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Szérûskert Színpad-avató a
Gyermekmajálison

A Lajosmizsei Kultúrapártoló Alapítvány tá-
mogatóinak jóvoltából – külön köszönet ne-
kik még egyszer –, új helyszínen, a mûvelõdé-
si ház és könyvtár udvarán, egy új színpadon,
melyet Szérûskert Színpadnak neveztünk el,
újraálmodott megvalósulásokkal, de a régi
lendülettel szervezte meg május 1-jén Gyer-
mekmajálisát. 

Az öndicséret, mint tudjuk…, viszont akik
részt vettek egész napos programjainkon,
azoktól kell megkérdezni a rendezvény sike-
rességét. Helyszíni riportjaink osztatlan lel-
kesedést mutattak, de errõl csak az tud nyi-
latkozni, aki itt volt. Aki nem volt kíváncsi
ránk, kimaradt egy jó buliból. Sebaj! Re-
ménykedünk: híre megy, s talán jövõre zsúfo-
lásig megtelik élményekre vágyó lajosmiz-
seiekkel, s környékbeliekkel a ház Szérûs-
kertje. Addig képek emlékeztetõül, s mézes-
madzagul a jövõre nézvést. szerk.
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Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala
6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 
Tel./fax: 76/457-575
E-mail: lajosmizse@lajosmizse.hu
www.lajosmizse.hu

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

Ft/nap/méter, 1.500 Ft/(naptári)hét/méter,
5.000 Ft/(naptári)hó/méter (ahol „méter”
alatt az igénybevett árusítóasztali hossz ér-
tendõ). A díj fizetése a helyszínen a piacról
már ismert helypénzbeszedõk útján történik
nyugta ellenében.

A háztáji (a kézi erõvel mozgatható) meny-
nyiséget meghaladó, gépjármûrõl, utánfutó-
ról való termelõi árusításra (dinnye, zsák
krumpli) csak a hamburgériától a játszótér
felé esõ térrészen van lehetõség, aminek a dí-
ja a háztáji árusítás ötszörös mértéke.

Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a
város területén a közterületek használatának
és az ingatlanok gyomosságának általános
ellenõrzésére a nyár folyamán kerül sor,
amelynek során elsõsorban az építési anya-
gok, hulladék közterületi elhelyezését, az üz-
leti, reklám célú közterület-használat jogsze-
rûségét, illetve a parlagfû és egyéb gyomnö-
vények borítottságát fogjuk ellenõrizni. 

Szabálytalan közterület-használat esetén
az ingatlanok tulajdonosait – határidõ megje-
lölésével – a szabálytalanság megszüntetésére
szólítjuk fel, amelynek eredménytelensége
esetén szabálysértési eljárást kezdeménye-
zünk.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a föld-
használók és termelõk kötelesek a gyomok
ellen védekezni, ha azok más, különösen a
szomszédos termelõk növénytermelési, nö-
vényvédelmi biztonságát vagy emberi egész-
ségét bármely módon veszélyeztetik. Továbbá
a földhasználók kötelesek az adott év június
30. napjáig az ingatlanon a parlagfû virágbim-
bójának kialakulását megakadályozni és ezt
az állapotot a vegetációs idõszak végéig folya-
matosan fenntartani. A földhasználót és a
termelõt a hatáskörrel rendelkezõ növényvé-
delmi szerv – külterületen a Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal területileg illetékes
szerve, belterületen a települési önkormány-
zat jegyzõje – kötelezheti a károsítók elterje-
désének megakadályozására, elõfordulásá-
nak, felszaporodásának figyelemmel kíséré-
sére és a védekezési intézkedések megtételé-
re.  Az illetékes hatóság növényvédelmi bír-
ság kiszabására jogosult a fentiekben leírt kö-
telezettségek elmulasztása következtében. 

A növényvédelmi bírság összege min. 15.000
Ft, max. 15.000.000 Ft.

Kérjük a lakosságot, hogy Lajosmizse vá-
rosképének igényessége érdekében ügyelje-
nek ingatlanjaik és a közterületek állapotára,
számolják fel az ott felejtett sóderdombokat,
tégla és cserép kupacokat, stb.!

A közterületek használatát érintõ koncep-
cionális változás elõkészítését kezdte meg
Önkormányzatunk. Ennek az átfogó válto-
zásnak a lényege az lenne, hogy a jelenlegi
díjfizetés – jogos közterület-használat – ellen-
õrzés hármas megközelítés helyett az igényes
környezetalakítás – díjfizetés – jogos közterü-
let-használat – ellenõrzés négyes szempont-
rendszerre térnénk át. Ebben szerepet kap-
nának olyan szempontok, mint az igénybe
vett közterület kialakításának módja, a par-
kolási és közlekedési megoldások vizsgálata
és különösen a zöldterületek mennyisége és
minõsége. A cél az lenne, hogy a közterületet
igénybe vevõ a terület terv szerinti kialakítá-

Tisztelt Lajosmizseiek!

Az utóbbi idõben számos alkalommal találtak
az Út a Munkába közmunkaprogram dolgo-
zói névre szóló készpénzátutalási megbízáso-
kat, leveleket, hivatalos okiratokat közterüle-
teken. Tájékoztatjuk Önöket, hogy aki a vá-
ros közterületein szemetel, vagy a közterüle-
tet más módon beszennyezi, oda engedély
nélkül hulladékot lerak szabálysértést követ
el, és ellene szabálysértési eljárást folytatunk
le. A bírság összege 100 000 Ft-ig terjedhet. A
hulladék tulajdonosával szemben pedig a hul-
ladékgazdálkodási törvény értelmében hulla-
dékgazdálkodási bírságot szabunk ki. Kérjük
T. Lakosokat, ügyeljenek arra, hogy a hulla-
dékgyûjtõ edényzetbe elhelyezett hulladékok
onnan ne kerülhessenek ki. Felhívjuk figyel-
müket, hogy az építési törmelék, elektronikai
hulladék, veszélyes hulladéknak minõsülõ ál-
lati tetem, gyógyszermaradvány nem helyez-
hetõ el a hulladékgyûjtõ edényzetben.
Együttmûködésüket elõre is köszönjük!

Szemétgyûjtési akció

2010. április 22-én Lajosmizse Város Polgár-
mesteri Hivatala és a Közút Kht. szemétsze-
dési akciót tartott a Föld Napja alkalmából.
A nap folyamán közel 500 zsák hulladék gyûlt
össze a közutak mentén bel- és külterülete-
ken. A városi szintû akcióban részt vettek a
Mûvelõdési Ház, az Egészségügyi, Gyermek-
jóléti és Szociális Intézmény dolgozói, a Fe-
kete István Általános Iskola és Kollégium ta-
nulói és dolgozói, valamint Lénárt György és
Gajdácsi György vállalkozók, akiknek ezúton
is köszönjük városunk szebbé tételéért nyúj-
tott segítségüket!

Környezetvédelmi Díj

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy
Lajosmizse Város Önkormányzata 2010. év-
ben is meghirdeti „Környezetvédelmi Díj” el-
nevezésû pályázatát „Virágos Lajosmizséért”
témakörben. 

A beadási határidõ: 2010. július 15. 16: 00-
ig

A beadás módja: A pályázatokat levélben 1
példányban az Önkormányzat Pénzügyi, Te-
rületfejlesztési és Közbeszerzési Bizottságá-
hoz (6050 Lajosmizse, Városház tér 1.), vagy
személyesen a Polgármesteri Hivatal Intéz-
ményirányító és Településfejlesztési Irodájá-
hoz (emelet 10. irodahelyiség) kell benyújta-
ni.

A pályázatnak tartalmaznia kell a bemutat-
ni kívánt lakókörnyezetrõl készült képeket,
rövid leírást az alkalmazott ápolási módok-

ról, a lakóudvar ápoltságáról és fûvel való bo-
rítottságáról, növényekrõl, környezetalakítás-
ról és a fenntarthatóságról.

Díjazás: A benyújtott pályázatok közül leg-
feljebb 3 nyertes pályázatra tesz javaslatot a
Bizottság. A gyõztes pályázatokat benyújtók
„Környezetvédelmi Díj Virágos
Lajosmizséért” díszes táblára, lakóingatlanu-
kon annak használatára és emléklapra jogo-
sultak.

Pályázatot benyújtó valamennyi résztvevõ
emléklapra jogosult. 

A nyertes pályázatok egyenként 50. 000 Ft-
ban részesülnek. 

A pályázatok elbírálása: A Bizottság javas-
latot tesz a Képviselõ-testület felé az augusz-
tusi soros testületi ülés napjáig a Díj odaítélé-
sére. A Díj odaítélésérõl a Képviselõ-testület
dönt.

A Díjak átadására augusztus 20-án kerül
sor.

A pénzösszeget a nyertesnek növényre, vi-
rágra, virágföldre, növény-és kertápolási esz-
közökre, járda építéséhez szükséges anyagok
megvásárlására kell fordítania.

Sok sikert a pályázatokhoz!

Legyünk válogatósak!

A háztartásokban keletkezõ hulladékokat a köte-
lezõ hulladékkezelési közszolgáltatás keretében
kell hetente elszállítatni. 

A papír, mûanyag, üveg hulladékok a szelektív
hulladékgyûjtõ szigeteknél elhelyezhetõk, azon-
ban az oda nem illõ anyagokat (zsákos vegyes
háztartási szemét, építési törmelék, elektronikai
hulladék, veszélyes hulladéknak minõsülõ állati
tetem, gyógyszermaradvány) TILOS a sziget
környékén elhelyezni. 

A hulladékgyûjtõ edényzet méretét meghaladó
kiselejtezett tárgyak az évente egyszer meghirde-
tett LOMTALANÍTÁS alkalmával vitethetõk el,
hasonlóképpen az elektronikai hulladékok. Szá-
razelemgyûjtésre a település intézményeiben ki-
helyezett speciális edényekben nyílik lehetõség. 

Építési törmeléket a közszolgáltatótól megren-
delhetõ konténerbe kell gyûjteni. Zöldhulladékot
elsõsorban KOMPOSZTÁLNI kell, illetve a köz-
szolgáltatótól megvásárolható cégemblémás
zsákban lehet elszállítatni.

Fenti lehetõségeken felül hulladékot Ön is
szállíthat a Kecskeméti Regionális Hulladéklera-
kóra. Címe: Kecskemét, Kisfái 0737/12 hrsz.
(reptér után jobbra). Telefon: 76/498-656

Tisztelt Lakosság!

Lajosmizse Város Képviselõ-testülete
10/2010. (IV.29.) számú rendeletében újra-
szabályozta a lajosmizsei közterületek hasz-
nálatát. A korábbiakhoz képest néhány ki-
sebb jelentõségû változás mellett az ún. Kis-
piac használatának szabályai ki lettek alakít-
va. Az elsõ idõszak „próbaidõs” üzemelése
után beigazolódott, hogy van igény és szükség
a Központi Parkban a termelõi árusítás bizto-
sítására. A kis értékû (5.000.- Ft/nap alatti
árukészlet) árusítás továbbra is díjmentes,
ennél nagyobb értékû termény árusítása díjfi-
zetéshez között, aminek mértéke 300
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sa esetén akár díjmentességet is kapna annak
érdekében, hogy a környezetet kívánatos
irányba alakítsa. A Dózsa György út mentén
a jelenlegi esetleges közterület-használat és
közlekedési-parkolási viszonyok helyett egy
rendezettebb, igényesebb, a zöldfelületeket is
kiemelten kezelõ kialakítás meghatározását
tartanánk kívánatosnak. Szükséges a spontán
parkolók és igénytelen lebetonozások gya-
korlatát is felszámolni.

Ennek a koncepciónak a kidolgozása a kö-
vetkezõ hónapokban esedékes, amelyhez
kapcsolódó javaslatokat is szívesen várunk
akár írásban, akár szóban a Polgármesteri Hi-
vatal fsz. 8-as irodájában!

Környezetvédelmi Nap

A Polgármesteri Hivatal ebben az évben is
városi szintû Környezetvédelmi Napot ren-
dez, melyre 2010. május 31-én, hétfõn kerül
sor a Városház téren. Az akció keretében le-
hetõsége nyílik a lakosságnak a veszélyes hul-
ladékok (gyógyszer, szárazelem, használt gu-
miabroncs, olaj, festék, növényvédõszer,
fénycsõ, használt göngyöleg) térítésmentes
elhelyezésére, a gyerekek pedig játékos for-
mában tanulhatják meg a szelektív hulladék-
gyûjtés fontosságát. Várunk minden kedves
érdeklõdõt!

Ivóvízminõség javító beruházás
a Városház téren

A Városház téri társasházak közötti, úgyne-
vezett „Sétáló utca” kialakulásával lehetõség
nyílt az Attila utcai és a Mizsei utcai vízveze-
tékek közterületen történõ összekötésére.

Az összekötõ vezeték megépítésével körve-
zeték rendszer alakul ki, mely javítja az ivóvíz
minõségét (nem alakul ki pangóvíz), valamint
így a víznyomás is magasabb lesz a korábbi-
nál.

A beruházást a Bácsvíz Zrt. saját költségén
és saját kivitelezésében végzi. A munkálatok-
kal kapcsolatos kényelmetlenségért a kivite-
lezõ az érintettek szíves elnézését kéri.

VÍZIKÖZMÛ TÁRSULAT SZERVEZÕDIK
LAJOSMIZSÉN, A KEOP-7.1.2.0-2008-0076

PROJEKT KERETÉBEN

A Víziközmû Társulat megszervezése elen-
gedhetetlen feltétele a városban zajló szenny-
vízberuházás sikeréhez. Mivel a lakosok ki-
emelten érintettek a társulat megalakításá-
ban, az alábbiakban néhány hasznos infor-
mációt olvashatnak magáról a szervezetrõl
és a szervezés folyamatáról.

A Víziközmû Társulat az a szervezet, ame-
lyen keresztül a lakosok a beruházáshoz szük-
séges önerõt megfizetik. A társulat megszer-
vezése minden esetben a szennyvízberuhá-
zással érintett terület ingatlantulajdonosai,
vagy az ingatlant egyéb jogcímen használók
bevonásával történik önkéntes alapon, az ér-
dekeltségi hozzájárulás befizetésére és behaj-
tására. A társulat érdekeltségi területe az a
terület, amelyen a társulat által megvalósított
vízi létesítmények szolgáltatása – vízellátás,
szennyvízelvezetés, belterületi csapadék-és
talajvízelvezetés – igénybe vehetõ.

A társulat szervezése önkormányzati kez-
deményezésre indul, melynek elsõ lépése a
Szervezõ Bizottság megalakítása. Ám általá-
nos gyakorlat az, hogy a szervezés szakmai

feladatainak elvégzésére és koordinálására
egy erre szakosodott céget bíznak meg. A
lajosmizsei víziközmû társulat megszervezé-
sével az önkormányzat a kecskeméti székhe-
lyû HBF Hungaricum Kft-t bízta meg, akik
több éves tapasztalattal rendelkeznek az ön-
kormányzati közmû beruházások terén az ön-
erõ kezelésében, a finanszírozási gondok
megoldásában, illetve a tájékoztatási felada-
tok ellátásában.

Tekintve az érintettségi területen található
ingatlanok számát, a társulat meghatalmazot-
tak útján kerül megalakításra. Az érintett in-
gatlantulajdonosok a szervezés során szán-
déknyilatkozatot írhatnak alá, amellyel támo-
gatják a társulat létrehozását. Õket képviselik
majd a meghatalmazottak, így az ingatlantu-
lajdonosok részvétele nem kötelezõ a társulat
gyûlésein. Egy meghatalmazott legfeljebb 100
egységet képviselhet, amely egységek a lakos-
sági vízfogyasztás tükrében kerülnek megha-
tározásra. A küldötteket a város önkormány-
zata fogja kijelölni erre a feladatra.

A Víziközmû Társulatot csak abban az
esetben lehet megalakítani, ha az érintett in-
gatlantulajdonosok legalább 2/3-a aláírja a
belépési szándéknyilatkozatot. Amennyiben
sikerül a szükséges támogatottság elérése,
úgy megalakulhat a társulat, és a tagság, illet-
ve a hozzájárulás megfizetése valamennyi
érintett ingatlantulajdonosra nézve kötelezõ
lesz. A társulat tagjai által fizetendõ érdekelt-
ségi hozzájárulás mértékét minden esetben a

taggyûlés határozza meg. Amennyiben vala-
mely tag a hozzájárulást nem fizeti meg, az
összeg adók módjára behajtható. Az érintet-
teknek lehetõségük lesz kedvezõ finanszíro-
zási módok közül választani, az érdekeltségi
hozzájárulást részletben megfizetni. Ebben
az esetben a lakossági hozzájárulást megelõ-
legezésére a társulás – külön jogszabály sze-
rint – hitelt vehet fel, kedvezményes kamat-
feltételek mellett. 

Az önkormányzatnál jelenleg a társulás ér-
dekeltségi területének lehatárolása, valamint
a képviseleti egységek meghatározása zajlik.
Ezt követõen, a tervek szerint május végén,
júniusban kerül sor a lakosság részletes tájé-
koztatására fórumok keretében, ahol az érin-
tettek személyesen is tájékozódhatnak az
õket érintõ kérdésekrõl. A lakossági tájékoz-
tatók után egy-egy szervezõ és küldött végig-
járja az ingatlanokat, és további információ-
kat ad a tulajdonosoknak a társulat megszer-
vezésének jelentõségérõl, a belépés és a fize-
tés feltételérõl, valamint begyûjti a már emlí-
tett szándéknyilatkozatokat és képviseleti
meghatalmazásokat. Mindezek után sor ke-
rülhet a társulat alakuló ülésének lebonyolí-
tására. 

A Víziközmû Társulattal kapcsolatos to-
vábbi információkat legközelebb a lakossági
fórumon kaphatnak az érdeklõdõk, amely-
nek idõpontjáról, és helyérõl a késõbbiekben
értesítjük, amelyen a megjelenésükre feltétle-
nül számítunk.

Basky András, polgármester Kutasiné Nagy Katalin, jegyzõ  

Lajosmizsei Köztemetõ Fejlesztése

Lajosmizse Város Önkormányzata 2009. évben pályázatot írt ki „Lajosmizsei Köztemetõ Fej-
lesztése” címmel. A beérkezett pályázatok közül Lajosmizse Város Önkormányzatának Képvi-
selõ-testülete a lakossági szavazással egybehangzóan a Triskell Épülettervezõ Kft. pályamunká-
ját választotta ki továbbtervezésre. A tervek jogerõre emelkedése és a kiviteli tervek elkészül-
te után a GOMÉP Ipari és Kereskedelmi Kft. nyerte el a kivitelezésre kiírt közbeszerzési eljá-
rást.
A kivitelezési munkálatok várhatóan 2010. év május végétõl 2010. év szeptemberéig fognak le-
folyni. A fejlesztés idõszakában a ravatalozási szertartásokra várhatóan a Mihálovits Kápolna
elõtt kerül sor.
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a fejlesztés látványtervét a Lajosmizsei Köztemetõ
hirdetõtáblájánál megtekinthetik.
Az építési munkálatok befejezéséig kérjük a lakosság türelmét és megértését.

É-11 LÁTVÁNYTERV 4.
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Fekete István Általános Iskola
6050 Lajosmizse, Szabadság tér 13. sz.

Tel.: 76/356-156/100  Fax: 76/356-540

E-mail: titkarsag@altisk-lmizse.sulinet.hu   Freemail: lmsuli@freemail.hu

A Társadalmi Megújulás Operatív Program „IS-
KOLAI TEHETSÉGGONDOZÁS” címmel
meghirdetett pályázatát – mely az Európai Unió
támogatásával, az Európai Szociális Alap társfi-
nanszírozásával valósul meg – 2009. õszén hirdet-
ték meg a Magyar Géniusz Zászlóshajó Program
részeként. 

A lajosmizsei Fekete István Általános Iskola
15 841 411 Ft -ot nyert a „Hinnünk kell, hogy te-
hetségesek vagyunk valamiben.” (Marie Curie)

címmel beadott pályázatával.

Az intézmény pedagógiai programja a minden-
napok egyik legfontosabb feladataként jelöli meg
a tehetséggondozást a rászoruló tanulókat segítõ
foglalkozások szervezése mellett.

A pályázat azt a lehetõséget adja, hogy növe-
kedjen az intézmény pedagógusainak szakmai-
módszertani tudása, s így nagyobb tudatossággal
kiépülhessen egy tehetséggondozó rendszer az is-
kolában. 

A projekt megvalósítása során – ami 2010. má-
jus 01-tõl 2011. október 31-ig tart – a helyi óvodá-
val, az iskola alapítványával, valamint a kecskemé-
ti Tehetségponttal együttmûködve biztosítjuk a te-
hetségfejlesztés folyamatát.

Az iskolai tehetséggondozás kiterjed az iskolán
belüli tanórai munkára, a tanítási órán kívüli fog-
lalkozásokra és az iskolán kívüli kulturális tevé-

kenységre. A projekt motiválja a pedagógusokat,
hogy innovatív programokat dolgozzanak ki, ta-
pasztalataikat megosszák. A tanulók mentortaná-
rai egyéni képességeket figyelembe véve fejlesztõ
programot készítenek. A tehetségek diagnosztizá-
lására és fejlesztésére a pedagógusok szakmai fel-
készítést, tanácsadást kapnak a tehetséggondozó
hálózattól. A szakmai segítség a hatásvizsgálatra,
a mérésre is kiterjed; a versenyek, vetélkedõk
anyagának összeállításában, tesztfejlesztésben is
együttmûködés valósul meg. 

Növelni akarja az intézmény a versenyek, vetél-
kedõk számát 10%-kal a motiváció és megméret-
tetés céljából. Továbbfejlõdésre delegálja az Or-
szágos Tehetségsegítõ Hálózatba az eredményes
pedagógusokat és a tehetséges diákokat. Terv ké-
szül a projektzárás utáni folyamatra. 

A szülõk támogató részvételét, bevonását szol-
gálja a Szülõi Fórum; a szülõk segítenek a szemé-
lyiségvonások feltérképezésében. Az alkotómun-
kához szükséges légkör megteremtéséhez is hoz-
zájárul a szülõkkel való együttmûködés. A Talen-
tum klub a feltöltõdést, a szociális kapcsolatok fej-
lesztését szolgálja. 

Intézmények együttmûködésének erõsítését se-
gítik a Nyílt napok, a programban résztvevõ isko-
lák meghívásával. A pályázat megvalósítása végén
hatásvizsgálat, kiadványkészítés összegzi a prog-
ram eredményességét, s a további munkához fel-
használható lesz. 

A pályázat megírásában azok a pedagógusok
vettek részt, akik eddigi pályafutásuk során nagy
ambícióval dolgoztak a tehetséggondozás terüle-
tén, s hosszú szakmai múlttal, gazdag gyakorlati
tapasztalattal rendelkeznek.

Jelenleg folyik a 2010/2011-es tanév tervezése,
elõkészítõ munkája. A lajosmizsei iskola pedagó-
gusai meghirdetik a tanulók és szüleik részére
azokat a jövõ tanévi programokat, – szakköröket,
foglalkozásokat, klubokat – melyek látogathatók
lesznek tanórán kívüli idõben.

A következõ tanév tehetségfejlesztõ programja-
ira jelentkezni az osztályfõnököknél, szaktanárok-
nál lehet. Közvetlen tájékoztatás megkezdõdött a
szülõi értekezleteken, az iskola információs faliúj-
ságján és honlapján. Az óvodában a leendõ elsõ
osztályos gyerekek és szüleik körében is megtörté-
nik a tájékoztatás.

A pályázat megvalósítása során folyamatos tá-
jékoztatási rendszer épül ki a nevelõtestület és a
szülõk részére a projektrõl belsõ kommunikációs
eszközökkel, a médián és az oktatással foglalkozó
szaksajtón keresztül. A helyi média, televízió, írott
sajtó, az iskola honlapján a projekt önálló fejezet-
tel követi a folyamatot. Blog mûködtetése a szak-
mai munka eredményeinek, gondjainak informá-
ció cseréjére. Nyílt nap keretében a projektben je-
lenleg még nem résztvevõk is betekintést nyerhet-
nek a tehetséggondozó munkába. 

A projekt megvalósítása Nyitó konferencia
megrendezésével kezdõdik, amely már a Tehet-
ségponttal való együttmûködést és a nyilvánossá-
got is elindítja.

Ezen a Nyitó konferencián kapnak a tanulók és
szüleik tájékoztatást a jövõ évi programokról, köz-
vetlenül a foglalkozásokat szervezõ szakemberek-
tõl.

Nagy Erzsébet
projektmenedzser

NYITÓ KONFERENCIA
Ideje: 2010. május 31.
Szakmai konzultáció pedagógusoknak: 14–15 óra
között
Helyszín: Mûvelõdési Ház és Könyvtár –
Díszterem2
Szülõk, tanulók tájékoztatása: 15–16 óra között
Helyszín: Mûvelõdési Ház és Könyvtár – Mozi
terem
Elõzetes ízelítõ a tervezett tehetséggondozó pro-
gramok kínálatából
Szakkörök
Felsõ tagozat számára
Történelem – Tamás Andrásné
Matematika – Nagyné Balog Mária
Angol nyelvvizsga elõkészítõ – Drabantné
Gyurgyik Györgyike
Színjátszó – Kovács Edit
Környezetvédelem – Sápi Anikó
Matematika – Besenyi Márta
Újságírás – Szántó Gabriella
Énekkar – Berta István
Dekoráció / Papírképek – Vakulya Etelka
Számítástechnika – Gilyán Erika
Alsó tagozat számára
Origámi – Kuruczné Bodor Éva
Mese-mese mátka – Kovácsné Szegedi Mária
Mentor – Csoportfoglalkozások
Felsõ tagozat számára
Számítástechnika – Ruzsonyi Gáborné
Helyesírás – László Ildikó
Atlétika – Takács Ildikó
Rajz – Csehné Medve Erika
Alsó tagozat számára

Matematika 3. évf. – Horváthné Krompaszky
Mária
Matematika 4. évf. – Horváthné Krompaszky
Mária
Anyanyelvi és kommunikációs versenyre készítés
3. évf. – Tarnóczy Krisztina
Anyanyelvi és kommunikációs versenyre készítés
4. évf. – Kéri Tiborné
Angol – Vakulya Etelka
Egyéni fejlesztés
Felsõ tagozat számára
Matematika – Svébisné Mészáros Magdolna
Történelem – Tamás Andrásné
Matematika – Nagyné Balog Mária
Angol – Vakulya Etelka 
Alsó tagozat számára
Rajz – Földháziné Utasi Ilona
Helyesírás 3. évf. – Tarnóczy Krisztina
Helyesírás 4. évf. – Kucsera Éva
Magyar – Kovácsné Szegedi Mária
Zene – Fekete Irén
Verseny elõkészítõk
Mesélj Európa – angol – Adonyi Gabriella
Természetismeret – Sápi Anikó
Történelem – Tamás Andrásné
Felvételi elõkészítõ
SNI tanulók számára

I. félév – Svébisné Mészáros Magdolna
II. félév – Nagyné Balog Mária

HHH tanulók számára
Matematika – Nagyné Balog Mária
Magyar – Pósfay Péterné

Klub
Talentum klub – László Ildikó

Iskolai tehetséggondozás (TÁMOP-3.4.3-08/2)
„KERÜLJ A TÉRKÉPRE” – MAGYAR-
ORSZÁG DIÁKSZEMMEL INTERNE-

TES VIDEÓ PÁLYÁZAT

A budapesti Szent László Általános Iskola és a
Szent László Gimnázium, valamint a Brüsszeli
Magyar Kulturális Intézet országos internetes
pályázatára iskolánkból két csapat küldött be
munkát..

„A mi sulink” címû videó iskolánkat mutatta
be. Készítõi: Szilágyi Lili, Németh Mária és
Menyik Balázs 7.a osztályos tanulók.  Segítõ ta-
náraik voltak: László Ildikó és Tari Endre.

„A mi kis városunk Lajosmizse” címû videó
településünket mutatta be. Készítõi: Nyilas Lu-
ca, Molnár Barbara 6.b osztályos, valamint Boda
Mariann és Kisjuhász Eszter 8.e osztályos tanu-
lók. Segítõ tanáraik voltak: Pósfay Péterné és
Tari Endre. Munkájuk bekerült a 12 legjobb al-
kotás közé.

Nyilas Luca 6.b és Kisjuhász Eszter 8.e tanulók
a Díjkiosztó ünnepségen. Közöttük Cseh László
háromszoros olimpiai ezüstérmes úszó, a pályá-
zat védnöke.
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OXFORD PÁLYÁZAT
Az Oxford University Press az idei tanévben
HIGHWAY CODE címmel hirdetett angol
nyelvû pályázatot. Iskolánk 13 tanulója 6
pályamûvet készített el. Megyénként a 10
legjobb alkotás kerül be az országos meg-
mérettetésre. Bács-Kiskun megye 10 tovább-
jutó alkotásából hármat Gulya Xénia, Hager
Karl és Dobi Krisztina- Suba Borbála
készített el. A diákok munkáit az Országos
Széchenyi Könyvtárban állítják ki.

Adonyi Gabriella

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLÁK
IX. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA 

2010. április 17-én szervezték meg a Fekete
István Általános iskolák IX. országos talál-
kozóját Ajkán. Lajosmizsérõl az Irodalmi
Alkotópályázat 7-8 osztályosok kategóriájá-
ban Menyik Balázs 7.a osztályos tanuló 1.
helyezést, Szõrös Eszter 7.a osztályos tanuló
3. helyezést ért el. Felkészítõ tanáruk László
Ildikó.  A Fotópályázaton 2. helyezést ért el
Szõrös Viktória 8.b osztályos tanuló. Felké-
szítõ tanára Tari Endre.

Fotón láthatók: Menyik Balázs, Szõrös Esz-
ter, Szõrös Viktória

EZ ÉVBEN IS SIKER A TELEKI
PÁL FÖLDRAJZ-FÖLDTAN
ORSZÁGOS VERSENYEN

A Fekete István Általános Iskola tanulói
ebben a tanévben is részt vettek a Teleki Pál
Földrajz-Földtan országos verseny megyei
fordulóján. Guba Adrienn 7. c osztályos tan-
uló a 2 helyezést érte el a hetedik évfolya-
mon. Vidra Ákos 8. a osztályos tanuló pedig
megnyerte a megyei versenyt a nyol-
cadikosok mezõnyében. Mindkét tanuló
felkészítõ tanára Tari Endre A versenykiírás
szerint a megyei gyõztes képviseli Bács-
Kiskun megyét az országos fordulón, amit
május14-16 között szerveznek meg
Balatonalmádiban.

TALES FROM EUROPE – MESÉLJ EURÓPA!
Az idei évben is meghirdette a kecskeméti Katona József Könyvtár és az Alternative English
School a dél-alföldi regionális angol nyelvi versenyét. Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megyébõl
65 csapat jelentkezett a többfordulós megmérettetésre.

A Fekete István Általános Iskolából az 5-6. osztályosok mezõnyében a SUPER CLASS csapa-
ta indult: Bessenyi Bálint, Csorba Alexandra, Gajdácsi Levente, Németh Kitti és Veszelszki Réka
6.c osztályos tanulók. A regisztráció során kisorsolt ország Bulgária volt. Az elsõ két fordulót sik-
eresen vette a csapat, így a kiskunfélegyházi elõdöntõre egy bolgár népmese angol nyelvû
elõadásával készültek. A felkészülésre szûk két hét volt. Az elõdöntõrõl másodikként kerültek a
döntõbe.

A 7-8. osztályosok kategóriájában is indult egy csapat: TOP KIDS néven: Haltrich Zoltán,
Menyik Balázs, Németh Mária, Szilágyi Lili, Szõrös Alexandra 7.a osztályos diákok. Õk
Lengyelországot kapták. Szintén kimagasló eredményt értek el az elsõ két fordulóban, így az
elõdöntõre egy lengyel történelmi esemény angol nyelvû elõadásával készültek. A történet
Árpádházi Kinga életét mutatja be, aki lengyel királynõ lett. Ez a csapat is másodikként jutott
tovább a döntõbe.

A végsõ megmérettetésre május 8-án került sor a Katona József Könyvtárban. Iskolánk 2 csap-
ata egyedüli továbbjutóként képviselte Bács-Kiskun megyét a döntõn a meghirdetett korcsopor-
tokban. A SUPER CLASS a 3. helyet szerezte meg, míg a TOP KIDS az 5. helyen végzett az igen
erõs mezõnyben.

Szeretném megköszönni mindazon kollégák, szülõk, ismerõsök támogatását, akik segít-
ségükkel hozzájárultak ahhoz, hogy mindkét csapat szereplésével bekerülhetett a legjobbak közé.

Adonyi Gabriella

Képen láthatók: Vidra Ákos 8.a  és Guba
Adrienn 7.c

A KOLLÉGIUMI HÉT PROGRAMJA
Május 17. hétfõ 15 órától sportnap az iskola udva-
rán, rossz idõ esetén a Sportcsarnokban
Beszélgetés a meghívott vendégekkel, birkózó be-
mutató és házi verseny 
Díszvendég: Polyák Imre birkózó világbajnok, Euró-
pa-bajnok és olimpiai bajnok
Vendégünk lesz még: 
Majoros István olimpiai bajnok birkózó, 
Bárdosi Sándor olimpiai II,. helyezett birkózó, 
Bánkúti Zsolt Európa bajnok birkózó, 
Ritter Árpád Európa Bajnok birkózó 
Kecskeméti Univer KTE birkózói 
Május 18. kedd Mozi látogatás a kollégista gyerekek
részvételével
Május 19. szerda 14.30-tól hangszerbemutató a
kollégium ebédlõjében.
Elõadó Birinyi József néprajz- és népzenekutató elõ-
adómûvész
Mesemondás és néptánc Szabó Anna és Bálint
Ákos néptánc oktatók részvételével
Zenélnek Fekete Inci és barátai. 
Május 20. csütörtök Kollégista gyerekek részére
egész napos kirándulás a budai hegyekbe. 

BAJNOKOK A KOLLÉGIUMBAN

2010. április 8-án Bánkúti Zsolt és Ritter
Árpád birkózó Európa-bajnokaink megtisz-
telték városunkat és a kollégiumot azzal,
hogy elfogadták meghívásunkat.  A látoga-
tás megszervezésében nagy szerepet játszott
Veszelszkiné Bitai Judit gyermekfelügyelõ,
aki a birkózó sport lelkes támogatója. A fen-
tiek alapján joggal mondhatjuk, hogy kö-
szönjük a megtiszteltetést. 

A felsõ tagozatos kollégista gyerekek és a
birkózó edzésre járó alsósok már nagyon
várták a „bajnok” vendégeinket. Elõször
megnézték a sportcsarnokban a birkózó
edzést, majd ezt követõen 16 óra körül ér-
keztek meg a kollégiumba, ahol már a gye-
rekek az ebédlõben tûkön ültek az izgalom-
tól. A beszélgetés kicsit feszült légkörben in-
dult, aztán ahogy telt az idõ és jöttek elõ az
érdekesnél érdekesebb történetek és kérdé-
sek, egyre jobban oldódott a feszültség, és
egy meghitt, családias hangulat alakult ki. 

Elhangzottak azok az események, amiket
átéltek addig, amíg idáig eljutottak; hallot-
tunk Európa-bajnokságokról, Világbajnok-
ságokról és Olimpiákról történeteket, anek-
dotákat, tanácsokat, amikkel ellátták a gye-
rekeket és mindezt olyan egyszerû, szerény
és alázatos hangnemben, ami egy „hétköz-
napi” embernek is dicsõségére válna, nem
hogy nekik. Egy fontos vezérfonala volt az
interjúnak: a kemény, kitartó munka és a
becsületesség. Ezek minden mai fiatal szá-
mára követendõ példa és kitûzött cél kell,
hogy legyen. 

Nagy Irén

HÍREK A KOLLÉGIUMBÓL
Már több évtizedes hagyomány a KOLLÉ-
GIUMI HÉT megszervezése. Ilyenkor egy
héten keresztül változatos programot állí-
tunk össze a kollégista gyerekek részére.  Az
idén május 17-20-a között kerül megrende-
zésre ez a színvonalas rendezvénysorozat. A
hétfõi és a szerdai programokra szeretettel
várunk miden kedves érdeklõdõt.

2010. május 9-én
vasárnap rendezte
meg a Gyermekét-
keztetési Alapítvány
3. alkalommal papri-
káskrumpli-fõzõ ver-
senyét. A verseny

helyszíne a budapesti Vidámpark volt, ahol a gye-
rekeknek lehetõségük  nyílt a közös fõzés mellett
az összes játékon ingyen szórakozni egész nap. A
rendezvényen felléptek a Megasztár mûvészei és a
TV2 mûsoraiból ismert színészek, mûsorvezetõk.
Erre a programra  Lajosmizse is pályázott, váro-
sunkat 30 hátrányos helyzetû tanuló (7-14 év kö-
zötti)  képviselte, õket a kollégiumból 5 pedagógus
kísérte a helyszínre. 

Veszelszkiné Nagy Erika, kollégiumvezetõ

Az új Európai Uniós szabályozásnak megfelelõen a
kollégium konyháján elkészült a melegítõ pult. Ennek
beszerzését az Élelmiszerbiztonsági Hatóság tette
kötelezõvé, melynek a pénzügyi fedezetét
Lajosmizse Város Képviselõ-testülete az ez évi költ-
ségvetésbõl biztosította. Intézményünk konyháján
660 adag ebéd kerül  minden nap kiosztásra. Az új,
korszerû melegen tartási eljárás biztonságosabbá te-
szi az ételek tárolását a tálalásig. 

Veszelszkiné Nagy Erika, kollégiumvezetõ
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Kivonatok Lajosmizse Város Önkormányzatának
2010. április 28-i ülésének jegyzõkönyvébõl

A képviselõ-testület a 2009. évi pénzmaradványt az alábbiak szerint fogadja el: 
E Ft-ban

Polg. Hivatal Intézmény

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 119 260 10 709
Költségvetési befizetés –2 517

többlettámogatás miatt
Költségvetési kiutalás 11 314

kiutalatlan támogatás miatt
Módosított pénzmaradvány 128 057 10 709
Pénzmaradványból a költségvetési szervet nem illeti meg:

– végleges feladatelmaradás – –
– meghatározott célra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli – ösz-

szege – –
– engedélyezett létszámnövekedéssel összefüggésben jóváhagyott elõirányzatnöv.-bõl fel

nem haszn. rész – –
– munkaadókat terh. jár, amely nem kapcs. szem. jutt. járulékköteles maradv. és támoga-

tással fedezett – –
– gazd. szab. megsértésébõl szárm. maradv. – –
– önkormányzat rendelete szerinti elvonás – –

Felhasználható pénzmaradvány. 128 057 10 709

Ebbõl:  
Mûködési kiadásra (kötelez. terhelt) 41 768 10 709
Felhalmozási kiadásra (kötelez. terhelt) 69 213 –
Felhalmozási kiadásra (szabad) 17 076 –

A képviselõ-testület felkéri a jegyzõt, hogy a jóváhagyott pénzmaradványra vonatkozó elõ-
terjesztést  a következõ rendelet-módosításra készítse elõ.

● A képviselõ-testület a költségvetési szervei 2009. évi beszámolóját az alábbiak szerint fe-
lülvizsgálta és jóváhagyja:

1. A polgármesteri hivatal és a Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazda-
sági Szervezete alaptevékenységébe tartozó feladatainak szakmai teljesítése 2009. évben meg-
felelõ színvonalú volt, alapító okiratában szereplõ szakmai alapfeladatait teljesítette.

2. 2009. évben az intézményfinanszírozás keretében rendelkezésre bocsátott források fel-
használása a szakmai alapfeladatok ellátását szolgálta és ezek összhangja az év folyamán biz-
tosított volt.

3. A polgármesteri hivatal vonatkozásában a rendelkezésre bocsátott elõirányzatokon be-
lül történt a gazdálkodás, a képzõdött pénzmaradvány fedezetet nyújt az áthúzódó kiadások-
ra.

4. A 2009. évi kötelezettség-vállalások során figyelemmel kell lenni arra, hogy a tárgyévre
biztosított kiemelt elõirányzatoknak fedezetet kell nyújtania a tárgyévet terhelõ – áthúzódó
pénzügyi teljesítésû – kötelezettségekre is.

5. A polgármesteri hivatal és a Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazda-
sági Szervezete által elkészített számszaki beszámolók belsõ tartalma megfelel az elõírt adat-
szolgáltatások tartalmi követelményeinek.

6. A Polgármesteri Hivatalt és a Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gaz-
dasági Szervezetét a számszaki beszámolójának és mûködésének elbírálásáról, jóváhagyásá-
ról írásban kell értesíteni.  

7. A képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kiértesítést végezze el. 
● A képviselõ-testület a 2009. évi ellenõrzési jelentést megtárgyalta és elfogadta. Részlete-
sen megtekinthetõ a testületi anyag többi részével együtt: www.lajosmizse.hu
● A képviselõ-testület a DAOP-5.2.1/E „Települési hulladéklerakók rekultivációja” elneve-
zésû és a lajosmizsei folyékony hulladéklerakóra vonatkozóan benyújtandó pályázat költség-
vetését az alábbiak szerint határozza meg:

– igényelhetõ támogatás: 63 000 000 Ft
– saját forrás: 7 467 523 Ft
Összesen: 70 467 523 Ft
1. A képviselõ-testület a pályázathoz szükséges saját forrást, 7 492 127 Ft-ot Lajosmizse

Város Önkormányzata Képviselõ-testületének a 2010. évi költségvetésrõl szóló 1/2010. (II.
18.) rendelet 4. melléklet „Céltartalékok részletezése” címszó alatt DAOP-2009.-5.2.1/E hul-
ladéklerakók rekultivációja soron szereplõ 30 300 E Ft  terhére biztosítja.

2. Egyúttal felkéri a jegyzõt, hogy a 2.) pontban foglaltak átvezetését a következõ költség-
vetési rendelet módosítására készítse elõ.

3. A képviselõ-testület 20/2010. (II. 26.) határozatának  2.) pontját visszavonja.
● A képviselõ-testület a DAOP-5.2.1/E „Települési hulladéklerakók rekultivációja” elnevezé-
sû és a lajosmizsei szilárd hulladéklerakóra vonatkozóan benyújtandó pályázat költségvetés-
ét az alábbiak szerint határozza meg:

– az igényelhetõ támogatás: 100 000 000 Ft
– saját forrás: 17 955 274 Ft

Összesen: 117 955 274 Ft
4. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a pályázathoz szükséges saját

forrást, 17.955.274.- Ft -ot Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselõ-testületének a 2010.
évi költségvetésrõl szóló 1/2010. (II. 18.) rendelete 4. melléklet „Céltartalékok részletezése”
címszó alatt DAOP-2009.-5.2.1/E hulladéklerakók rekultivációja soron szereplõ 30 300 E Ft
terhére biztosítja.

5. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete felkéri a jegyzõt, hogy a 2.)
pontban foglaltak átvezetését a következõ költségvetési rendelet módosítására készítse elõ.

6. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 20/2010. (II. 26.) határozatá-
nak 2.) pontját visszavonja.
● A képviselõ-testület a HBF Hungaricum Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-t megil-
letõ és a lajosmizsei szilárd valamint folyékony hulladéklerakók rekultivációjára vonatkozó
pályázati dokumentációk és megvalósíthatósági tanulmányok elkészítéséért megilletõ össze-
sen 7 125 000 Ft díjat Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselõ-testületének a 2010. évi
költségvetésrõl szóló 1/2010. (II. 18.) rendelete 4. melléklet „Céltartalékok részletezése” cím-
szó alatt DAOP-2009.-5.2.1/E hulladéklerakók rekultivációja soron szereplõ 30 300 E Ft  ter-
hére biztosítja.

Egyúttal a képviselõ-testület felkéri a jegyzõt, hogy a 2.) pontban foglaltak átvezetését a kö-
vetkezõ költségvetési rendelet módosítására készítse elõ.

A képviselõ-testület 20/2010. (II. 26.) határozatának 2.) pontját visszavonja.
● A képviselõ-testület a Rex Terra Építõipari Fõvállalkozó és Környezetvédelmi Szolgáltató
Kft.-t megilletõ és a lajosmizsei szilárd valamint folyékony hulladéklerakók rekultivációjára
vonatkozó pályázatokhoz szükséges kiviteli tervek,  és tóból vett iszapminták vizsgálata költ-
ségeit összesen 2 112 500 Ft díjat Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselõ-testületének
a 2010. évi költségvetésrõl szóló 1/2010. (II. 18.) rendelete 4. melléklet „Céltartalékok részle-
tezése” címszó alatt DAOP-2009.-5.2.1/E hulladéklerakók rekultivációja soron szereplõ
30 300 E Ft  terhére biztosítja.

Egyúttal a képviselõ-testület felkéri a jegyzõt, hogy a 2.) pontban foglaltak átvezetését a kö-
vetkezõ költségvetési rendelet módosítására készítse elõ.
● Határozott a képviselõ-testület arról, hogy a lajosmizsei szilárd és folyékony hulladéklera-
kó utógondozási munkálataihoz kapcsolódó költségeket folyamatosan, a tárgyévi költségve-
tésében biztosítja.
● A képviselõ-testület Suta Géza egyéni vállalkozó, mint a köztemetõ üzemeltetõje által a
köztemetõ üzemeltetésével összefüggõ 2009. évi bevételeirõl és kiadásairól szóló – az elõter-
jesztés melléklete szerinti – tájékoztatóját elfogadja, azzal a kikötéssel, hogy a „Az üzemelte-
tõ bevételeinek 10%-a elkülönítve karbantartási és javítási munkákra” elnevezésû soron sze-
replõ 181 330 forint felhasználásáról a képviselõ-testület a késõbbiekben hoz döntést.
● A képviselõ-testület hozzájárul, hogy a Lajosmizsei  Helytörténeti és Kulturális Egyesület
kiállítást rendezzen a Szebenyi család hagyatékában fellelhetõ kõzet gyûjteménybõl 2010. au-
gusztus hónapjában a Lajosmizsei napok keretében.

Egyúttal a képviselõ-testület felhatalmazza Basky András polgármestert, hogy az 1.) pont-
ban foglalt kiállítás megrendezésének részletes feltételeit külön együttmûködési megállapo-
dásban szabályozza le, és egyúttal felhatalmazza a polgármestert arra is, hogy a megállapo-
dást aláírja.
● A képviselõ-testület pályázatot nyújt be az ÁROP-2211/2010 „Készségfejlesztés az önkor-
mányzatoknál” c. kiírásra, és a HBF Hungaricum Kft.-t bízza meg (az ajánlatában szereplõ B
változatnak megfelelõen) a pályázat elkészítésével, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a
szerzõdés aláírására. 
● A képviselõ-testület a pályázathoz szükséges saját forrást, 125 000 Ft+3%+áfa,
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselõ-testületének a 2010. évi költségvetésrõl szóló
1/2010. (II. 18.) rendelete Önkormányzati igazgatási tevékenység szakfeladat dologi és egyéb
folyó kiadásai elõirányzat terhére biztosítja.

Egyúttal a képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázatok benyújtásához
szükséges dokumentációk aláírására, illetve nyertes pályázat esetén a Támogatási szerzõdés
elõkészítéséhez szükséges dokumentumok beszerzésére, a Szerzõdések aláírására, és a pro-
jekt megvalósítása, elszámolása során felmerülõ dokumentumok aláírására.
● A képviselõ-testület az elõterjesztés 1. melléklete szerint (www.lajosmizse.hu) megállapo-
dást köt a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulással logopédiai szakszolgálati feladat ellá-
tására. Egyúttal felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
● A képviselõ-testület az elõterjesztés 2. melléklete szerint (www.lajosmizse.hu) megállapo-
dást köt a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulással családsegítés, házi segítségnyújtás, jel-
zõrendszeres házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, nappali ellátás, gyermekjóléti szolgálat
ellátására. Egyúttal felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
● A képviselõ-testület az elõterjesztés 3. melléklete szerint (www.lajosmizse.hu) megállapo-
dást köt a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulással közoktatási feladatok ellátására.
Egyúttal felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
● A képviselõ-testület pályázatot nyújt be a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzathoz a
Lajosmizsei Napok rendezvénysorozat támogatására.

A Lajosmizsei Napok rendezvénysorozat megszervezéséhez szükséges sajátforrás összege
Lajosmizse Város Önkormányzatának a 2010. évi költségvetésérõl szóló 1/2010. (II. 18.) ren-
delete 4/a. sz. mellékletének „Mûvelõdési Központ” c. oszlopában költségvetési kiadások ösz-
szesen soron szerepel.

Egyúttal a képviselõ-testület felhatalmazza Basky András polgármestert a pályázat benyúj-
tásához szükséges dokumentációk aláírására, illetve nyertes pályázat esetén a Támogatási
szerzõdés elõkészítéséhez szükséges dokumentumok beszerzésére, a szerzõdés aláírására, és
a projekt megvalósítása, elszámolása során felmerülõ dokumentumok aláírására.
● A képviselõ-testülete elfogadja Bujdosó Tibor Lajosmizse, Batthyány u. 15. sz. alatti lakos
azon kérelmét, hogy a 0288/19hrsz-ú ingatlanok övezeti változása tekintetében a település-
rendezési szerzõdés 10 Ft/m2 összeggel legyen megkötve.
● A képviselõ-testület elfogadja Krémer Gábor Budapest, Lónyai u.43. sz. alatti lakos azon
kérelmét, hogy a 0155/42 és a 0160/70. hrsz-ú ingatlanok övezeti változása tekintetében ne
kelljen településrendezési szerzõdést kötnie és ezáltal hozzájárulást fizetnie.
● A képviselõ-testület elfogadja a Mizsevad Zrt. azon kérelmét, hogy a 0234/8 és a 0230/9
hrsz-ú ingatlanok övezeti változása tekintetében a településrendezési szerzõdés 5 Ft/m2 ösz-
szeggel legyen megkötve.
● A képviselõ-testület arról, hogy a Kecskeméti kistérségben mûködõ Közkincs Kerekasztal
tagjai által létrehozott Kulturális stratégia rövid távú operatív programját elfogadja.
● A képviselõ-testület elfogadja a polgármester Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás és
munkaszervezetében végzett 2009. évi tevékenységérõl készített szakmai beszámolóját.

Nagy Erzsébet, települési képviselõ

BESZÁMOLÓ ÖNKORMÁNYZATI ÜLÉSEKRÕL
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Zenei tehetséggondozás a Méhecske
csoportban

„A zene
rejtelem, a
zene ta-
lány: a ze-
ne játék –
játék a ja-
vából! Iz-
g a l m a s ,
lüktetõ, és

magával ragadó! A jó játék mindig olyan, mint
az élet: felfedezni való, mindig új mélységeket,
mindig új buktatókat rejt. Elvétjük, elbotlunk,
újra kezdjük – addig, amíg célba nem érünk. A
zene ilyen. Ha végképp belekeverednénk, áll-
junk meg, nevessünk egyet, s kezdjük elölrõl a
próbát: nem létezik, hogy végül ne járjunk si-
kerrel!” (Balázs Gabriella: Legyél te is karmes-
ter)

Miképpen segíthetünk ebben a gyerekeknek!
A szülõ a pedagógus legszebb feladata, hogy

gyermekében, tanítványaiban felfedezze azt a
titkot, amely a többi gyerektõl megkülönbözte-
ti. A gyerekekkel való foglalkozás csak akkor le-
het eredményes, ha kölcsönös szeretetre, biza-
lomra épül. A gyerek hisz abban, hogy amit tõ-
lünk, felnõttektõl kap, az jó, igaz érték, mi pe-
dig hiszünk a gyerek tehetségében, s abban,
hogy bármit képes befogadni, bármit megtanít-
hatunk neki. Ez a kölcsönös szeretet, bizalom
segít át a legnehezebb pillanatokon.

A humán mûveltségnek, ezen belül a „zene
birtoklásának” ereje van. Mert lehet akármeny-
nyi technikai vívmány, jólét, kényelem, a bol-
dogsághoz ez nem elég. 

A zenei nevelésnek kulcsfontosságú szerepe
van a személyiség fejlõdésben. 

Azok a gyerekek, akik naponta részesülnek
olyan szisztematikus zenei nevelésben, amely-
nek az éneklés az alapja, minden más területen
is ügyesebbek.

A csoportunkban folyamatosan biztosítjuk a
gyerekeinknek a zenei fejlõdésükhöz szükséges
feltételeket. Sok érdekes dolgot gyûjtünk, amit
aztán felhasználunk a mindennapokban zené-
lésre, játékra vagy éppen egy matematikai fel-
adat megértésének megsegítésére. Ilyen eszköz
volt, az a bizonyos lapos kavics, amit mi zenélõ
köveknek hívunk. Még kézbe fogni is boldogság
bármelyiket. Nincs két egyforma: lapos, kerek,
szögletes, sima, érdes, világos, sötét, csillogó…

A következõ módon használjuk õket. Min-
den gyereknek kettõt kell választania, ami pont
az Õ kis tenyerébe simul, a lehetõ legkényelme-
sebben. Jó, ha az egyik nagyobb, lapos kõ,
amely könnyen tartható, míg a másik (kisebb
méretû) kaviccsal egyszerûen ütögethetjük. A
tenyerünk homorításával üreget képezhetünk,
vagy éppen sima felületet biztosítva más-más
hangszínt szólaltathatunk meg.

És ez csak az egyik ilyen „hangszerünk”, de
készítettünk közösen a gyerekekkel kasírozott
villanykörtét, amit száradás után a mosdó kövé-
hez csapva, a belsejét összetörtünk, így mind-
egyik más-más hangon zörög, vagy éppen üres
mûanyag joghurtos flakont, kinder tojást töltöt-
tünk meg különbözõ anyagokkal (sóder, dara,
gomb stb.) és ezeket szólaltatjuk meg. Termé-
szetesen a hétköznapi ismert hangszerek is elér-
hetõek számukra, mint a dob, cintányér, rum-
batök. Ezek a hangszerek segítenek eligazodni
„ritmus országban”. Érdekes társasjátékokat is
készítettünk a gyerekeinknek, ilyen a ritmus
mátrix, a ritmus vonat ill. a „szó-mi ház”.

Ezeket, a játékokat nagyon szeretjük és a

mindennapokban gyakran használjuk. A dél-
elõttök folyamán lehetõséget biztosítunk a nyu-
godt zenehallgatásra, amihez kialakítottunk egy
zene sarkot, ott tartjuk a „hangszereinket”, ill.
ott van egy fotel, amibe, fülhallgatóval a fejü-
kön bekuporodva hallgathatnak zenét az érdek-
lõdõ gyerkõcök, s érdeklõdõben sosincs hiány.
Türelmesen kivárják, míg rájuk kerül a sor. Ze-
nét pedig olyat hallgathatnak, ami megnyugtat-
ja õket, visszavonulhatnak saját kis világukba
(Mozart, Vivaldi, különbözõ relaxációs zenék
stb.) Ezeket, a komoly zenéket feldolgozzuk, já-
tékos keretek között a foglalkozásokon is, az
hogy meddig tart ez a foglalkozás, mindig a gye-
rekek érdeklõdésétõl függ. Télen szívesen hall-
gattuk, játszottuk el Mozart: Zenés szánkázá-
sát, Gyermek szimfóniáját, farsang táján. C.
Saint Saens: Állatok farsangját és még sorolhat-
nánk… bízom abban, hogy ezek a gyerekek iga-
zán zeneértõ, de legalábbis a többségük, zenét
szeretõ felnõtt lesz.

„A gyermeknek a legjobb, éppen eléggé
jó…” (Kodály)

Kollárné Sarkadi Éva, óvodapedagógus

A Föld napja

Nagy izgalommal készültünk az Õzike csoport-
ban április 22-re. Bemutató foglalkozással vár-
tuk az óvó néniket, illetve a leendõ elsõ osztá-
lyos tanító néniket. A foglalkozást lázas készü-
lõdés, különbözõ kísérletek elõkészítése, barká-
csolási tevékenységek, a témához kapcsolódó
könyvek, képek összegyûjtése, „áttanulmányo-
zása” elõzte meg, a kompetencia alapú óvodai
nevelés jegyében.

Megismerkedtünk Naprendszerünkkel,
amelyhez a bolygókat mi alkottuk meg kasíro-
zással, festéssel. Ûrhajót, távcsövet készítet-
tünk, melyek segítségével még jobban megis-
merhettük égi társainkat. Az ûrutazás alatt
megtapasztaltuk: FÖLD csak EGY van! Na-
gyon kell hát rá vigyáznunk.

Komolyzenét hallgattunk. Mozart Jupiter,
Hayden Merkur szimfóniáinak egy-egy részle-
tével ismerkedtünk meg. Ily módon új zenei él-
ményt próbáltam a gyerekeknek nyújtani.

Kísérlettel gyõzõdtünk meg az élethez nélkü-
lözhetetlen víz, napfény, levegõ szükségességé-
rõl. Lucernát csíráztattunk tálcákban, a ma-
gocskáknak pedig különbözõ életfeltételeket
biztosítottunk.

Vizet „szennyeztünk” és figyeltük melyik
anyag bomlik le lassan, melyik nem. Beszélget-
tünk arról is, hogy egy óvodás kisgyermek is fe-
lelõsséggel tartozik környezete iránt. Megbe-
széltük miként védhetjük a Földet (pl.: víz- és
energiatakarékos felhasználása, környezettuda-
tos vásárlási szokások kialakítása).

Végül régi barátunk Kuka-manó is visszatért
hozzánk, aki tavaly óta elfelejtette, mennyire
fontos a szelektív hulladékgyûjtés. Hiszen a hul-
ladék nem szemét, azt újra lehet hasznosítani.
Hulladékot válogattunk és komposztáltunk.
Tartalmas, izgalmas, élményekkel teli délelõttöt
töltöttünk el. Remélem a sok élmény, a tapasz-
talatok, az új ismeretek beépülnek a gyerekek,
rajtuk keresztül pedig a családok mindennapja-
iba, hiszen tudjuk:

„A földet nem apáinktól örököltük, hanem
unokáinktól kaptuk kölcsön.”

Heczendorferné Deák Ágnes
óvodapedagógus

Óvodásaink
2010. május
3–4. játéko-
san ismer-
kedtek a
KRESZ sza-
bályaival

Május elsõ he-
tében ünnepel-
tük az édes-
anyákat és a
nagymamákat

Óvodánk büszkesége: Lakatos Petra
Ez év januárjá-
ban gyermekrajz-
pályázatot hirde-
tett a Tesco „Mo-
solyvarázs” cím-
mel. Olyan alko-
tásokkal lehetett
pályázni, amelyek
mesébe illõ, iz-
galmas erdei ki-
rándulást mutat-
nak be. A gyer-
mekeknek ihletet

adott Lackfi János: Egy jó szokás címû verse.
Óvodánkból közel 30 pályamûvet küldtünk el erre az or-

szágos pályázatra. Nagy örömünkre szolgál, hogy a zsûri
Lakatos Petra Õzike csoportos kisóvodásunk munkáját a
legjobbak közé választotta. A díjátadásra késõbb kerül sor,
amelynek helyérõl és idõpontjáról levélben értesítik a kis-
lányt. Petrának szívbõl gratulálunk!

Virágné Mujkos Erika, óvodapedagógus

A Rákóczi utcai óvoda udvarának felújítása
szülõi segítséggel

A Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda Rákóczi utcai
telephelyén 2010. április és május hónapban felújítási
munkálatokra került sor. Megvalósítottuk az óvoda telek-
határán lévõ kerítés betonozását, a terasz felújítását, va-
lamint szélfogót alakítottunk ki.

2010. március
28-án vasárnap
reggel 8 órától
lelkes apukák –
Tóth Lajos,
Veszelszki Sán-
dor, Juhász Ró-
bert, Káposztás
Henrik, Bujdosó
Roland és Kasza

Csaba – a régi terasz paláját és a vasszerkezetét távolítot-
ták el.

Árva Zsolt vállalkozó felajánlotta a teraszhoz és a szél-
fogóhoz szükséges faanyagot, melyet Kisjuhász Sándor
szállított az óvodába. Mere Gábor ácsmester kedvezmé-
nyes áron az óvoda finanszírozásával elkészítette a terasz
új faszerkezetét és a szélfogót. A festési munkálatokat
Káposztás Henrik és Nagy Zoltán végezte. A festékeket
Loboda Attila vállalkozó kedvezményes áron biztosította.
A terasz fedése még folyamatban van, amit szintén fel-
ajánlásból kapott polikarbonáttal fognak befedni. Az
anyagot Bozó Krisztián és családja ajánlotta fel az óvoda
számára. Máté Tamás végzi el a szerelési munkálatokat,
melyet tisztelettel megköszönünk.

2010. április 16-án az óvoda udvarán lévõ kerítés elké-
szítéséhez fogtak hozzá újabb segíteni akaró szülõk: Ju-
hász Sándor, Bujdosó Roland. Radics Roland kõmûves
mester vezetésével folytatódott a munka, melyet Szõrös
András, Belusz László valamint az óvoda dolgozói Hör-
csög Gábor és Ádám László segített. A drótháló felraká-
sában ismételten Juhász apuka vette ki a részét. Az óvo-
da biztosította a munkálatokhoz szükséges anyagokat,- a
cementet, sódert, drótfonatot. Az elkövetkezendõben
Valkai István szobafestõ segítségével megújulnak a cso-
portszobák ajtói.
Tisztelettel megköszönjük a vállalkozóknak, a szülõknek,
az óvoda dolgozóinak a segítséget, mellyel az óvoda udva-
rát szebbé tették.

Oláhné Szívós Katalin, telephelyvezetõ

Lakatos Petrát ajándékcsomaggal lep-
te meg óvodánk, mely rajzeszközöket,
mesekönyveket tartalmazott.
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SZOCIÁLIS 
ALAPSZOLGÁLTATÁSOK

Az Idõsek klubja az új helyén, az Egészség-
házban mûködik, a Húsvét utáni keddi
naptól, április 6-tól. A Klub fõbejárata az
Egészségház OTP felõli részén található.
Itt az idõsek nappali tartózkodását szolgá-
ló klubhelyiséget, pihenõszobát, étkezõt,
melegítõ konyhát és más, a gondozottak és
a gondozók részére szükséges helyiségeket
alakítottunk ki, nettó 130 m2-en, kertkap-
csolattal. 
Az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociá-

lis Intézmény Gondozási részlegének mun-
katársai. Munkájuk révén valósulnak meg
az Intézmény szociális alapszolgáltatásai,
amelyek az idõsek klubja, étkeztetés, házi
segítségnyújtás és a jelzõrendszeres házi
segítségnyújtás. Pesír Zita vezetõ, Kele
Attiláné klubvezetõ, Gajdácsi Zsoltné szo-
ciális ügyintézõ és gondozó, Nagy
Miklósné, Pongrácz Alfrédné gondozók,
Bújdosó Pálné és Király Ágnes konyhai
dolgozók, Nagy Mária, Oláh Ildikó közcé-
lú programban foglalkoztatott segítõk.
Az idõsek klubja szolgáltatásai:

– Egészségügyi szolgáltatások igénybe-

vételének segítése, orvoshoz kísérés, re-
ceptek íratása, kiváltása, gyógyszeradago-
lás, vérnyomásmérés.

– Étkeztetés.
– Hivatalos ügyek intézése, bevásárlás.
– Szabadidõs programok.
– Szükség esetén segítségnyújtása sze-

mélyi higiénében (fürdetés, mosás).
– Szükség esetén klubba szállítás, haza-

szállítás.
Szociális szolgáltatás hozzáférési pont az
Egészségházban (földszinten, büfénél bal-
ra). Ügyfélfogadási idõk: Kedd: 9–12,
13–15; Péntek: 10–12

Egészségügyi szolgáltatások 
új helyei az Egészségházban

A gyermekorvosi rendelés és váróhelyiség
új helye az Egészségház fõbejáratánál
jobbra található.

Egy helyen a megújult gyógytorna és
fizioterápia.

AZ EGÉSZSÉGHÁZ RÉGI ÉS ÚJ FUNKCIÓI,
ÚJ ELHELYEZÉSEK AZ ÁTALAKÍTÁS UTÁN

 MEGHÍVÓ ! 
    

Szeretettel várunk minden kedves érdekl d t a 

 „ TÜNDÉRKERT VIRÁGAI” 
        cím  óvodai gálam sorunkra. 
        

Id pont:  2010. 06.03.(csütörtök)16 óra.  
    Helyszín:    M vel dési Ház moziterem 

 
Fellépnek:   Mécses csoport   

       Napraforgó csoport 
       zike csoport     
       Micimackó csoport    
       Nyuszi csoport       
         „Tündérkert” dobosai 

 

Belép jegy ára: 500.-Ft   

A belép jegyek el vételben az óvodákban a szerepl  csoportok 
óvodapedagógusainál vásárolhatóak. 

 
    A helyszínen jegyárusítás nem lesz 

 
      Óvó nénik, Gyermekek 
       „ Tündérkert” Alapítvány Kuratóriuma 

Bognár Károly meghozta az idõseket a
klubba.

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: dr. Csire Gézáné, Gáspár Vilmos, Józsáné dr. Kiss Irén, Kocsis Györgyné, Kutasiné Nagy Katalin, Nagy Erzsébet,

Pósfay Péterné, 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: 10 1513 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!
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Az ügyeleti folyosón új, modern szakorvo-
si rendelõ várja a nõgyógyászati, ortopédi-
ai és bõrgyógyászati szakrendelésre érkezõ
kedves betegeket.

A gyógyászati segédeszközbolt szép, új üz-
lethelyisége az ügyelet felõl megközelíthe-
tõ.

Várjuk a további támogatásokat az IDÕ-
SEK PARKJÁra!

Az eddig beérkezett támogatásokat kö-
szönjük! Bízunk a további támogatások-
ban.

A Legyetek jók,
ha tudtok! Alapítvány
felvállalta az IDÕSEK PARKJÁ-

RA BEÉRKEZÕ adományok 
gyûjtését és kezelését. 

Az alapítvány adószáma:
18361850-1-03

Számlaszáma: K&H Bank
Lajosmizse

10402599-50515448-48531007

Támogatását köszönjük!

Józsáné dr. Kiss Irén
Legyetek jók, ha tudtok!

Alapítvány kuratóriumi elnök

KEDVES VÉRADÓK!
A KÖVETKEZÕ VÉRADÁS

JÚNIUS 24-ÉN LESZ 
AZ EGÉSZSÉGHÁZBAN. 

SZÁMÍTUNK VALAMENNYI
VÉRADÓRA, 

HISZEN TUDJA, ÉLELET MENT!

KÖSZÖNJÜK!

Az ÚMFT TÁMOP 5.2.5/08/1/A
kódjelû „A Lajosmizsei Gyermekjó-
léti Szolgálat prevenciós célú gyer-
mekvédelmi programjai 2009-2010-

ben” címû pályázat  számos programja közül a jelentkezõ gyermekek 12 alkalommal,
szombati napokon táncoktatáson vehettek részt. Az utolsó szombaton, 2010. április
24-én, a gyermekek a hozzátartozóknak táncbemutatót tartottak. A gyermekek si-
kerrel szerepeltek és büszkén mutatták be a tánc terén frissen szerzett tudományu-
kat a szülõknek és a nagyiknak egyaránt. Gratulálunk Nektek, tudásotok gyarapítás-
ra érdemes!

Fotók: Pesír Zita, programkoordinátor

Megyei Vándor Kórusfesztivál
A Lajosmizsei Városi Kamarakórus, valamint
Lajosmizse Város Mûvelõdési Háza és
Könyvtára megyei kórustalálkozót rendez
2010. június 5-én (szombat) 15.00 órai kez-
dettel a mûvelõdési ház színháztermében.

A vándor kórusfesztivál ötlete a tavalyi év-
ben született meg, amikor a városi kamara-
kórus Izsákon vett részt egy nagyszabású
kórustalálkozón. Az ott fellépõ kórusok dön-
tése alapján évente más városokban rende-
zik meg ezentúl a kórusfesztivált, így embe-
rileg és szakmailag is mélyebb kapcsolatok
alakulhatnak ki a mûvészeti együttesek (és
városok) között.

Idén az Izsáki Városi Kórus, az Izsáki Re-
formátus Énekkar, a Kiskunhalasi Városi Kó-
rus, a kecskeméti Kodály Kórus és a GAMF
Zenekar látogat el Lajosmizsére. A találkozó
nem minõsítõ jellegû, ugyanakkor a tervek
szerint szakmai vezetõként meghívást kap az
alkalomra Birinyi József a KÓTA társelnöke,
hogy javaslataival segítse az énekkarok
munkáját. A kórusfesztivál a lajosmizsei mû-
velõdési ház és a lajosmizsei vállalkozók
anyagi támogatásából kerül megrendezésre.

Berta István, karnagy

Iskolába hívogató

Hagyománnyá vált iskolánkban, hogy a
nagycsoportos óvodásoknak egy mese-
játékkal kedveskednek a leendõ tanító
nénik. Idén is nagy izgalommal készült
a munkaközösség az elõadásra.,melyet
április1-én mutattak be. A Sanyi manó
és a darazsak címû mesejáték elvará-
zsolta a leendõ elsõ osztályosokat. A
szereplõ tanító nénik jutalma nagy taps
volt. A mûsor végén egy emléklapot is
kapott minden iskolába induló kisdiák,
melyet Kálmán Éva igazgatóhelyettes
osztott ki.

Kovácsné Szegedi Mária mkv.

Felsõ sor: Fölháziné Utasi Ilona, Ba-
logh Ágnes, Bujdosó Éva, Kovácsné
Szegedi Mária
Alsó sor: Czigány Mária, Polgár Katalin
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LAJOSMIZSE SPORTJÁBÓL

A Magyar Gyermek Labdarúgó Szövetség
(MGYLSZ) versenyrendszerének második
fordulójában is jól szerepeltek a lajosmizsei
gyermeklabdarúgók. Az 1997–98-as és az
1999–2000-es korosztály is minden mérkõ-
zését megnyerve végzett az elsõ helyen. Kü-
löndíjat kapott Gábor Lukács József és Kun
Márk.

A 2000-es csapat Nagykõrösön is veret-
lenül nyerte meg a Szent György kupát. A
torna legjobb játékosa Rideg Ferenc, a gól-
király Kun Márk lett.

Csapattagok: 1997–98: Treiber Emil,
Treiber Gergõ, Vas Krisztián, Kun Dániel,
Gábor Lukács József, Pruma Olivér,
Spiegelberger Tamás, Balogh István,
Szaszkó Csaba, Bujdosó Zoltán, Varga
Bence, Várkonyi Mátyás, Csóri Arnold.
Edzõ: Faragó Gyula. 

1999–2000: Guttyán Patrik, Varga Zsom-
bor, Kun Márk, Rideg Ferenc, Görbe Mar-
cell, Ódor Zoltán, Sipos Szabolcs, Szabó
Andor, Kollár Benedek, Nagy Roland, Nagy
Lambert, Hornacsek Dávid, B.Nagy Ro-
land, Csicsó István, Csicsó Patrik. Edzõ:
Faragó Gyula. 
Serdülõ csapatunk 22 lejátszott mérkõzés
után is veretlen a bajnokságban. 21 gyõze-
lemmel, 1 döntetlennel, 215 rúgott, 22 ka-
pott góllal az elsõ helyen állnak.
Legutóbbi eredményeik:
Lajosmizsei VLC – Orgovány 6-2 Gól:
Ilonka 3, Duduj, Halmavánszki, Nyitrai
Tiszaalpár – LVLC 1–14
Gól: Ilonka 5, Duduj 2, Kiss Á. 2, Görbe 2,
Halmavánszki, Treiber, Kis R.
LVLC – Ballószög 4-3 
Gól: Duduj 3, Treiber
Helvécia _ LVLC  1-11 Gól: Ilonka 6, Duduj
2, Kis R. 2, Kiss Á.
Kecskeméti LC – LVLC  2-4
Gól: Treiber 2, Duduj, Ilonka
Kiskunfélegyházi HTK – LVLC 2-2 Gól:
Ilonka 2
Kunszentmiklós – LVLC 2-5
Gól: Ilonka 2, Kis R. 2, Treiber
LVLC – Tiszakécske 12-0
Gól: Ilonka 5, Kis R. 2, Halmavánszki 2,
Duduj 2, Treiber
Az ifjúsági csapat 15 mérkõzést nyert soro-
zatban, majd Városföldön és
Pálmonostorán vereséget szenvedett. Így
23 mérkõzésen elért 19 gyõzelemmel, 4 ve-
reséggel, 92 rúgott, 28 kapott góllal a 2. he-
lyet foglalja el a tabellán.

Legutóbbi eredményeik:
LVLC-Tiszaalpár  2-0 Gól: Hriazik, Hajdú
Tiszakécske – LVLC  1-3 Gól: Osbáth 2,
Hajdú
LVLC – Nyárlõrinc  2-1 Gól: Sánta D.,
Cserni
LVLC – Kiskunfélegyházi 12-1 Gól: Hriazik
3, Sándor 2, Basky, Ács 3, Osbáth, Sánta
D. 2 
Városföld - LVLC 2-0 Gól: -
LVLC – Kunfehértó  2-1 Gól: Sánta Á.,Haj-
dú
Pálmonostora – LVLC  3-2 Gól: Mata,
Sánta Á.

A felnõttek a 12. helyen állnak a 16 csa-
patos mezõnyben (egy mérkõzésük Bu-

gac ellen elmaradt) 6 gyõzelemmel, 8
döntetlennel, 9 vereséggel, 39 rúgott, 47
kapott góllal.

Legutóbbi eredményeik:
LVLC – Tiszaalpár 2-1 Gól: Mata, Csorba
Tiszakécske – LVLC 1-1  Gól: Sajó L.
LVLC – Nyárlõrinc  4-1  Gól: Sajó A. 2,
Dodan, Csorba
LVLC – Kiskunfélegyházi Vasutas 1-2
Gól: Takács
Városföld – LVLC  2-0 Gól: -
LVLC – Kunfehértó  2-2 Gól: Ferenc 2
Pálmonostora – LVLC 4-1 Gól: Kun G.

Faragó Gyula

NB-II. Kelet 15. forduló

Mizse KC – Gödöllõ KC 33-26 (15-12)
Lajosmizse, 200 nézõ, vezette: Csorba, Haskó. Mizse
KC: Szabó – Peltzer 1, Takács 4(3/1), Horváth 2,
Szórád 2, Farkas 5, Veszelszki 8(2/2). Csere: Godán
(k), Sándor 4(1/1), Kiss 5, Szekeres 2, Jordán, Szendi.
Edzõ: Rapi Róbert. Kiállítás: 14, ill. 12 perc, 7 m-es:
6/4, ill. 3/3

A mizsei játékosok rendkívül fegyelmezetten játszot-
tak az egész mérkõzésen. A gödöllõi edzõt heves rekla-
málásért kiállították. Nehéz lesz bárkit is kiemelni, mivel
az egész csapat jól teljesített, talán Veszelszki 8 gólját,
az ellenfélnél pedig a mizsei születésû Tóth Dánielt le-
het. Ifjúsági eredmény: Mizse KC – Gödöllõ KC 40-40
(23-23) MKC. legjobb góllövõi: Bálint 12, Szendi 9,
Tóth 7, Kozma 6, L.Kovács 6 

NB-II. Kelet 16. forduló
Salgótarjáni KC - Mizse KC 38-30 (21-14)

Salgótarján, 300 nézõ, vezette: Berényi, Varga. Mizse
KC: Godán – Sándor 3(1/0), Takács 11(7/6), Horváth,
Szekeres 5(1/1), Veszelszki 5(1/1), Szórád 4; Csere:
Kovács (k), Kiss 1, Peltzer 1, Bálint, Szendi. Edzõ: Rapi
Róbert, Kiállítás: 4, ill. 4 perc, 7 m-es: 2/2, ill. 10/8.

LABDARÚGÁS 

KÉZILABDA

A kunszentmiklósi megyei diákolimpia sakk
csapat döntõn (március 20.) ezüstérmes fi-
úk: Kun Ádám, Váradi Tamás, B. Nagy Ro-
land, Faragó Balázs (ld. kép). 
Április 17-én rendezték meg a sakk diákolim-
pia fiú egyéni megyei döntõjét Tiszaalpáron.
A Fekete István Általános Iskola tanulói há-
rom korcsoportban küzdöttek a helyezése-
kért. Közülük a legjobb eredményt Váradi Ta-
más érte el, aki negyedik lett.

Móczó István

SAKK

ASZTALITENISZ

A sporthíreket Gáspár Vilmos állította össze.

A mérkõzés nagy iramban kezdõdött, itt is ott is vol-
tak hibák, de mindkét alakulat fej-fej mellett haladt. A
lajosmizsei együttes 14 lõtt gólnál megtorpant, míg a
hazaiak kihasználva lehetõségeiket sorra lõtték a gólo-
kat. A második játékrészt sok technikai hibával tarkítva
kiegyenlített küzdelmet hozott, a Mizse KC nem tudott
közelebb kerülni ellenfeléhez. A hazai siker még ilyen
különbséggel is megérdemelt. Ifjúsági eredmény: Sal-
gótarján - Mizse KC 33-26 (13-14)

NB-II. Kelet 17. forduló
Mizse KC - Eger-Eszterházy SZSE 17-16 (10-9)

Lajosmizse, 150 nézõ, vezette: Bakos, Mihályi. Mizse
KC: Godán – Sándor, Takács 4(2/2), Horváth 1, Szeke-
res 2, Veszelszki 6(3/2), Szórád 2; Csere: Kovács (k),
Kiss 2, Peltzer, Bálint. Edzõ: Rapi Róbert, Kiállítás: 8, ill.
2 perc, 7 m-es: 5/4, ill. 5/4.

Negatív gólcsúcsot hozott a „nagyszombati” kézilab-
da rangadó. A hazaiak kezdtek jobban, magabiztosan
vezettek, de a szívósan küzdõ vendégek az I. félidõ haj-
rájában feljöttek, s csupán 1 gólos volt a hazai csapat
elõnye a szünetre. A II. félidõben folytatódott a gól-
iszony, mindkét csapat kapusa parádézott, s az 50.
percben a vendégek már 2 góllal vezettek, de az utolsó
10 percben már elsõsorban Godán kapus jóvoltából
nem tudtak gólt szerezni, s így minimális hazai gyõze-
lem született. Ifjúsági eredmény: Mizse KC - Eger 25-34
(12-14)MKC. Legjobb góllövõi: Bálint 7, Kozma 7

NB-II. Kelet 18. forduló
Mogyoród KSK - Mizse KC 33-35 (15-15)

Mogyoród, 100 nézõ, vezette: Bócz, Fegyveres. Mizse
KC: Godán – Sándor 4, Takács 8(2/2), Horváth, Szeke-
res 2(1/1), Veszelszki 7(1/0), Szórád 5; Csere: Kovács
(k), Kiss 3, Peltzer 3, Czövek 3, Bálint. Edzõ: Rapi Ró-
bert, Kiállítás: 10 (1 kizárás), ill. 6 perc, 7 m-es: 7/5, ill.
4/3

Magabiztosan, motiváltan kezdett a vendég mizsei
csapat a rendkívül szívósan küzdõ hazaiak ellen, akik a
kezdeti bizonytalanság után magukhoz ragadták a kez-
deményezést, s a 22. perctõl átvették a vezetést, de jó
félidei hajrával egyenlített a vendégcsapat. Szünet után
sikerült három góllal meglépni a hazaiaktól, s ennek kö-
vetkeztében, bár hullámzó teljesítménnyel, de sikerült
megszerezni az értékes, idegenbeli gyõzelmet. Ifjúsági
eredmény: Mogyoród - Mizse KC 29-39 (16-20)

NB-II. Kelet 19. forduló

Mizse KC - Albertirsai TKSC 26-25 (12-13)
Lajosmizse, 200 nézõ, vezette: Nagy, Tóth. Mizse KC:
Godán - Peltzer 2, Takács 8(6/4), Horváth 1, Veszelszki
1(1/0), Czövek 4, Szórád 3; Csere: Sándor, Szekeres
3(3/3), Kiss 4, Bálint
Edzõ: Rapi Róbert, Kiállítás: 6 (1 kizárás), ill. 4 (1 kizá-
rás) perc, 7-m-es: 10/7, ill. 7/6

A fõként kecskeméti „légiósokat” foglalkoztató, baj-
noki éllovas lajosmizsei vendégszereplését nagy vára-
kozás elõzte meg, hiszen a vendégek három játékosa
egy éve még a Mizse KC csapatában játszott, sõt Rapi
edzõ is az õsszel még Albertirsán védett. A vendégek
kezdtek jobban a bajnokság végére “elfogyó” hazaiak
ellen, s elsõsorban a sokat hibázó hazai játékosoknak,
valamint a parádézó vendég kapusnak köszönhetõen a
félidõ közepén már 8-3-ra vezettek a vendégek, de a
szünetig „normalizálódott” a helyzet, s egy gólra feljött
a Mizse KC. A 2. félidõben tovább fokozódott a gigászi
csata, s a hazaiak a 49. percben egyenlítettek, az 54.
percben a vezetést is átvették, sõt az 57. percben már
2 gólos hazai elõnyt mutatott az eredményjelzõ. Ekkor
Rapi edzõ kapott 2 perces büntetést heves reklamálá-
sért, s így az emberelõnybe kerülõ vendégek az 59.
percben egyenlítettek, de 4 másodperccel a vége elõtt
megszületett a gyõztes hazai gól, amely lehet, hogy az
„irsai bajnoki álmok” köddé válásához vezet az indula-
toktól sem mentes végjátéknak köszönhetõen. Ifjúsági
eredmény: MKC – Albertirsa 51-29 (27-15)

Sápi Zsombor

Június 19-én szombaton 9 órára Varga Iván
Emlékversenyre várják a szervezõk az
érdeklõdõket a Sportcsarnokba. Nevezés a
helyszínen.

Szijjártó Pálné
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Mint arról múlt évben beszámoltunk: a lajosmizsei váro-
si könyvtár 7 milló Ft-ot nyert egy uniós pályázaton,
amelyet elsõsorban a könyvtár számítógépes rendszeré-
nek fejlesztésére, eszközeinek bõvítésére, modernizálá-
sára fordíthat. A pályázat beszerzési, elszámolási mun-
kálatai folyamatban vannak, még nincs lezárva, a terve-
zettek 100%-osan megvalósítva, a jelenlegi állapot vi-
szont már mutat egy csomó változást, amelyrõl nem ér-
dektelen beszélnünk.

A 2008–2013 tartó országos könyvtári koncepció
egyik kiemelt célja, hogy a könyvtár a lakóhelytõl, telepü-
léstípustól, könyvtári épülettõl és a nyitvatartási idõtõl
függetlenül biztosítson hozzáférést minden információ-
hoz, adathoz, valamint a könyvtári szolgáltatások jelen-
tõs részéhez. Magné Kemmer Mártát kérdezem, a pá-
lyázat felelõsét, hogy milyen lépéseket tett könyvtárunk a
pályázat pénzforrásainak felhasználásával e cél megva-
lósítása érdekében?

Engedd meg, hogy röviden szóljak nyertes pályáza-
tunk elõtti helyzetképrõl! Korábbi pályázati fejlesztéseink
során szerzett használói számítógépeink zöme már öre-
gecske volt (hat-nyolc-tíz éves), az internet-használat
mellett on-line szolgáltatásunk az intézményi honlapunk,
amely naprakész, a könyvtári munkafolyamatok közül a
feldolgozást és a kölcsönzést már számítógépen végez-
tük, van számítógépes katalógusunk, állományunk szin-
te 100%-osan feldolgozott, de könyvtári katalógusunk
interneten nem volt elérhetõ.

Nyertes pályázatunk segítségével meg tudtuk vásárol-
ni integrált könyvtári rendszerünk webes modulját, tehát
mûködhet végre az on-line katalógusunk. Otthonról is
láthatóak vagyunk, ami régi vágy volt, pénz híján eddig
elmaradt, de mára már használható is! (www.lmizsekul-
tura.hu)

A másik nagy örömünk, ami szintén ehhez a célhoz
kapcsolódik, wifink üzembe helyezése. A könyvtár 100
méteres sugarú körzetében bárki szabadon rákapcsolód-
hat az internetre. Ez az átutazóknak, illetve a könyvtár
nyitvatartási idején kívül, saját laptoppal rendelkezõ hasz-
nálóink számára nagy segítség. A könyvtár nyitvatartá-
si idejében saját laptoppal is bárki bejöhet hozzánk.
A könyvtárak közösségi szolgáltatásaival és a felnõttkép-
zés támogatásával szeretnék elõsegíteni az életminõség
javítását, a foglalkoztatottság és általában – talán nem túl
szimpatikus, de igaz kifejezéssel élve,- az egyén ver-
senyképességének növelését. Mit tud adni a lajosmizsei
könyvtár e téren?
Új használói gépeket helyeztünk üzembe, melyeken a
könyvtár katalógusa internet-használat nélkül igénybe ve-
hetõ. Ez azért lényeges, mert a számítógéptermünkben
az elsõ félóra ingyen jár, a továbbiakért viszont fizetni kell
(30 perc 100,- Ft), így némi bevételre is számíthatunk az
internet-szolgáltatásból.

Jól képzett kollégáim folyamatosan tartanak haszná-
ló-képzõ tanfolyamokat azoknak, akik koruknál, helyze-
tüknél fogva eddig kimaradtak az információhoz jutás
eme módjából, s mindezt nem mellékesen átszervezett,
újraépített gyors hálózaton, vadonatúj, nagy teljesít-
ményû gépeken tehetik meg.

A fogyatékkal élõk kiemelt támogatása nagyon fontos
célja a könyvtári fejlesztéseknek; hol máshol lehetne ez
ennyire kulcsfeladat, mint egy könyvtárban, ahol az
esélyegyenlõtlenségek leküzdése alapvetõ elv.
Lajosmizsén mi történt ez ügyben?

A mozgássérültek számára egy jól megközelíthetõ
gépet állítottunk be, illetve olvasást könnyítõ nagyító
gépre is szert tettünk. Mindkettõ nagyon jó dolog, bár
ennek az érdekeltekhez való eljuttatása még némi hiá-
nyosságot mutat. Ezt reklámozzuk most itt is! Aki olvas-
sa, adja át!

A könyvtárakban õrzött kulturális javak digitalizálása,
on-line hozzáférhetõvé tétele és archiválása régóta napi-
renden lévõ feladat. Rengeteg problémát vet fel ez a te-
rület; szerzõi jogoktól, személyiségi jogokon át sorolhat-

nánk, s talán ezért is akadozik a megvalósítás. Itt hely-
ben, a mi könyvtárunkban mire számíthatunk, milyen ter-
vekkel foglalkozik a könyvtár szakmai közössége a nyer-
tes pályázat kapcsán?

Ez az a terület, amit nekünk kell elkészíteni, a helyi kul-
turális örökségünk védelmében. Toporgunk még ez ügy-
ben, hiszen a már említett szerzõi, eredetvédelmi, sze-
mélyiségvédelmi problémák okán ezt át kell gondolni,
hogy ne fussunk bele kellemetlen helyzetekbe. De terve-
ink szerint ezt az anyagot vagy jó részét szintén elérhetõ-
vé kívánjuk tenni a honlapunkon keresztül is. A helyisme-
reti munka azonban mindenképp kiemelt fontosságot él-
vez munkánk során. Bízunk benne, hogy könyvtárfejlesz-
tést érintõ terveink a város lakosainak megelégedésére
szolgálnak, s eljutnak ezek a lehetõségek minden lajos-
mizsei polgárhoz, akik élnek is ezekkel a szolgáltatások-
kal. Továbbra is várunk minden kedves Látogatót!

szerk.

Pályázati pénzinjekcióból újraértelmezett könyvtári szolgáltatások

Félidejénél az Olvasó Derbi
Egyetlen általános iskolánk osztályai a negye-
dikesektõl a teljes felsõ tagozatig olvasási láz-
ban égtek februártól május 1-ig. Mára már tu-
dott, hogy melyik az a hat osztály, aki bejutott
a döntõbe, ahol még tanúbizonyságot kell
tenniük tájékozottságból, kreativitásból, kö-
zösségi szellembõl. A május 28-i döntõn ven-
dégünk lesz az idei olvasandók egyik valósá-
gos írója, Nógrádi Gábor és fia. Az eddigiek-
ben, s remélhetõleg az idén is jó hangulatú
döntõn dõl el a helyezések száma, ami a ver-
sengõk számára nem mellékes. 

Azt már látjuk, hogy jó cél érdekében
–osztálykirándulásra fordítható pénzösszeg-
a mai gyermekek is rávehetõk az olvasásra. A
kérdés már csak az, ha nincs ilyen motiváció,
akkor elég-e az olvasási kedv ébren tartásáért
az olvasás szeretete maga. Ehhez kell fõleg a
szülõi támogatás, de egy-egy motiváló peda-
gógus, könyvtáros is jó hatással lehet a gye-
rekekre ez ügyben. Fogjuk meg gyerekeink
kezét közösen e cél érdekében is!

A döntõbe jutott osztályok listája osztályfõ-
nökükkel: 5. e: Tamás Andrásné; 4. d:
Kovácsné Szegedi Mária; 5. c: Drabantné
Gyurgyik Györgyike; 6. b: Tari Endre; 7. a:
László Ildikó; 6. c: Adonyi Gabriella

Mindenkinek sok sikert (az már megvan), s
hangulatos felkészülést a versenyre!

Varga Mária, könyvtáros

Lajosmizse a Budapesti Nemzetközi Könyv-
fesztiválon

Walczer, de
nekünk legin-
kább Jobbágy
Tünde, Álma-
imban Ameri-
ka címû köny-
vét múlt év ok-

tóberében
ismerhet-
ték meg a
lajosmizsei
érdeklõdõk
a könyvtár
szer vezé-
sében. Áp-
rilisban a
Millenáris-
ban megrendezett nemzetközi könyvfesztiválon
könyve a Novum Kiadó kiadványai közül kiemelt
publikáció volt. A szerzõ és a riportkötet bemutatá-
sára pedig jómagam kapott felkérést. Mindketten
legjobb tudásunk szerint próbáltunk eleget tenni a
lehetõségnek. Sok sikert kívánunk innen is Tündé-
nek, reméljük egy új könyv kapcsán is találkozha-
tunk vele, akár Lajosmizsén is.

Varga Mária, könyvtáros

RENDEZVÉNYEINK

Máj. 15. szombat 9 óra
Könyvtári kézmûves foglalkozás gyerekeknek
Quilling manólány készítése. Vezeti: Dudás Klára, Ki-
rály Zsuzsanna. Részvételi díj: 300 Ft/alkalom
Máj. 15. szombat 14 óra
Patchwork klub. Részvétel ingyenes
Máj. 18. – júni. 4.
Kiállítás óvodások tavaszi munkáiból
Máj. 22. szombat 9 és 14 óra
Fazekas szakkör – Vinnainé Csurpek Ágnes fazekas
vezetésével. A szakköri díj 1000 forint /fõ/alkalom.
Máj. 25. kedd 9 óra
Olvasási Derbi döntõje – Vendég: Nógrádi Gábor és
Nógrádi Gergely író
Máj. 27. csütörtök 19 óra
A Dumaszínház humoristáinak mûsora:
Kovács András Péter és Szomszéd Néni Produkci-
ós Iroda. Belépõ: 1800 Ft
Máj. 29. szombat 9 és 14 óra
Tûzzománc szakkör. Skultéti Árpád képzõmûvész ve-
zetésével. A szakköri díj 1500 forint / fõ / alkalom.
Júni. 3. csütörtök 16 óra
„Tündérkert virágai” – A Lajosmizsei Napköziottho-
nos Óvoda gálamûsora
Júni. 5. szombat 9 óra
Könyvtári kézmûves foglalkozás gyerekeknek
Méhecske készítése filcbõl
Vezeti: Dudás Klára, Király Zsuzsanna
Részvételi díj: 300 Ft/alkalom
Júni. 5. szombat 15 óra
Kórustalálkozó. Belépés díjtalan
Júni. 8. kedd 18 óra
A mûvelõdési házban mûködõ szakkörök kiállításá-
nak megnyitója. Megtekinthetõ júni. 25-ig
Júni. 11. péntek 9 és 10 óra
Lúdas Matyi. 6. d osztályosok elõadása
Júni. 18. péntek 19 óra 
Paraszt Dekameron
Tréfás népi játék. Gór Nagy Mária Színitanoda
elõadása. Belépõ: 500 Ft

A „Zöld ernyõ” Lajosmizsén
Május 31-én intézményünk csatlakozik a városi Környe-
zetvédelmi Nap programsorozatához.
Vendégül látunk egy EU által támogatott interaktív, kör-
nyezettudatos nevelésre ösztönzõ programot „Zöld er-
nyõ-kecskemétiek az élhetõbb környezetért” címmel. A
foglalkozások az általános iskoláskorúakat szólítják meg
elsõsorban. Választható témák alsós korosztálynak:
– Hogyan legyünk tudatos vásárlók, energia takarékosak

a háztartásban (interaktív játékok segítségével)
– Hulladékok újrahasznosítása, madáretetõ készítés

(kézmûves foglalkozások, barkácsolás)
– Játékok fából, kötélbõl (akadályverseny)
– Zöld ernyõ által hozott vászon szatyorra festés sablon-

nal, saját ötlet megvalósítás
– A papír új életre keltése
– Ökológiai kérdezz-felelek társasjátékok
Felsõ tagozatosoknak:
– Gyógynövényekkel való ismerkedés, kóstolás (interak-

tív játékok)
– Elõadások talaj és víz biológiai vizsgálatokról
– Ökológiai tesztek kitöltése
– Globalizáció fogalma, hatásának szemléltetése játékos

formában
– Filmvetítések környezetvédelmi témában.
A témák iránt érdeklõdõ minden korosztályt szívesen
látunk mûvelõdési házunkban.

Guti Istvánné

Fotók: Huszti Tibor
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A Fekete István Általános
Iskola ajánlata

A 2009/10-es tanév utolsó hete
a) Alsó tagozat:
2010. 06. 09.(kedd) – Gyermeknap
(kerékpártúrák, fõzés, stb. szabadon
választott helyszíneken)
2010. 06. 07. (szerda)
Fekete István-nap (akadályverseny
az iskola területén, 
Táncház a szabadban)
2010. 06. 07. 08.(csütörtök)
Osztályprogramok

b) Felsõ tagozat:
2010. 06. 09. (kedd) – Sportnap
2010. 06. 07. (szerda) – Gyermeknap
(kerékpártúrák, fõzés stb. szabadon vá-
lasztott helyszíneken)
2010.06.07.08.(csütörtök)
Fekete István-nap (filmvetítés, egész-
séges életmód, madárgyûrûzés, tanulói
makettek kiállítása, melyek kapcsolód-
nak Fekete István mûveihez)

Ballagási ünnepély
2010. 06. 12., 10 órakor a sportpályán 

Tanévzáró ünnepély
2010.06.15.(kedd) 16.30-kor a központi
épület udvarán

Angol-Német nyelvi tábor
2010. 06. 21–25-ig
2010. 06. 28–07. 02-ig
Helye: Lajosmizse, Gépállomás (iskola)
Táborban résztvevõ tanulók: 1. osztá-
lyosoktól 4. osztályos tanulókig
Táborvezetõ: Bujdosó János, a LUC-

CIUS nyelvstúdió vezetõje
Szabadidõs programokban, fel-
ügyeletben Kovácsné Szegedi
Mária tanító vesz részt

NYÁRI ELÕZETES AZ
OVIBÓL

A Lajosmizsei Napközi Otthonos
Óvodában 2010.június hónap-
ban megrendezésre kerül a ha-
gyományos úszó-, alkotó- és
anyanyelvi  tábor. Várjuk az
óvodások jelentkezését.

A gyermeknapot a Központi
óvodában 2010. máj. 27-én
(csütörtökön), a Szent L. u. -i és
a Rákóczi u.-i óvodában 2010.
máj.28-án (pénteken)  tartjuk.

A GYERMEKJÓLÉTI 
SZOLGÁLAT NYÁRI

PROGRAMJAI

Nyári tábor – Sportnap
Kerékpárverseny
Kedves szülõk 
és gyerekek!

A Lajosmizsei Gyermekjóléti Szolgálat
az idén nyáron hatodik alkalommal szer-
vezi meg Kézmûves táborát általános
iskolás gyermekek részére.

Tábor ideje: 2010. július 19-tõl július
23-ig, hétfõtõl péntekig, 8-tól 16 óráig

Tábor helyszíne: A jelentkezõket a
késõbbiekben errõl tájékoz-
tatjuk.

Ajánljuk: ha elmúltál 10
éves, ha szeretnéd a sza-
badidõdet hasznosan eltöl-
teni, 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

Jelentkezési határidõ:
2010. július 9.

Sportnap 2010. június 12.
és 26-án szombaton, va-
lamint július14-én szer-
dán

Kerékpárverseny 2010. augusztus
4-én, szerdán

Ha kérdésed van, vagy jelentkezni szeret-
nél bármelyik programunkra, keresd fel
szüleiddel a Gyermekjóléti Szolgálatot!

Címünk: Egészségház, Lajosmizse Dózsa Gy.
u. 104-106. Telefon: 356-184/239 mellék

Szeretettel várnak 
a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai

A résztvétel mindegyik programunkra ingyenes!

Programok, rendezvények a nyárra

 
  

 
a 
 

 
 
 
 

m vészeinek közrem ködésével. 
 
 

Fellépnek 
a Showder Klubból ismert humoristák, 

 
 
 

Kovács András Péter 
és 

Szomszéd néni Produkciós Iroda 
 
 
 

2010. május 27. (csütörtök) 19 óra 
 

Helyszín: m vel dési ház színházterme 
 

Belép : 1800 Ft 

 
 
 
 

Jegyek el vételben válthatók a m vel dési házban 
hétköznap 8-16 óráig. 

Jegyrendelés, információ: 76/555-053 
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