvoda fûtéskorszerûsítése. Saját forrás
4 398 128 Ft. Támogatásból igényelt összeg:
8 167 951 Ft.
A képviselõ-testület részt kíván venni a Kecskemét
és Térsége T. Társulás által benyújtandó CÉDE pályázatban, melynek célja a közcélú foglalkoztatás
eszköz és anyagbeszerzése (Honda GXV 620 tip. fûnyíró traktor beszerzésére).
A testület a Gyermekjóléti és Gyermekvédelmi ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadta.
Lajosmizse Város Önkormányzata által alapított
költségvetési szervek alapító okiratainak jóváhagyása, elfogadása.
Tervezõ kiválasztása a DAOP 4.1.3/C pályázat második fordulójához.
A képviselõ-testület a fenti számú „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások, valamint bölcsõdék önálló fejlesztése” elnevezésû pályázat „C” komponens második fordulójának tervezõi
munkálataival a pályázati terv dokumentáció elkészítésével a MÉT Építõipari és Tervezõ Kft.-t bízza
meg. Ezek költsége 1 000 000 Ft+áfa.
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A képviselõ-testület nyilatkozott, hogy sikeres bölcsõdei pályázat esetén a kialakításra kerülõ bölcsõdét mûködteti és fenntartja.
Óvodai csoportok áthelyezése.
A képviselõ-testület pályázatot nyújtott be a Szent
Lajos utcai óvodai telephely infrastrukturális fejlesztésére. Amennyiben a pályázat nem részesül
kedvezõ elbírálásban az óvodai csoportok áthelyezésérõl abban az esetben is gondoskodik az áthelyezésérõl, annak pénzügyi fedezetét biztosítja.
TEUT-pályázat benyújtása – Árpád utca felújítására. Saját forrás: 7 855 635 Ft. Támogatásból igényelt
összeg: 7 254 385 Ft. Összesen: 15 110 020 Ft.
Lajosmizse Város Önk. Képviselõ-testülete a Fekete István Általános Iskola minõsítésirányítási programját jóváhagyta, mely többletforrást nem igényel
az önkormányzat részérõl.
A képviselõ-testület a szennyvízhálózat fejlesztése
nyertes pályázatához kapcsolódó új létesítmények
tervezési munkáinak elvégzését célzó ajánlatok tárgyában nem hirdetett eredményt. Megbízta a polgármestert, hogy ugyanebben a tárgyban új közbeszerzési eljárást indítson el.
A képviselõ-testület hozzájárul ahhoz, hogy
dr. Móczár Csaba Lajosmizse Város Közigazgatási
területén a Diabetológiai szakrendelést területi ellátási kötelezettséggel nyújtsa.
Dr. Csire Gézáné

NYÁRI
GYERMEKÉTKEZTETÉS
Lajosmizse Város Önkormányzata a szociális nyári gyermekétkeztetés keretében 201 fõ
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülõ lajosmizsei gyermek számára biztosít napi egyszeri felmelegíthetõ készételt,
összesen 54 munkanapon át, 2009. június
16. és augusztus 31. között, mintegy 4 millió
Ft értékben. Az élelmiszercsomagok összeállításáról a helyi Mizse Gastro Kft, kiosztásáról a Gyermekjóléti Szolgálat gondoskodik.

Lajosmizse Város
Önkormányzatának
közérdekû információs lapja
Kiadásért felelõs: Guti Istvánné.
A szerkesztõség vezetõje: Varga Mária.
A szerkesztõség és a kiadó címe:
Lajosmizse Város Mûvelõdési Háza és Könyvtára,
6050 Lajosmizse, Szabadság tér 12.
A szerkesztõség tagjai: Baranyi Sándor, dr. Csire Gézáné,
Gáspár Vilmos, Józsáné dr. Kiss Irén, Kocsis Györgyné,
Kutasiné Nagy Katalin, Nagy Erzsébet, Pósfay Péterné,
Rostásné Rapcsák Renáta, Tengeri Dalma,
Veszelszkiné Nagy Erika
E-mail-cím: hirlap.lm@gmail.com
ISSN 1788-7399
Nyomdai elõállítás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
Lajosmizsei Nyomdája.
Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató – Táskaszám: 09 1528
www.hknyomda.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!

Nyert a Lajosmizsei Önkormányzat egészségügyi pályázata,
amely az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósul meg.
Kedves Lajosmizseiek!
Az Egészségház háza tájáról ismét egy jó
hírrel szolgálhatunk. Lajosmizse Város
Önkormányzata 39 231 593 Ft összeget
nyert. Ez az Új Magyarország Fejlesztési
Terv Dél-alföldi Operatív Program DAOP2007-4.1.1. kódszámú, Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-,
járó beteg szakellátás korszerûsítése ROP
intézkedés keretében benyújtott pályázata.
Az elnyerhetõ összeg 40 millió Ft volt. Az
önkormányzati önrésznek és A Lajosmizsei Egészségház infrastrukturális fejlesztése, kialakítása címet viselõ projekttervnek köszönhetõen 45 387 000 Ft összegû beruházás valósulhat meg ez év második félévében az Egészségházban.
Már korábban beszámoltunk az Egészségház új külsõbe öltözésérõl, amely az akadály-mentesítésre nyert 10 millió Ft-os pályázatból és az önkormányzati önrészbõl
valósulhatott meg. Hírt adtunk a Gyermekjóléti Szolgálat prevenciós programjaira nyert 20 millió Ft pályázat céljairól is. A
mostani sikeres projekttervünkkel a
Lajosmizsei Egészségház infrastrukturális
fejlesztését és az épületben szolgáltatásbõvülést szeretnénk elérni.
Az Egészségház felújításának része lesz:
Tetõ-héjazat csere, festés, mázolás. Ezzel a
pályázattal sikerül lecserélni az elhasználódott egészségügyi gépeket, nõgyógyászaton a kolposzcopot, szemészeten a réslámpát. A fizioterápián teljes gépcserét tudunk megvalósítani. Központi sterilizálót
alakítunk ki EU szabvány szerinti gépvásárlással. 4 új szolgáltatást, kardiológiai,
bõrgyógyászati, pszichiátriai szakrendelést és házi szakápolást indítunk novemberben. A pályázatnak része az ehhez
szükséges orvosi gépek, mûszerek megvásárlása. Információ-technológia fejlesztés
keretében informatikai program- és gépbeszerzést, a Kórházzal informatikai kapcsolat kialakítását tervezzük. Fontosnak tartjuk azt, hogy az Egészségházba érkezõk
kulturált körülmények között vehessék
igénybe szolgáltatásainkat. A pályázattal
sikerül lecserélni a várótermi padok, pelenkázó asztalok egy részét. Takarítógépet
vásárolunk, hogy könnyebb legyen a szép,
tiszta környezet megvalósítása.

KEDVES VÉRADÓK!
Ismételten számítunk a régi,
és új véradóra.
VÉRADÁS AZ EGÉSZSÉGHÁZBAN
2009. JÚNIUS 18-ÁN.
Köszönjük, hogy segít másokon!

Ezekkel a pályázatokkal terveink szerint
2010-re egy modern, infrastruktúrában és
szolgáltatásaiban megújuló egészségügyi és
szociális szolgáltató központot szeretnénk
az Egészségházban létrehozni. Ezt az alkalmat is szeretném megragadni, hogy köszönetet mondjak mindazoknak, akik szakértelmükkel, kedvezõ döntésükkel hozzájárulnak mindezek megvalósításához.
Józsáné dr. Kiss Irén
projektmenedzser

TÛZOLTÓSÁGI HÍREK
2009. 02. 01-tõl a Lajosmizsei
Tûzvédelmi és Mûszaki Mentési
Köztestületnél az alábbi események történtek:
– 2009. 02. 25. Ladánybenén egy 14x8 méteres
épület tetõszerkezete teljes terjedelmében égett. A
lakórészben tûz nem volt. Személyi sérülés nem
történt.
– 2009. 02. 28. Az 5-ös fõúton egy Ford Escort típusú. szgk. árokba hajtott, és felborult. 1 fõ könynyebb, 1 fõ súlyos sérülést szenvedett.
– 2009. 03. 05. Lajosmizsén egy kb. 150 m2-nyi,
részben kétszintes családi ház tetõszerkezete, valamint padlástere égett. Személyi sérülés nem történt.
– 2009. 03. 13. Az 5-ös fõúton egy Peugeot típusú szgk. mezõgazdasági vontató hátuljába hajtott.
1 fõ beszorult, akit a tûzoltók feszítõ-vágó segítségével kiszabadítottak, és a mentõsöknek átadtak.
– 2009. 04. 05. Lajosmizsén egy 6x12 m2 alapterületû, nádfedeles családi ház tetõszerkezete teljes
terjedelmében égett. A tûz a lakórészre nem terjedt
át, személyi sérülés nem történt.
– 2009. 04. 05. Lajosmizsén a központban egy
4 emeletes lakóház homlokzatáról vakolat hullott
az útra, ami a járókelõket veszélyeztette. A fellazult
vakolatot a tûzoltók eltávolították.
Fontosabb események:
– 2009. 02. 12. Az Ellenõrzõ Bizottság 2008. évet
érintõ átfogó ellenõrzést végzett.
– 2009. 03. 10. Az Országos Katasztrófavédelmi
Igazgatóságról „5 fõ” ellenõrzést végzett.
– 2009. 03. 27. A Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság gyakorlattal egybekötött ellenõrzése.
– 2009. 03. 28. Elnökségi ülést tartott a köztestület.
– 2009. 04. 10. A köztestület idén a II. közgyûlését tartotta.
– 2009. 05. 20. Felsõlajoson a Gumiring Kft.-nél
helyismereti foglakozást és bemutatót tartottunk.
– 2009. 05. 27. Kollégiumi kisiskolások laktanyalátogatást tettek.
Összegzés:
Tûzeset
Mûszaki mentés
Téves jelzés, vaklárma
Vaklárma
Segítségnyújtás

24
7
4
4
1
Koller Dániel elnök
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Gyermeknapi meglepetés az óvodásoknak
Nagy megtiszteltetés érte városunk Szent Lajos utcai
tagóvodáját. Sólyom János és kedves felesége nagy értékû játékokat adományozott az ide járó apróságoknak.
A játékok azon kívül, hogy a gyermekek örömére
szolgálnak, fejlesztik kreativitásukat, kézügyességüket,
gondolkodásukat és közösségfejlesztõ hatással bírnak.
A gyermekek és az óvoda dolgozói nevében köszönjük
a támogatást.
Balyi Judit
telephelyvezetõ

Környezetvédelmi nap az óvodában
A Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda Mécses csoportjában a környezetvédelmi napot
megelõzte számos hozzá kapcsolódó tevékenység, esemény. A gyermekekkel a nevelési év folyamán sokat beszélgettünk a környezetünkrõl, azon belül is az élõ-, élettelen világról.
Megismerkedtünk a tavasszal nyíló virágokkal, kisebb állatokkal, rovarokkal, növényekkel melyek közvetlen környezetünkben
fordulnak elõ. Kísérleteztünk különféle tárgyakkal, anyagokkal (papír, fém, mûanyag)
megfigyeltük játékos tevékenységek közben
tulajdonságaikat. A gyermekek tapasztalatokat szerezhettek az õket körülvevõ környezetrõl, hogy számukra ne legyen ismeretlen a
környezetvédelem fogalma és fontossága.
Környezeti nevelésünk több mint a környezet
megismerése. Feladatunk a környezettudatos, környezetre figyelõ magatartás megalapozása. Azokat a szokásokat, magatartásformákat alakítjuk, amelyek a környezettel való
harmonikus együttélést biztosítják a gyermek
késõbbi életvitelében.
A környezetvédelmi napra 2009. május 28án került sor. Ezen a héten felelevenítettük
az eddigi ismereteinket és még számos új tapasztalatot szerezhettek a gyerekek. A héten
komplexen minden területhez kapcsolva végeztek játékos tevékenységeket. Megnéztük
az óvoda mellett lévõ szelektív hulladékgyûjtõt, elkészítettük a csoportban a kicsinyített
mását, amelyeket a környezet és matematika
foglalkozásokon hulladékok szelektív válogatására használtunk. A gyerekek által behozott
hulladékokból játékokat barkácsoltunk, amelyekkel a hét folyamán játszhattak.
A gyerekek ismeretei tovább bõvülhettek,
amikor a környezetvédelmi napon a
Saubermacher Kft. alkalmazottjai eljöttek az
óvodába, hogy a gyerekek közelrõl megismerkedhessenek a „kukás” autóval mûködés

Ismerkedés az anyagokkal a Mécses csoportban

2009. május 29-én pénteken volt a gyermeknap
az óvodánkban, ami bátran mondhatom, remekül sikerült, minden gyermek – és felnõtt is – nagyon jól érezte magát.
Reggel 8.30-kor Kati óvó néni vezetésével közös zenés reggeli tornával indult a nap, amibe sok
lelkes szülõ is bekapcsolódott. Igazán jólesett
mindenkinek a reggeli napsütésben a jó levegõn
ez a kis mozgás.
Ezután összenyitottuk óvodánk termeit és
minden gyermek szabadon választhatott melyik
tevékenységbe kapcsolódik be. Több lehetõség
közül választhattak a gyerekek.
Volt papírkígyó-készítés, papírsapka-díszítés,
lufifújó verseny, színes papírból csibehajtogatás,
versenyjátékokat is szerveztek az óvó nénik
(zsákban futás, autóversenyeztetés, stb.).
Közben több lelkes szülõ elõre megsütött lekváros, kakaós, pudingos, túrós, mogyorókrémes
palacsintájából lakmározhattunk. Ezek után,
Bach Bence apukája az óvodánk elé állt a lovas
kocsijával és megkocsikáztatta a gyermekeket.
Minden gyermek nagy örömmel ült fel és próbálta ki ezt a lehetõséget is.
Majd megérkezett óvodánkba is a fagylalt
(ami nélkül nincs igazi gyermeknap), választhattak a gyerekek többféle ízû fagylalt közül, örömmel nyalogatták fagylaltjaikat.
Mindezek után kaptak a gyerekek ajándékba
több színes labdát és karikát. Igazán nagyon jó és
emlékezetes nap volt mindenki számára.
Ezúton szeretnénk megköszönni minden kedves szülõ és felnõtt közremûködését, hogy hozzájárultak e nap sikeréhez.
Rákóczi úti óvoda gyermekei és dolgozói nevében:
Szöllõsi Zsuzsanna óvodapedagógus

A Rákóczi u.-i óvodások boldogan kocsikáztak

A Méhecske csoportosok szelektíven válogatták a hulladékot
Közös zenés tornával indult a gyermeknapi program a
központi óvodában.

Táncház
a Süni csoportban

közben is. A cég által hozott játéktevékenységek mûanyag flakonok taposása, kupakkal
célba dobás kukába és kirakó játékok színesítették a gyerekek napját.
Az óvodásokban tudatosítottuk, hogy a
hulladékot mi termeljük, szelektív gyûjtésével
azokat újra hasznosíthatjuk.

8

Rákóczi úti óvoda – 2009

Képes beszámoló a gyermeknapról

Az Õzike csoportos gyermekek kukásautó képét rakják ki a kirakóval

A Süni csoportosok az összetaposott mûanyag palackokat elhelyezik a gyûjtõkonténerbe.

GYERMEKNAP

Bujdosó Tihamérné,
Jurászikné Gáspár Anita
odapedagógusok

Az Õzike csoportosok
tojástartóból
kishajót készítettek

A Mécses csoportosok játékos ügyességi versenyen vettek részt.

Ki az erõsebb
a Süni csoportban?
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„TÜNDÉRKERT VIRÁGAI” GÁLA

ÉLET A KOLLÉGIUMBAN

2009. 06. 04.

A Fekete István Általános Iskola Kollégiumában zajlik az élet. Egymást érik az izgalmasabbnál izgalmasabb programok. Nemcsak a nevelõk által szervezett sportversenyek, szakköri
foglalkozások, hanem a Gyermekmosoly Alapítvány által finanszírozott rendezvények 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 Kecskeméti Katona József Színházba, ahol a Pinokkió címû elõadást látták jutalomból azok a tanulók, akik azt
valamivel kiérdemelték.
A moziba is rendszeresen járunk, májusban
a Macskafogó 2 címû filmet láttuk.
Az intézményben hagyomány, hogy minden
évben elvisszük az összes tanulónkat egy egész
napos kirándulásra. Tavaly ezt a kirándulást
Ópusztaszerre szerveztük, az idén közelebbre,
Kecskemétre megyünk, ahol a Vadaskert és az
Arborétum lesz kirándulásunk célpontja. Az
Arborétumban a tanulmányi séta mellett sor-és
akadályversenyekre, gyephokira, számháborúzásra és sok más vidámságra is sor kerül.
Az utolsó héten igazodva az iskola programjaihoz a kollégisták a hagyományos programjainkon is részt vesznek. Így június 10-én Otthongyûlést tartunk, ahol közösen értékelik a gyerekek és a felnõttek az elmúlt tanévet. Ekkor adjuk át tanulóinknak a jutalomkönyveket, okleveleket, a tisztasági versenyben elért helyezésekért a tortákat. 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 elkészítésével. A talpalávalót a tábortûz mellett a Flótás Együttes
húzza.
A kollégiumból a gyerekek június 13-án pénteken a reggeli után utaznak haza.
A kollégiumban az otthonos légkört, családias hangulatot a programok gyerekekkel közös
szervezése, lebonyolítása, a közös játék, éneklés teremti meg.
Minden tanulónknak és családnak hasznos
idõtöltést és kellemes vakációt kívánok!

Az idén is megrendezésre kerül a „Tündérkert Virágai” Gála, melyen ügyes óvodásaink
színvonalas elõadásokat mutattak be.

A „Világszép kecskebéka” története
a Szent l. u-i óvodások elõadásában
A Szt L. u.-i óvodások
a Flinstone család
mindennapjait mutatták be

A Katica csoport gyermekei libapásztor lányokká és juhászbojtárokká változtak a színpadon.

A Napocska csoportosok elvezettek
bennünket egy vásári forgatagba

Veszelszkiné Nagy Erika
tagintézmény-vezetõ

A Csibe csoportosok
hátizsákkal a hátukon
„kirándulni” indultak

A mûsort az óvó nénik tánca zárta

Tájékoztató a Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda nyári nyitva tartásáról
A Lajosmizsei Napközi Otthonos óvoda 2009. június és július hónapban a megszokott nyitva tartással várja a gyermekeket.
2009. augusztus 1-tõl augusztus 31-ig a Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda székhely és
telephelyei karbantartási munkálatok miatt zárva tart.
Ügyfélfogadás 2009. augusztus hónapban minden hét csütörtökön 8.00-tól 12.00-ig.

Június 5-én a mûvelõdési ház mozitermében a pedagógusnapi ünnepi mûsor
keretében ünnepeltük az idei év kitüntetettjeit: Dobossy Jánosné rubin, Prágai
Angéla és Kemmer Mihályné gyémánt,
Káposztás Henrikné és Orbán Lászlóné
arany oklevelét.
Gratulálunk és jó egészséget kívánunk
nekik!
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LAJOSMIZSE SPORTJÁBÓL
LAJOSMIZSEI VLC – labdarúgás
Nagyon sikeresen szerepeltek a klub csapatai az
elmúlt idõszakban. A felnõttek bronzérmesek lettek, serdülõink veretlenül bajnokok, két korosztályos csapatunk megyei bajnok, a 2000-esek országos 5. helyezettek a Diákolimpián, valamint meghívásos tornákon is 1. helyezéseket sikerült elérni.
Részletek:
Fonyódon rendezték meg a Diákolimpia I. korcsoportos országos döntõjét. A lajosmizsei Fekete
István Általános Iskola képviseletében az LVLC
2000-es játékosai léptek pályára, és az elõkelõ 5.
helyen végeztek. A 19 megye és Budapest bajnokai 4 db 5 csapatos csoportban küzdöttek a továbbjutásért. A lajosmizseiek megnyerték a csoportot, megelõzve Békéscsaba, Keszthely, Sopron
és Szigetvár csapatát. A négy közé jutásért küzdelmes mérkõzésen 1-0-s vereséget szenvedtek Körmendtõl, majd nagy csatában legyõzték Salgótarján és Székesfehérvár csapatát, így ötödikként zárták a versenyt.
Mindkét korosztályban lajosmizsei gyõzelem
született a XI. Mizse-csibe kupán városunk sportcentrumában. Az 1998-asok és a 2000-esek is veretlenül végeztek az élen. Különdíjat kapott a hazai csapatokból Kun Márk, Varga Zsombor, Gábor Lukács József és Treiber Gergõ. A díjakat Kisjuhász Sándor, a klub elnöke adta át a gyerekeknek.
Szentkirályon a 2000-es csapat minden mérkõ-

Serdülõ csapat

zését megnyerve hódította el a XII. György-napi
kupát. Különdíjas lett az LVLC-s Rideg Ferenc.
Az 1994-95-ösök Jakabszálláson szerezték meg
a Tavaszi kupát 100%-os teljesítménnyel. A verseny gólkirálya Ilonka Richárd (LVLC) lett.
A Magyar Gyermek Labdarúgó Szövetség
(MGYLSZ) 12 csapatos megyei döntõjében a
2000-es csapat 1. helyen végzett, így bejutott az országos döntõbe, amelyre Budapesten kerül sor.
Az 1998-as korosztály szintén 1. lett a megyei döntõben. Az 1996-97-es csapat körzeti 2. helyezett
lett. Kiemelkedõ teljesítményéért Spiegelberger
Tamás, Gábor Lukács József és Treiber Gergõ jutalomból bekísérhette a játékvezetõket az NB-Ies KTE Ereco – Bp. Honvéd mérkõzésen.
Serdülõink veretlenül nyerték meg a megyei
bajnokságot, 20 mérkõzésbõl 19 gyõzelemmel,
egy döntetlennel, 177 rúgott, 13 kapott góllal. A
csapat leggólerõsebb játékosa Ilonka Richárd 47
góllal megszerezte a gólkirályi címet.
Városunk felnõtt csapata a tavaszi szezonban
13 mérkõzésbõl 11-szer gyõztesen hagyta el a pályát, egy döntetlen és egy vereség mellett. A tavaszi eredmények alapján 1., összesítésben a 3. helyen végzett a megyei III. osztályú bajnokság
Északi csoportjában. A csoport góllövõinek versenyében Sajó Attila a 2. helyen végzett 28 góllal.
CSAPATAINK: Felnõtt: Magyar Norbert,
Surman Péter, Bódog Róbert, Kun
Gábor, Baranyi Tibor, Kun Ákos,
Nagy Tibor, Jurászik Zoltán, Fekete
Tamás, Suta Milán, Árva Zsolt,
Dodan Constantin Petre, Ulicska Péter, Sajó László, Basky Balázs, Halász
Szilárd, Sajó Attila, Hriazik Attila,
Szakállas Gábor, Takács Tamás, Dull
György. Szakágvezetõ: Krasnyányszki András. Edzõ: Faragó Gyula és
Janó Gyula.
1996–97-esek: Görbe Zsolt, Varga
György, Nyitrai Milán, Veszelszki
Márk, Pintér Tamás, Hriazik Tamás,
Szaszkó Csaba, Kanyik Imre, Treiber
Emil, Kalocsa Tamás, Ubornyák Bence, Makai Richárd, Vas Krisztián,
Gavenda Gábor, Siroki Gyula, Ko-

MIZSE KC – férfi kézilabda
Bajnoki mérkõzések NB II: KELET
21. forduló

Mizse KC–Gyömrõ VSK 26–25
(félidõ: 14–14)
Mizse KC: Szabó- Sándor 6 (1/1), Gábos 6, Szórád 1,
Demeter 4, Veszelszki 7, Tóth. Csere: Godán(k),
Boda, Szekeres 1, Bálint, Bán, Horváth, Csontos 1.
Edzõ: Szekeres László. Kiállítás: 10, ill. 0, 7 m-es:
1/1, ill. 9/7.
A dobogós helyekért küzdõ vendégcsapat kezdte
jobban a mérkõzést, s fokozatosan elhúztak, a 26.
percben már 14–10-re vezettek. Ekkor ritmust váltottak a hazaiak, s remek hajrával kiegyenlítettek a
félidõ végére. A II. félidõt is remekül kezdte a mizsei csapat, s ötgólos elõnyre tettek szert 15 perc alatt,
de a vendégek szívósan küzdöttek, nem adták föl, s
bár a hazai gyõzelmet már nem tudták megakadályozni, szorossá tették a végeredményt.
A mérkõzés a kézilabdázás jó hírverése volt, köszönhetõen a két csapatnak.
Az ifjúsági csapat magabiztos gyõzelmet aratott:
Mizse KC–Gyömrõ VSK 50–23 (28–8).
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22.forduló

Dabas VSE KC II–Mizse KC
36–29
(félidõ: 17–12)
Mizse KC: Szabó- Sándor 2, Gábos 13 (5/5), Demeter 2, Boda 5, Veszelszki, Szórád. Csere: Godán(k),
Csontos 4, Tok, Bán, Tóth, Szekeres 2, Horváth.
Edzõ: Szekeres László. Kiállítás: 8, ill. 10 perc, 7 mes: 7/4, ill. 8/7.
A mizseiek számára már „tét-nélküli”, a hazaiak
számára a kiesés elkerülésének lehetõsége volt a tét,
s ennek megfelelõ volt a csapatok motiváltsága is,
melyet híven tükröz a végeredmény.
Ifi eredmény: Dabas–Mizse KC 37–32
Ezzel befejezõdött a 2008/2009. évi NB II-es bajnokság, a felnõtt a 4., az ifi csapat pedig a 3. helyen végzett.
Sápi Zsombor

vács Zsolt, Sápi Milán. Edzõ: Faragó Gyula.
1998–99-esek: Varga Lehel, Treiber Gergõ, Gábor
Lukács József, Spiegelberger Tamás, Nagy Bence,
Kun Dániel, Guttyan Adrienn, Szemán Gergõ,
Csóri Arnold, Görbe Marcell, Varga Bence,
Várkonyi Mátyás, Bujdosó Zoltán, Bódog Dávid,
Olajos Martin, Pálmai Norman, Seres Roland,
Kemenczei Ferenc. Edzõ: Faragó Gyula.
2000-esek: Varga Zsombor, Guttyan Patrik, Sípos
Szabolcs, Kun Márk, Halmavánszki Máté, Rideg
Ferenc, Szabó Andor, Ódor Zoltán, Kollár Benedek, Nagy Roland, Nagy Lambert, Bódog Roland,
Sztana Dániel, Fehér Roland, Faragó Balázs, Farkas Márk. Edzõ: Faragó Gyula.
Serdülõ: Sápi Zsombor, Szatmári Zoltán, Németh
Zsolt, Sulyok Barnabás, Ilonka Richárd, Valkai
Norbert, Kulcsár Dávid, Hajdú Roland, Kis Richárd, Takács Vilmos, Treiber Szabolcs, Laskovics
Ferenc, Duduj Zsolt, Kiss Ádám, Szöllõsi Dénes,
Nagy Roland, Halmavánszki Tamás, Révbéri
Zsolt, Válent Roland, Konyor Márk, Kuru Tamás.
Edzõ: Faragó Gyula.
Faragó Gyula

ASZTALITENISZ
A Lajosmizsei Asztalitenisz Club 2008-2009. évi bajnokság eredményei:
Nõi csapatunk az NB–II. Keleti csoportjában a 6. helyen
végzett. Nagyon erõs mezõnyben a várakozásoknak
megfelelõen szerepeltünk.
Játékosaink: Varga Imréné, dr. Feketéné Pataki Ilona,
Golovicsné Dömötör Szilvia, Szijjártó Pálné, Végh
Györgyné, Baracsi Dóra.
Férfi csapatunk a Megyei III.osztály bajnokságában
elõször indult és az 5. helyen végzett.
Játékosok: Galacz István, Sinka Gyula, Kállai Zsolt,
Krasnyánszki Tibor, Gazdag András
Évek óta szerepelünk a Kecskemét Városi Bajnokságának II. csoportjában egyetlen nõi játékosokkal felálló
csapatként és a 10–11. helyezést értük el.
Április 9-én rendeztük meg az immár hagyományos
Tekes Kupát Lajosmizseiek részére, kb. 30 induló részvételével. A fiataloknál: Krasnyánszki Zsolt és Kislõrincz
Barbara. A felnõtteknél: Sebestyén András és Szijjártó
Pálné gyõzött.
Már 3. éve hogy Varga Ivánra emlékezve asztalitenisz
versenyt rendezünk, mely 2009. június 20-án délelõtt
9 órától lesz a Sportcsarnokban. Minden sporttársat
szeretettel várunk.
Szijjártó Pálné

SAKK

A Lajosmizsei Sakk Kör csapata a megyei sakk csapat bajokságon ötödik lett.
A legjobb pontszerzõk: Lovass Imre, Vida Csaba,
és Márton Attila.
A március 14-én megrendezett Varga-Comp Kupa
sakkversenyt Vida Csaba (Lajosmizse) nyerte, második Szente Varga Fruzsina (Kecskemét), harmadik Jóri József (Örkény).
A „Kecskeméti
Tavasz” országos
gyermek – sakkversenyen jól szerepeltek a lajosmizsei
serdülõ versenyzõk. Márton Attila a második helyet szerezte meg,
Váradi Tamás, B. Nagy Roland, Faragó Balázs, Kun
Ádám, és Gyovai Adrián a 90 résztvevõ között a középmezõnyben végeztek.
Móczó István
A sporthíreket Gáspár Vilmos állította össze
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Folyamatosan megújulni
és továbbadni a vendéglátás
iránti tiszteletet
Örömmel értesültünk róla, hogy a lajosmizsei
Kiss Zoltán, mestercukrász, a Magyar Nemzeti
Gasztronómiai Szövetség (MNGSZ) által alapított Venesz-díj idei kitüntetettje. Munkája a környezetében élõk, a vendégek elismerését évek óta
kivívja, külön öröm, hogy ezt szakmai körökben
is méltányolják.
– Milyen szempontok alapján választották ki
erre a díjra?
– Sok szempontot figyelembe vesznek a díjak
odaítélésekor, közülük néhány, ami alapján a döntés megszületik: vegyen sikeresen részt hazai és
nemzetközi versenyeken, úgy végezze a mesterségét, hogy a tradíciókat megõrizve, a kor elvárásaival ötvözze azt; aktívan tevékenykedjen az oktatás és a szakmai képzés területén, s mesteri címmel rendelkezzen.
– A szakmán belül mekkora a presztízse ennek a
kitüntetésnek?
– A Venesz-díjat 1989-ben alapította az
MNGSZ, melynek Venesz József az elsõ elnöke
volt. Õ alkotta meg a vendéglátás receptkönyvét,
a szakácsmesterség kézikönyvét. Ma Magyarországon ez a legmagasabb szakmai elismerés a cukrászok és szakácsok körében.
– Munkásságával ismerkedve nem áll Öntõl távol, hogy szakmai versenyeken induljon, s ott információink alapján jelentõs sikerekkel térjen haza. Melyikre a legbüszkébb?
– Természetesen mindegyik fontos számomra,
mert valamilyen szempontból mérföldkõ az életemben, de néhány eseményt, tényt azért szívesen
kiragadok, amit különösen fontosnak találok. Az
1992-es Sevillai Világkiállítás nagyon nagy élmény volt, 1993-ban lettem mestercukrász, 2000ben a magyar nemzeti csapat tagjaként az erfurti
olimpián bronzéremmel térhettem haza, 2004ben ugyanitt ezüstérmesek lettünk, 2008-ban pedig az Elsõ Magyar Fehérasztal Lovagrend lovagjává avattak.
– Készül-e mostanság valamilyen megmérettetésre?
– Mára már leginkább a vendégek elismeréséért tréningezek nap mint nap. A nemzetközi és
hazai versenyeken való megmérettetés a fiatalokra vár. Az én feladatom az, hogy a megszerzett ismereteimmel segítsem õket.
– Túl van már egy csomó szakmai kihíváson,
mi adja ezek után Ön számára a legnagyobb örömöt?
– Az elmúlt években nagy megtiszteltetés és elismerés is volt egyben, hogy szakmai segítséget
nyújthattam a nemzeti csapat olimpiai, korábban
pedig a világbajnoki felkészülésében is. Nagy
örömmel tölt el az is, hogy ebben az évben egyik
tanulónk tért haza aranyéremmel Szolnokról, sõt
arra is büszke vagyok, amikor a mûhelyemben tanult szakember válik sikeres cukrásszá. Örömmel
veszek részt egy-egy szakmai zsûriben, vizsgabizottságban, hiszen így tudok én is megújulni, továbbadni a vendéglátás iránti tiszteletet, szeretetet. Boldog vagyok akkor is, amikor 14 év után
nemcsak kisvárosunkban ismerik a cukrászdánkat, hanem olyan helyekrõl is érkeznek vendégeink, ahol régen cukrászként járva arról álmodoztam, hogy majd egyszer nekem is lesz egy cukrászmûhelyem.
(Szerk.)

Tájékoztatjuk kedves Látogatóinkat, hogy a
könyvtár június 22 – július 13-ig, a mûvelõdési ház június 29 – július 20-ig zárva tart!

OLVASÓ DERBI, hogy az olvasás ne legyen idejétmúlt dolog
A Lajosmizsei Kultúrapártoló Alapítvány támogatóinak köszönhetõen az idén is meg tudta rendezni a városi könyvtárral együtt olvasási versenyét. Városunk önkormányzata és a megyei könyvtár is segítette rendezvényünket, ahol az idén a negyedik osztályosoktól kezdõdõen a Fekete István Általános Iskola 15 osztálya indult. A június 8-i döntõre a hat legtöbbet olvasó közössége volt
vendégünk, ahol az olvasásra kijelölt könyvek egyik íróját, Böszörményi Gyulát is ott tudhatták a
gyerekek a zsûri között.
Fõhajtás a részt vevõ osztályoknak és vezetõiknek vállalkozó és játékos kedvükért. A legeredményesebbek név szerint: Adonyi Gabriella, Hasúr Zita, Tari Endre, Parázsóné Adamecz Andrea,
László Ildikó és Pósfay Péterné osztályközössége. Külön kiemelendõ Csernik Ádám (4. f) és
Ádám Zoltán (6. a), akik az egyéni verseny gyõztesei lettek.
A fotón az osztálykirándulások nyertesei, az 5.c
(Adonyi Gabriella) és a 8. c
(Parázsóné Adamecz Andrea) elégedett gyermekei
láthatók.
Varga Mária,
könyvtáros

TIOP-os pályázaton nyert
a városi könyvtár 7 milliót!
Lajosmizse Város Mûvelõdési Háza és Könyvtára a
kecskeméti megyei könyvtárral és még hat megyében
lévõ könyvtárral konzorciumban közel 100 millió Ft boldog nyertese lett a napokban.
A TIOP-2008-1.2.3./08/01 jelû Könyvtári szolgáltatások
összehangolt infrastruktúra-fejlesztése TudásdepóExpressz címû pályázaton indult a városi könyvtár még
szeptemberben, s szerencsésen túljutva az „ellenõrzõ pontokon” megkapta a kért pénzösszeget.
A projekttel az volt a célunk, hogy bekapcsolódjunk egy
integrált fejlesztési körbe, azaz kiépüljön a tervekben szereplõ Bács-Kiskun Megyei Könyvtárak Információs Rendszere (BÁCSKIR). A rendszerbe tömörülésnek tágabb értelemben városunk felzárkózása, a gazdasági élet fellendítése és a munkaerõ versenyképességének növelése a célja.
A digitális írástudás növelésével és a digitális szakadék
csökkentésével szeretnénk hozzájárulni a foglalkoztatás és
az életminõség növeléséhez városunkban.
Elsõ lépésben számítástechnikai fejlesztések történnek:
hálózatfejlesztés, hardver-szoftver beszerzések (új gépek,
nagyteljesítményû szerverek, programok), a gyengén látók
számára speciális könyvtári szolgáltatásként elektronikus
nagyító áll majd rendelkezésükre.
Fontos eleme a fejlesztésünknek könyvtárunk online katalógusának kiépítése, tehát otthonról kereshetõ, elõjegyezhetõ lesz könyvtárunk állománya, wifi segítségével a
könyvtár épületének környéke is alkalmas lesz internethozzáférésre. Kiemelt célként jelenik meg a helyismereti
anyag feldolgozása, szolgáltatása, digitalizálása, annak
széles körben való nyilvánossá tétele, továbbá a könyvtári
szolgáltatások és a számítógépek használatának megtanítása a helyi lakosság számára, hogy csökkenjenek a szakadékok különbözõ társadalmi rétegek, korosztályok, csoportok között.
Több ütemben történnek a fejlesztések: 2009 második
félévétõl kezdõdõen 2010 végéig teljesülnek a technikai feltételek, a tartalmiak pedig folyamatosan épülnek. A fejlesztések hatására minden most is mûködõ szolgáltatásunk
hatékonyabb és gyorsabb lesz, s reméljük, hogy még nagyobb megelégedéssel tudjuk szolgálni településünk lakosait.
(Szerk.)

Napi fél óra ingyen Internet
a városi könyvtárban
Minden – 13. életévét betöltött – lakosnak biztosítja az önkormányzat könyvtára az információhoz való szabad hozzáférést, azaz 2009 májusától 2009. december végéig

meghívjuk kedves Látogatóinkat naponta egyszeri 30 perc
Internetre a városi könyvtárba.
Az ingyenes 30 perc után a régi, 200 Ft/órás használati díjat számoljuk fel. A részletekrõl érdeklõdjön a 76/555323-as telefonszámon, illetve személyesen a városi könyvtárban!
Nagy szeretettel várjuk a lajosmizsei embereket, éljenek
ezzel a város által biztosított lehetõséggel!

Ismerd meg településed!
Az elmúlt években városunk oktatási intézményeiben, az
iskola és a kollégium tantestületében nemzedékváltás
történt, melynek eredményeképpen több mint ötven pedagógus éli a nyugdíjasok hétköznapjait. Januárban olvasókört alakítottunk, részben saját szórakoztatásukra,
de terveink között szerepel, hogy a város kulturális életében is megjelenjünk.
A városi könyvtár, mint „bázis intézmény” folyamatos
vendégszeretetét élvezve a téli hónapok találkozói olvasmányélményeink felelevenítésével, jóízû beszélgetésekkel,
a jövõ programjainak tervezésével teltek. Tavasszal az „Ismerd meg településed” mottójának szellemében szerveztük programjainkat.
Áprilisban meglátogattuk Eck Tibor patyolattisztaságú
számítógép-vezérlésû pálinkafõzõ vállalkozását. Az adta az
ötletet, hogy nekik, de településünknek is szép sikert hozott
az Ausztriában rendezett Destilláta párlatversenyen elért 1
arany 2 ezüst és 2 bronzérmük. Lenyûgözött bennünket
vendéglátónk szakértelme, lelkesedése és szívélyes vendéglátása. Köszönjük neki!
Májusban a Füzes-tó lett úti célunk- Kobolák János horgászegyesületi elnökkel egyeztetve-, mely Lajosmizse egy
kis gyöngyszeme. Többen közülünk akkor szembesültek
vele, hogy erre még nem is jártak, pedig méltán lehet büszke az Almavirág horgászegyesület e jól megközelíthetõ,
gondozott, a horgászok számára az otthonosság érzését
biztosító több hektáros területre. A horgászegyesület nevében Majoros István kedvesen fogadott és kalauzolt végig
bennünket. Körbesétálván a tavat szóba elegyedtünk a horgászokkal, akiktõl szintén dicsérõ szavakat hallottunk a
tisztaságot és a szervezést illetõen. Láttunk sikeres akciókat: egy- egy szép hal kifogását, de azt is megtapasztalhattuk, hogy a sporthorgász visszaengedi a zsákmányt.
Az esõ elöl a büfébe menekültünk. Köszönjük Kasza Péter üzemeltetõnek, hogy ott költhettük el finom halászlé
ebédünket, melyet a „mi Józsink” ( Kisjuhász József szakács) fõzött.
Tartalmas szép program volt. Ha akad még olyan helybéli honfitársunk, aki nem látta e szép területet javasoljuk,
hogy látogasson el errefelé. A tavat kiépített út veszi körül,
nem fogja zavarni a horgászokat!
Szabóné Mizsei Julianna
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Lajosmizsei 2009-es nyári elõzetes programokból,
táborokból, lehetõségekbõl
A LAJOSMIZSEI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODÁBAN
SZERVEZETT NYÁRI TÁBOROK:
Anyanyelvi tábor 2009. június 15–19. A tábort szervezi az Anyanyelvi
munkaközösség.
Alkotó tábor 2009. június 15–19. A tábort szervezi az Ügyes-kezek munkaközösség.
Úszótábor 2009. június 22–26. A tábort vezeti Veszelszki Erzsébet,
Oláhné Szívós Katalin és Helgert Lászlóné.

KÁRPÁT-MEDENCEI REGÖS TÁBOR
Június 23-július 2-ig a 2008. évi Kárpát-medencei Regös tábornak ad helyet
az általános iskola és a kollégium. A táborban résztvevõk száma kb. 250 fõ.

XXIII. CSUTORÁS NEMZETKÖZI NÉPZENEI
ÉS NÉPTÁNC TÁBOR
Augusztus 10–17-ig a kollégiumban a XXIII. Csutorás Nemzetközi Népzenei és Néptánc tábor indul. A tábor kínálatából: Korhatár nélkül, kezdõknek és haladóknak, egyéneknek és csoportoknak népdalok és táncházak, magyar népi hangszerek tanítása, néprajzi filmek vetítése, kézmûves foglalkozások, népi mesterségek, hangszerkészítés stb.
A tábor ideje alatt minden este táncházat tartanak a kollégium ebédlõjében, amelyen a lajosmizsei érdeklõdõk ingyenesen részt vehetnek.
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 részletes 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. Online jelentkezés, információ, jelentkezési lap letölthetõ: www.tradicio.hu, www.birinyi.hu,
www.csutorastabor.hu oldalakról.
Telefonon: 06-1/315-1322-es számon. E-mailen: csutoras@tradicio.hu

KÉZMÛVES TÁBOR
A Lajosmizsei Gyermekjóléti Szolgálat az idén nyáron ötödik alkalommal
szervezi meg Kézmûves táborát általános iskolás gyermekek részére.
Tábor ideje: 2009. július 13-tól július 17-ig, hétfõtõl péntekig 8-tól 16 óráig.
Tábor helyszíne: Lajosmizse, Dózsa György út 123. (az intézmény parkosított kertje, rossz idõ esetén az ebédlõ).
Ajánljuk: ha elmúltál 10 éves, ha szeretnéd a szabadidõdet hasznosan eltölteni, ha kreatív vagy, ha szeretsz alkotni, mozogni.
A tábor kínálatából: papírsárkány készítés, kézmûves foglalkozások, ajándékkészítés, számháború, vetélkedõk, kincsvadászat és még sok-sok érdekes
és színes program.
A részvétel ingyenes! Jelentkezési határidõ: 2009. július 3.

SPORTNAP ÉS KERÉKPÁRVERSENY
Sportnap 2009. július 25-én, szombaton és Kerékpárverseny 2009. augusztus 5-én, szerdán.
Ha kérdésed van, vagy jelentkezni szeretnél bármelyik programunkra, keresd fel szüleiddel a Gyermekjóléti Szolgálatot! Címünk: Egészségház,
Lajosmizse Dózsa Gy. u. 104–106. Telefon: 356-184/239 mellék

FÜRKÉSZ TÁBOR 2009
A csillagászati év alkalmából „Csillagnézõ” címmel indul nyári tábor a
lajosmizsei mûvelõdési ház és a könyvtár szervezésében június 22–június 26.
Kirándulás az ország csúcsára, kézmûvesség, éjszakai csillagles, fürdés, móka, kacagás!

TÁNCTÁBOR
Intenzív, egyhetes Tánctábor indul 2009. július 6–10. délutánonként
Tematika: latin-amerikai táncok, jazz, show tánc, moderntánc, kondíció,
akrobatika, emeléstechnika, versenytánc technika, természetesen egyedi koreográfiákkal
Helyszín: Lajosmizse Város Mûvelõdési Háza és Könyvtára Tükrös terem.

Tábori díj: kb. 4300 Ft/fõ (jelentkezõk számától függõen)
Jelentkezni kezdõ és haladó csoportokba lehet a 06-70/61-66-481-es telefonszámon 16.00 órától, június 28-ig.
A táborban résztvevõk különleges „Fõnixes” ajándékban is részesülnek,
amit már az elsõ napon megkapnak! Fõszervezõ: Mezei Anett

Lajosmizsei Lovasnapok
Augusztus 1–2.
Elsõ nap fogathajtás, második nap díjugratás
Helyszín: Ceglédi úti lovas tanya

Lajosmizsei Napok programtervezete – 2009
Augusztus 17.
*Református templom, 10 óra: úrvacsorás istentisztelet az új kenyérért való hálaadás alkalmából
Augusztus 20.
17 óra: Az én városom
Rigó Pál fotókiállításának megnyitója
Városi ünnepség: ünnepi mûsor, Szent István szobor koszorúzása, szakmai kitüntetõ díjak átadása, Fellép a palicsi József Attila Mûvelõdési Egyesület, Lajosmizsei Városi Kamarakórus
Helyszín: mûvelõdési ház
20 óra: Szeremlei Néptánc együttes folklór mûsora, táncház
Helyszín: mûvelõdési ház, augusztus 20.
*Római katolikus templom, 8.00 és 18.30 óra: ünnepi nagymise
Augusztus 21.
19 óra: Szécsi Pál élete
Zenés színházi játék két részben Gergely Róbert fõszereplésével
Helyszín: mûvelõdési ház; belépõ: 1000 Ft
Augusztus 22.
10 óra: Repülõgép-modellek bemutatója, reptetése
Közremûködik a Modell Hungária
11 óra: Ifjú lovasok bemutatója
Közremûködik a DOR-OTI Lovasudvar; helyszín: Iskola-tó partja
13 óra: Tûzoltási és mûszaki mentési bemutató, jármûkiállítás
Helyszín: tûzoltóság elõtti tér
14 órától: Kézmûves játszóház
A szabadtéri színpadon fellépnek a mûvelõdési ház csoportjai, valamint a
palicsi és magyarremetei csoportok
Meghívott mûsorok: Szabó Andrea énekes, Sub Bass Monster
19 óra: Lajosmizsei Kutyaiskola bemutatója; helyszín: Iskola-tó partja
20 óra: Élõ koncert a Dockers Formáció-val (The Sun Girl’)
22 óra: Tûzijáték
*Római katolikus templom, 8.00 és 18.30 óra: szentmise
Augusztus 23.
9 óra Turistaút avatás; A Lajosmizse – Puszta templom turistaút bejárása
Gyülekezõ: Központi Park
Információ: Balogh Csaba – 70/77-135-62
*Római katolikus templom, 8.00 és 18.30 óra: szentmise
A LAJOSMIZSEI NAPOK SPORTJA
Aug. 15. szombat
9.00: Asztalitenisz Kupa (sportcsarnok)
Aug. 22. szombat
7.00: Horgászverseny (Füzes-tó)
8.00: Sakkverseny,
14.00: Sakk szimultán,
16.00: Sakk villámverseny (mûv. ház)
9.00: Kézilabda Kupa (sportcsarnok)
Galambröptetési verseny, N-18 Galambász egyesület
Aug. 23. vasárnap
9.00: Gyerek foci Kupa (Focipálya)
Végleges program plakátokon, szórólapokon augusztus elejére várható.

