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A kitüntetéseket Basky András polgármester adta át  
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Környezetvédelemmel-, környezettudatos 
magatartással-, helyi fenntartható fejlődéssel 
kapcsolatos cikkekkel kívánjuk a jövőben a he-
lyi társadalom érdeklődését felkelteni, bízva a 
szemléletmód több esetben történő megváltoz-
tatásában.

I. Mi is az a környezettudatosság?
Népszerű fogalom manapság a környe-

zettudatosság. Sokat használják olyan téma-
körben is, amihez igazából nincs sok köze. A 

„Amit hallok, azt elfelejtem,
Amit látok, arra emlékszem,
Amit csinálok, azt tudom is.”
 (Lao-ce)

Napjaink aktuális problémája Földünk szennyezettsége és környezeti állapota, amely szükségessé 
teszi a környezetért felelős életvitel elősegítését, a környezettudatos magatartás kialakítását. 
Fontos feladatunk, hogy óvjuk, védjük, szépítsük életterünket és gyermekeinket tudatosan úgy 
neveljük, hogy eszükkel értsék, szívükkel érezzék ennek fontosságát. A környezet harmóniája 
ugyanis közvetlen tapasztalással fedezhető fel, élhető át és ismerhető meg. Tanulás során 
elsajátítható a környezetkímélő-és környezetvédő magatartás, amely beépül személyiségünkbe.

III. A környezettudatosság az otthonainkban kezdődik

TIszTelT lAjosMIzseI lAkosok! 
Néhány gondolat a környezetvédelemről

környezettudatosság olyan cselekmények so-
rozata, amelyek a környezet, az élőhelyek, a 
sokféleség védelmében vállalt tudatos felelős-
ségvállalást tartják szem előtt. Ha valaki egy-
szer, hirtelen fellángolásból gépkocsi helyett a 
kerékpárt választja munkába menet, az még 
nem környezettudatos cselekedet. Ellenben, ha 
rendszeresen csinálja, akkor már az. A környe-
zettudatosság rendszeres tevékenység. 

A környezettudatos szemléletet és gondol-
kodásmódot ki kell alakítani és fenn kell tar-
tani. Ami a legfontosabb, hogy a berögzült, 
környezetre káros szokásokon kell változtatni, 
ami kezdetben lemondásokkal és adott eset-
ben pénzügyi ráfordításokkal jár, hosszabb 
távon viszont megtérülnek a befektetések. A 

környezettudatosság fogalma együtt jár a fenn-
tarthatóságéval.

A környezeti problémákkal való törődés 
már hosszú múltra tekint vissza, azonban a 
környezettudatosság fogalma elválaszthatatlan 
az ipari fejlődés és az azzal járó megnövekedett 
szennyezés kialakulásától. 

A környezettudatosság fontosságát a mo-
dern környezetvédő mozgalmak és egyre gyak-
rabban bizonyos államok is hangsúlyozzák, a 
fogalom használata és térnyerése az ezen moz-
galmak erősödésének köszönhető. A környe-
zetvédő mozgalmak sokat tesznek az emberiség 
előtt álló környezeti problémák tudatosítása ér-
dekében, amire építve akár politikai nyomás is 
gyakorolható a döntéshozókra az ilyen típusú, 
mérlegelést igénylő döntések során. A külön-
böző környezeti katasztrófák, mint például a 
mexikói-öbölbéli olajszennyezés vagy Fukusi-
ma időlegesen növelheti a problémák iránti ér-
deklődést és számos információt juttathat el az 
emberekhez, ám ez nem pótolhatja a környezeti 
nevelést és nem feltétlenül késztet környezettu-
datos cselekvésre is.

II. A környezettudatos cselekvés
A környezettudatos szemlélet számos eset-

ben tettekben is megmutatkozik, ezen esetekben 
az adott szereplő igyekszik egyéni döntései, tettei 
során a környezeti hatásokat is figyelembe venni. 

Ennek számos példája lehet az energiatakaré-
kos izzók használatától kezdve, a kerékpáros köz-
lekedésen át, a szelektív hulladékgyűjtésig vagy 
éppen a helyi élelmiszereket előnyben részesítő 
tudatos vásárlás. A közös ezekben az, hogy az 
ezen cselekvéseket végző döntésének hátterében 
a környezeti szempontok is szerepet játszanak.

lajosmizse Város  
Önkormányzati  
Adóhatósága
Ügyfélfogadás helye:
6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 
földszint 3-4 szoba.

Ügyfélfogadási időpontok:
Hétfő: 
08.00-12.00, 13.00-16.00

Szerda: 
08.00-12.00, 13.00-17.00

Csütörtök: 
08.00-12.00, 13.00-16.00

lAjosMIzse Város ÖnkorMányzATA és lAjosMIzseI kÖzÖs ÖnkorMányzATI HIVATAl
Lajosmizse, Városház tér 1. • Tel./Fax: 76/457-575 • E-mail: lajosmizse@lajosmizse.hu • http://www.lajosmizse.hu
Ügyfélfogadás: Hétfő 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
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zöldhulladék gyűjtés
A szépen ápolt, gondozott kert elkerülhetetlen velejárója a zöldhulladék keletkezése. Tudjuk, 

milyen nagy gondot jelent a zöldhulladéktól megszabadulni. A városban évről évre problémát 
jelent a nagy mennyiségben keletkező zöldhulladék elhelyezése, melyre az önkormányzat keresi 
a lehetőségeket.  

Kérem a Tisztelt Lakosokat, hogy az ingatlanokon keletkező zöldhulladékot amennyiben 
lehetőség van rá elsősorban komposztálják. 

A hulladékokból - szervesanyag-tartalma csökkentése érdekében - , érdemes külön gyűjte-
ni a szerves anyagot. A háztartásban keletkezet hulladék közel 30% komposztálható hulladék. 
A zöld hulladék komposztálása után értékes tápanyagot tartalmazó komposzt keletkezik, mely 
újrahasznosítható.

Azon ingatlanokon, ahol nem oldható meg a komposztálás, az ingatlantulajdonosok a szilárd 
hulladékkezelési közszolgáltatás keretében, a közszolgáltatótól megvásárolható cégemblémás zsák-
ban kihelyezve elszállíttathatja a zöldhulladékot.

A Dózsa Gy. és Bajcsy-Zs. úton lakóknak a platánfákról lehulló levelek összegyűjtéséhez az Ön-
kormányzat zsákokat biztosít, melyeket a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal recepciójánál 
október 01-től ügyfélfogadási időben átvehetnek. A Dózsa Gy. és Bajcsy-Zs. (temető előtti szakasz) 
útra kihelyezett zsákok elszállítása kedden és pénteken történik. 

Ezúton kérem a Tisztelt lakosokat, hogy a zöldhulladék ártalmatlanítását ne égetéssel oldják 
meg!

 

Lajosmizse Város vízvédelmi rendszerének fejlesztése 

Lajosmizse Város Önkormányzata a település vízvédelmi rendszerének felújítására Lajosmizse Város Önkormányzata a település vízvédelmi rendszerének felújítására Lajosmizse Város Önkormányzata a település vízvédelmi rendszerének felújítására Lajosmizse Város Önkormányzata a település vízvédelmi rendszerének felújítására 
203 824 350 forint Európai Uniós támogatást nyert. A kivitelezési munkálatokra 203 824 350 forint Európai Uniós támogatást nyert. A kivitelezési munkálatokra 203 824 350 forint Európai Uniós támogatást nyert. A kivitelezési munkálatokra 203 824 350 forint Európai Uniós támogatást nyert. A kivitelezési munkálatokra 
irányuló szerződés 2013. szeptember irányuló szerződés 2013. szeptember irányuló szerződés 2013. szeptember irányuló szerződés 2013. szeptember 1111----jén aláírásra került, így megkezdődhet a 226 jén aláírásra került, így megkezdődhet a 226 jén aláírásra került, így megkezdődhet a 226 jén aláírásra került, így megkezdődhet a 226 
471471471471    500 forint elszámolható összköltségű beruházás.500 forint elszámolható összköltségű beruházás.500 forint elszámolható összköltségű beruházás.500 forint elszámolható összköltségű beruházás.        

Lajosmizse Város Önkormányzata 2011. 
október 03-án pályázatot nyújtott be 
"Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének 
fejlesztése" címmel az Új Széchenyi Terv Dél-
Alföldi Operatív Program keretében 
meghirdetett, ”Helyi és térségi jelentőségű 
vízvédelmi rendszerek fejlesztése” tárgyú 
pályázati felhívásra. A pályázat 2012. 
november 08-án támogatásban részesült. A 
Támogatási Szerződés megkötésére 2013. 
február 15-én került sor. 
Lajosmizse Város Önkormányzata 
közbeszerzési eljárás során 
keretmegállapodást kötött a Duna Aszfalt Kft-
vel 2012. november 6-án, majd a konzultációs 
eljárás eredményeként vállalkozási szerződés 
született az Önkormányzat és a kivitelező 
között a település belterületi csapadékvíz-
elvezető hálózat kiépítésére vonatkozóan. A 
munkaterület átadására 2013. szeptember 4.  

napján került sor, a kivitelezési munkálatok 
jelenleg is folynak. A beruházás során a 
meglévő vízelvezető rendszer felújítása és új 
csapadékvíz elvezető csatorna építése valósul 
meg 3,138 km hosszúságban, valamint 
záportározó fejlesztése is a projekt részét 
képezi. A kivitelezés várhatóan 2014. március 
31-ig tart. 
A fejlesztés révén megvalósul a belterületre 
hullott csapadékvizek rendezett és kártétel 
nélküli elvezetése, a csapadékvíz csatornák és 
tározók rendezése, melynek eredményeként 
kevesebb problémát fog okozni a nem kívánt 
helyen történő csapadékvíz összefolyása. 
A beruházás során a Posta-tó és az Iskola-tó, 
mint vízgyűjtő terület rendezésére kerül sor, 
valamint a Kossuth Lajos, Szent Lajos, Prímás, 
Táncsics Mihály, Arany János, Orgona, 
Madách, Görgey, Petőfi Sándor utcákat és a 
Ceglédi utat érinti a fejlesztés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

A projekt az Európai Unió támogatásával, 
a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 

 dr. Balogh László Basky András
 jegyző polgármester

lejárt az adófizetési határidő
Lajosmizse Város Önkormányzati Adóható-

sága 2013. augusztus hónap végén postázta ki 
az adófolyószámla-kivonatokat, annak érdeké-
ben, hogy az adózók pontosan és időben tudják 
fizetni a 2013. év szeptemberében esedékes he-
lyi adóikat és a gépjárműadót.

A folyószámla kivonatok kiküldésének célja 
kétirányú, egyrészt tájékoztatást adnak az aktu-
ális pénzügyi helyzetről, másrészt tájékoztatnak 
a 2013. szeptember 16-ig fizetendő adórészek-
ről, tekintettel arra, hogy 2013. szeptember 16-
ig kellett fizetni a helyi adók és a gépjármű-
adó második félévi részét.
A folyószámla-kivonat  
felépítéséről és tartalmáról

A folyószámla állapot a 2013. augusztus 22-i 
önkormányzati adóhatóságnál meglévő adatok 
alapján készült.

A folyószámla kivonat külön részletezi az 
1000 forintot meghaladó:

már esedékes 1. meglévő adótartozásokat 
(kézhezvételkor fizetendő megjegyzéssel)

a 2. 2013. szeptember 16-ig esedékessé váló 
adóösszegeket, valamint

egyéb 3. eltérő esedékességű határidővel fi-
zetendő adóösszegeket.

A kivonaton az egyes adónemek adatai kü-
lön-külön tagolásban, azon belül „Előírás” és 
„Törlés”, valamint „Előző” és „Folyó” évi meg-
bontásban is feltüntetésre kerültek. A törlés té-
telek között találhatják a túlfizetéseket is. Adó-
nemenként az adóztatott, vagy már az adóz-
tatás alól kivont, megszüntetett „adótárgyak” 
is – azonosítható módon – szerepelnek a kivo-
naton. A „folyó évi befizetések” sor tájékoztat 
arról, hogy az adózó pénzügyileg 2013. évben 
mekkora összeget teljesített. Már esedékes tar-
tozás esetében az aktuális és elvárt késedelmi 
pótlék összege 2013. augusztus 22-ig került tá-
jékoztató jelleggel felszámításra.

Szeretnénk felhívni a figyelmüket arra, 
hogy az előírt adókat a hatályos szabályozás 
szerint a jelzett határidőkig az adózó köteles 
megfizetni. Kérjük, hogy aki a fenti határ-
időig még nem tett eleget fizetési kötelezett-
ségének, az minél hamarabb tegye meg, mi-
vel az elmaradt adófizetés adóvégrehajtást 
vonhat maga után. A végrehajtási eljárást Dr. 
Szűcs-Galsi Emese önálló bírósági végrehajtó 
folytatja le. A végrehajtási eljárás során fel-
merült költségek (végrehajtói munkadíj, juta-
lék, általános költségátalány) minden esetben 
az adóst terhelik és jelentős többletköltséget 
eredményez, az adóstól felvett összegekből 
elsődlegesen ezek a költségek kerülnek ki-
egyenlítésre. A végrehajtási költségeket az 
önálló bírósági végrehajtónak kell megfizet-
ni, ezen összeg megfizetéséig a végrehajtási 
eljárás nem kerülhet megszüntetésre.

A folyószámla-kivonaton szereplő adatok-
kal kapcsolatos észrevételüket személyesen 
ügyfélfogadási időben, postai úton vagy a la-
josmizse@lajosmizse.hu e-mail címre küldött 
levélben is megtehetik. Telefonon történő tájé-
koztatás esetén, a fontosabb azonosító adatok 
közlése is szükséges.
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Elkezdődött az új csatornahálózat kiépítése 
Lajosmizse Város Önkormányzata 1.890.593.480.Lajosmizse Város Önkormányzata 1.890.593.480.Lajosmizse Város Önkormányzata 1.890.593.480.Lajosmizse Város Önkormányzata 1.890.593.480.----    forint uniós támogatást nyert a „Lajosmizse város forint uniós támogatást nyert a „Lajosmizse város forint uniós támogatást nyert a „Lajosmizse város forint uniós támogatást nyert a „Lajosmizse város 
Csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése” című pályázatával az Új Széchenyi Csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése” című pályázatával az Új Széchenyi Csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése” című pályázatával az Új Széchenyi Csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése” című pályázatával az Új Széchenyi 
Terv Terv Terv Terv keretében.keretében.keretében.keretében.    

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Lajosmizse Város Önkormányzata KEOP-
1.2.0/2F/09-2010-0077 azonosító számú csatornás pályázata vonatkozásában 
megkapta az új csatornahálózat kiépítéshez a munkakezdési engedélyt szeptember 
elején, amelynek eredményeként az érintett területeken nagy ütemben el fognak 
kezdődni a kivitelezési munkálatok. A kivitelezési munkálatoknak 2015. április 1-ig be 
kell fejeződniük, úgy, hogy a szennyvíztisztító telepnek egy nyári és egy téli időszakos 
próbaüzemet le kell folytatnia. Mivel a szennyvíztisztító telep bővítése csak jövő 
évben kezdődik el, a lakosság a szennyvízhálózatra csak 2014. év második felében tud 
majd rákötni, annak ellenére, hogy a szennyvízhálózat kiépül korábban. A rákötés 
időpontjáról minden érintett értesítést fog kapni. 
Tájékoztatom az érintetteket, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 
törvény 55. § (1-2) bekezdése értelmében az ingatlan tulajdonosa a víziközműaz ingatlan tulajdonosa a víziközműaz ingatlan tulajdonosa a víziközműaz ingatlan tulajdonosa a víziközmű----
rendszer üzembe helyezésétől számított egy éven belül köteles az inrendszer üzembe helyezésétől számított egy éven belül köteles az inrendszer üzembe helyezésétől számított egy éven belül köteles az inrendszer üzembe helyezésétől számított egy éven belül köteles az ingatlant gatlant gatlant gatlant 
víziközművíziközművíziközművíziközmű----rendszerbe beköttetni,rendszerbe beköttetni,rendszerbe beköttetni,rendszerbe beköttetni, ha a közműves ivóvízellátás vagy a közműves 
szennyvízelvezetés és tisztítás biztosításához szükséges víziközmű-rendszer a 
közterületen az ingatlanról műszakilag elérhető módon kiépült és műszakilag 
rendelkezésre áll, és az ingatlan használata rendszeres emberi tartózkodáshoz 
kötődik. 
A fenti jogszabályra való hivatkozással a Közreműködő Szervezet értesítette az A fenti jogszabályra való hivatkozással a Közreműködő Szervezet értesítette az A fenti jogszabályra való hivatkozással a Közreműködő Szervezet értesítette az A fenti jogszabályra való hivatkozással a Közreműködő Szervezet értesítette az 
önkormányzatot, hogy csak azon ingatlanok esetében támogatja a önkormányzatot, hogy csak azon ingatlanok esetében támogatja a önkormányzatot, hogy csak azon ingatlanok esetében támogatja a önkormányzatot, hogy csak azon ingatlanok esetében támogatja a 
tisztítóidomnak az ingatlan telekhatárán beltisztítóidomnak az ingatlan telekhatárán beltisztítóidomnak az ingatlan telekhatárán beltisztítóidomnak az ingatlan telekhatárán belül egy méterre történő kivitelezését, ül egy méterre történő kivitelezését, ül egy méterre történő kivitelezését, ül egy méterre történő kivitelezését, 
ahol mérhető vízfogyasztás van,ahol mérhető vízfogyasztás van,ahol mérhető vízfogyasztás van,ahol mérhető vízfogyasztás van, azaz az ingatlan rá van kötve a vezetékes 
ivóvízhálózatra, vagy az engedéllyel fúrt kútja hivatalos vízmérővel ellátott. Azon 
ingatlanok esetében, ahol nincs mérhető vízfogyasztás, ott az ingatlan irányában az 
úttól egy méterre megállnak a kivitelezők, és csak azután viszik telekhatáron belülre a 
tisztítóidomot, amikor az ingatlan tulajdonos igazolni tudja, hogy rendelkezik 
mérhető vízfogyasztással. A törvényi kötelezettséget figyelembe véve, Lajosmizse 
város területén azokban az utcákban, ahol ki van építve a vezetékes ivóvízhálózat, már 
minden ingatlannak rá kellett volna kötnie a vezetékes ivóvízhálózatra. 
Lajosmizse Város Önkormányzata felvette a kapcsolatot a BÁCSVÍZ Zrt-vel és a 
szolgáltató komplett árajánlatot adott, amely tartalmazza a tervezés, a vízmérőhely 
készítés és a vasbeton akna telepítésének költségét is. A vasbeton akna helyett 
műanyag akna is választható, de annak költsége 5 809 Ft + ÁFA összeggel növeli az 
ajánlatok értékét.  
5 méter körüli vízbekötési hossznál5 méter körüli vízbekötési hossznál5 méter körüli vízbekötési hossznál5 méter körüli vízbekötési hossznál a vízrákötés költsége 127 060 Ft + ÁFA127 060 Ft + ÁFA127 060 Ft + ÁFA127 060 Ft + ÁFA. Ezzel 
érintettek: Bajcsy-Bartók-Béke-Ceglédi-Dózsatelepi-Eötvös-Hunyadi-Illyés-Irinyi-
Katona-Kisfaludy-Kossuth-Liszt-Madách-Mizsei-Nyíri-Pacsirta-Petőfi-Rózsa-
Szentgyörgyi-Széchenyi-Telepi-Vendel-Vörösmarty utcák rövid oldala, és a Dankó-
Damjanich-Görgey-Kazinczy-Kodály-Táncsics utcák. 10 méter körüli 10 méter körüli 10 méter körüli 10 méter körüli 
vízbekötésnél 135 470 Ft + ÁFA vízbekötésnél 135 470 Ft + ÁFA vízbekötésnél 135 470 Ft + ÁFA vízbekötésnél 135 470 Ft + ÁFA a bekötés költsége, amellyel a Bartók-Kossuth-
Kölcsey-Liszt-Nyíri-Pacsirta-Telepi-Vendel-Vörösmarty utcák hosszú oldala, Jókai 
utca rövid oldala, és a Dózsa-Prímás utcák érintettek. 15 méter körüli vízbekötésnél 15 méter körüli vízbekötésnél 15 méter körüli vízbekötésnél 15 méter körüli vízbekötésnél 
143 880 Ft + ÁFA 143 880 Ft + ÁFA 143 880 Ft + ÁFA 143 880 Ft + ÁFA a bekötés költsége, amellyel a Bajcsy-Béke-Ceglédi-Eötvös-
Hunyadi-Illyés-Irinyi-Jókai-Petőfi-Szentgyörgyi utcák hosszú oldala, a Bajza-
Bethlen-Deák-Vásártér-Viola utcák érintettek.  
A BÁCSVÍZ Zrt. a szenA BÁCSVÍZ Zrt. a szenA BÁCSVÍZ Zrt. a szenA BÁCSVÍZ Zrt. a szennyvízhálózat beruházáshoz kapcsolódóan létrejövő nyvízhálózat beruházáshoz kapcsolódóan létrejövő nyvízhálózat beruházáshoz kapcsolódóan létrejövő nyvízhálózat beruházáshoz kapcsolódóan létrejövő 
ivóvízbekötések esetében kedvezményes fizetési konstrukciót biztosít az ivóvízbekötések esetében kedvezményes fizetési konstrukciót biztosít az ivóvízbekötések esetében kedvezményes fizetési konstrukciót biztosít az ivóvízbekötések esetében kedvezményes fizetési konstrukciót biztosít az 
ingatlantulajdonos egyedi kérelmére.ingatlantulajdonos egyedi kérelmére.ingatlantulajdonos egyedi kérelmére.ingatlantulajdonos egyedi kérelmére.    
Kérem a Tisztelt vízbekötéssel nem rendelkező Lakosokat, hogy szíveskedjenek szíveskedjenek szíveskedjenek szíveskedjenek 
felkeresni a BÁCSVÍZ felkeresni a BÁCSVÍZ felkeresni a BÁCSVÍZ felkeresni a BÁCSVÍZ Zrt. ügyfélszolgálatátZrt. ügyfélszolgálatátZrt. ügyfélszolgálatátZrt. ügyfélszolgálatát a szerződéskötési feltételekkel 
kapcsolatosan Kecskeméten az Izsáki út 13. vagy Nagykőrösön a Lőrinc pap u. 3. szám 
alatt. Előzetes információt a 80/201-141-es, a 76/511-530-as vagy az 53/511-511-es 
számon kérhetnek. 
Felhívom az érintett ingatlantulajdonosokat, hogy tegyenek eleget törvényi 
kötelezettségüknek, szíveskedjenek rákötni a vezetékes ivóvízhálózatra akár a 
BÁCSVÍZ Zrt. ajánlatának igénybevételével, akár önállóan elkészíttetve a terveket és 
a vízmérőaknát. 
Köszönöm segítő együttműködésüket 
 

 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

A projekt az Európai Unió támogatásával, 
a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.
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FelsőlAjos kÖzség ÖnkorMányzATA és lAjosMIzseI kÖzÖs ÖnkorMányzATI HIVATAl
Felsőlajos, Iskola u. 12. • Tel.: 76/356-949 • Fax: 76/555-099 • E-mail: felsolajos@felsolajos.hu • www.felsolajos.hu
Ügyfélfogadás: Kedd 8.00-12.00; 13.00–16.45 • Péntek 8.00-12.30

Az óvodai nyár

A 2012/13-as nevelési évünk eseménydús 
hónappal zárult: június 1-én tartalmas, vidám 
gyermeknapot tartottunk a szülőkkel együtt, 
melynek keretében elbúcsúztattuk az iskolába 
menő nagycsoportosainkat. Arcfestés, csillám-
tetoválás, vattacukor és sok játék színesítette a 
délelőttöt, a szülők jóvoltából pedig egy nagy 
bogrács finom babgulyás koronázta a napot. 

 Köszönjük a sok-sok segítséget!

Június elején kilátogattunk a Betyárdombi 
Tanösvényre, közösen a szülőkkel. A tanösvény 
bejárásával megismertük a helyi növénykultú-
rát és állatvilágot, izgalmas játékokkal tettük fe-
ledhetetlenné ezt a napot.

A nagycsoportosok még júniusban elláto-
gattak jövendőbeli iskolájukba, ahol egy tar-
talmas órán vettek részt. Szintén ez a csoport 
a szülők kíséretében a Budapesti Állatkertben 
ismerkedett a világ állataival, majd a Fővárosi 
Nagycirkuszban egy színvonalas előadást tekin-
tettek meg. Közösen kilátogattunk az újonnan 
nyílt Krisztina Farmra és a Tanyacsárdába is. 

A helyi alapítvány jóvoltából a Magor Ma-
gyarjai Népi Játszóház szervezett egy játékos 
délelőttöt, ahol a gyermekek sok egyszerű, 
népi játékkal ismerkedhettek meg. Június vé-
gén Falunapunkon az óvoda dolgozói a kiál-
lítás szervezésében vettek tevékenyen részt, a 
nagycsoportosok műsorral kedveskedtek a falu 
lakóinak, az óvónénik kézműves foglakozást 
szerveztek a gyerekeknek a parkban.

Júliustól augusztus közepéig a nyári ellátást 
is igénybe vevő gyermekeknek tartalmas napo-
kat szerveztünk az óvodában, így ez az időszak 
is gyorsan eltelt.

Szeptemberre óvodánkat a dajkák tisztára 
varázsolták, a közmunkások pedig a külső ab-
lakkereteket felújították. Így kívül-belül meg-
újulva, szeptember 2-án óvodánk újra kinyitot-
ta kapuit. 

különdíjat nyert a  
felsőlajosi termék

Kecskeméten 16. alkalommal rendezték 
meg a Térségi Kertészeti és Élelmiszeripari 
Kiállítást, a Hírös Hét keretén belül. Ezen az 
összejövetelen 15 település vett részt, ahol be-
mutathatták mezőgazdasági, élelmiszeripari és 
kézműves termékeiket.

Az öt napos rendezvényen Juhász Gyula 
polgármester első napon ismertette meg Felső-

lajos települést az érdeklődőkkel. Ezt követően 
az oda látogatók Felsőlajos standjánál többféle 
szilvát, gumibarackot és kemencében sült házi 
kenyeret kóstolhattak házi készítésű barack-
lekvárral. Ez után a szórakozni vágyók kon-
certeket, táncfellépéseket és egyéb előadásokat 
tekinthettek meg a főtéren.

A több napos kiállítás utolsó napján került 
sor a díjkiosztóra, ahol a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal Különdíját a Helvécia Product 
Kft. nyerte el. Ezúton is gratulálunk az elisme-
réshez és egyúttal szeretnénk megköszönni a 
termelők hozzájárulását, amivel emelték az ese-
mény színvonalát.  

Iskolakezdés
Tanulóink hagyományokat őrizve a nyári 

szünetet úszótáborral kezdték - a kecskeméti 
élményfürdőben -, melynek teljes útiköltségét 
a Felsőlajos Község Önkormányzata vállalta 
magára, melyet ezúton is köszönünk! A csalá-
dokat segítve, a nyári gyermek napközis ellátást 
tanulóink is igénybe vehették, s többen éltek is 
a lehetőséggel.

A 2013-14-es tanévet szeptember 2-án 76 
alsó évfolyamos tanuló kezdte meg. Létszá-
munk emelkedett, hisz idén 25 elsős gyermek 
intett búcsút óvodájának, s kezdte el nálunk is-
kolás éveit. 

 dr. Balogh László Juhász Gyula
 jegyző polgármester
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Kiállítás megnyitás előtti pillanatok: 
A jeles évforduló alkalmával, a „Lajos-
mizse 1993-2013” Kiállításon bemutat-
kozó mintegy 120 kiállító méltán képvi-
selte a Lajosmizsén jelen lévő verseny-, 
köz- és civilszféra szereplőit, a helyi mű-
vészvilág alkotóit.  A kiállítók igényes ki-
vitelű standokon mutatták be tevékeny-
ségüket, eredményeiket. Sokan közülük 
vállalták a mustrát a Hírös Héten és a 
Jász-Expón is.

reprezentatív jubileumi kiállítás – képekben

Fotók: Rigó Pál 
További fotók és a kiállításról készült film megtekinthető a www.lajosmizse.hu honlapon!

Kiss Zoltán mestercukrász felajánlása  
volt az ünnepi torta, amely 2013. év  

országtortája, a milotai mézes grillázs torta

A kiállítást megnyitja Basky András polgármester

A lőcsös kocsira is pakolt csodálatos terményeikre 
méltán lehetnek büszkék a lajosmizsei gazdák

Kicsik és nagyok fokozott  érdeklődése kísérte a 
mezőgazdasági állatkiállítást

A gyönyörű hölgyek a közönségdíjas  
Familia Szalon ruháit viselték

A kiállítók eredményeit, 
sikereit szélesebb közönség 
is megismerhette. A két napig 
nyitva tartó kiállítást több, mint 
2 000 látogató tekintette meg.  
A továbbfejlődéshez sok 
hasznos információt adtak a  
vállalkozói és agrárkonferencia 
színvonalas előadásai.  19 
cég érdeklődött az októberi 
üzleti találkozó, gazdasági 
konferencia iránt

A kiállítók felajánlásainak köszönhetően a 
tombolasorsolás 266 000 Ft bevételt hozott, 
amelynek felhasználási célterülete az  
Iskola-tó és környékének rendezése, parkosítása
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XIII. SZAKMAI NAPOK - NYÍLT NAPOK
LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS

INTÉZMÉNYE SZERETETTEL HÍVJA, VÁRJA ÖNT SZAKMAI NAPOK RENDEZVÉNYEIRE

EGÉSZSÉGÜGYI SZŰRÉSEK

Koleszterin, triglicerin és vércukormérés
Helyszín: Egészségház, háziorvosi rendelő
Dr. Márton Rozália háziorvos
2013. szeptember 30. október 02. és 04-én 8.00-12.00
2013. október 01 és 03-án 13.00-16.00

Arteriográfi ás érvizsgálat (3500 Ft/vizsgálat)
Helyszín: Egészségház, ügyeleti rendelő
Dr. Augustin Gábor kardiológus szakorvos
2013. szeptember 30-án 8.00-12.00
Bejelentkezés: 20 / 951 4833

AIDS anonim szűrés
Helyszín: Egészségház, labor
Tanácsadás: Dr. Lehoczki Károly tisztiorvos
2013. szeptember 30-án 7.30-9.30

Gépi talpvizsgálat
Helyszín: Egészségház, Gyógyászati üzlet, Suba Katalin
2013. szeptember 30-október 04-ig 9.00-12.00

Szájüregi rákszűrés, garatszűrés
Helyszín: Egészségház, fogászati rendelők
Dr. Dutkon Alexandra fogszakorvos
2013. október 02-án 13.00-14.00
Dr. Nulinek Ágnes fogszakorvos
2013. október 03-án 8.00-12.00
Dr. Faragó Márta fogszakorvos
2013. október 04-én 8.00-12.00

PSA szűrés
Előzetes bejelentkezés az Egészségházban, laborban
Ideje: 2013. október 01-én 10.00-15.00
PSA szűréshez kapcsolódó urológiai szűrés
Helyszín: Egészségház, szakorvosi rendelő
Dr. Járomi Péter urolológus, Procurator Alapítvány
2013. október 01-én 15.00-17.00

Tüdő CO telítettségének mérése, dohányzási szokásokkal 
kapcsolatos egészségmegőrző beszélgetés
Bilics Edit egészségfejlesztő
COPD/tüdőkapacitás mérés
Nemes Mária egészségfejlesztő
2013. október 3-án 9.00-12.00, 13.00-15.00
Helyszín: Egészségház, labor

Egészség- pont
Vérnyomás-, vércukormérés, pulzus ellenőrzés, test-tömegindex 
számítás, diétás tanácsadás, masszázs 
Ölelő Kéz Ápolási és Hospice Alapítvány munkatársai
Frissítő masszázs-Móczó Ákos svédmasszőr
Helyszín: Egészségház, Fizio
2013. október 02-án 9.00-14.00

Hallásállapot felmérés
Helyszín: Egészségház, fi zio
2013. október 03-án 9.00-12.00

Melanoma (bőrrák) szűrés
Helyszín: Egészségház, szakorvosi rendelő
Dr. Petrik Judit bőrgyógyász szakorvos
Időpont egyeztetés: 76/356-184/233 mellék
2013. októbert 03-án 9.00-12.00 

GYERMEK EGÉSZSÉGÜGYI PROGRAMOK

Hallásvizsgálat, vérnyomásmérés 3 éves kortól
Helyszín: Egészségház, védőnői tanácsadó
2013. október 02-án 8.00-13.00

„Miért együnk sok zöldséget, gyümölcsöt?”
Egészséges táplálkozás az óvodában
Helyszín: Meserét Napköziotthonos Óvoda
2013. október 03-án 9.00-10.00

Iskolai egészségügyi alapszűrések 
Helyszín: Fekete István Sportiskolai Általános Iskola
Revákné Szívós Klára iskolai védőnő
2/b osztályban: 2013. szeptember 30-án 14.00-15.30
2/a osztályban: 2013. október 01-én 14.00-15.30

Gerinc-és lúdtalpszűrés 3. és 4. o. tanulóknak
Helyszín: Fekete István Sportiskolai Általános Iskola
Dr. Balázs László ortopéd és baleseti sebész szakorvos
2013. október 03-án 9.00-12.00
A kiszűrteknek: A gyermekek egészséges testi fejlődése 
lúdtalp, gerincferdülés, tartási rendellenesség esetén
Helyszín: Egészségház, Fizio, Szatmári Kata gyógytornász, Kecskeméti 
Edit gyógy-testnevelő
2013. október 03-án 17.00 -19.00

Dohányzásmegelőző program alsó tagozatosoknak 
2013. szeptember 23 - október 04.
Energia egyensúlyról, a mozgásról, a táplálkozásról, az energia 
italfogyasztás veszélyeiről 5. o. tanulóknak
2013. október 01-én
A dohányzás veszélyeiről és a nemdohányzó életmód előnyeiről 
c. előadás 6. o. tanulóknak
2013. október 01-én 
A fogamzásgátlásról és a nemi úton terjedő betegségekről 
c. előadás 7.o. tanulóknak
2013. október 01-én 
Egészségvetélkedő 7. és 8. o. tanulóknak
2013. október 01-én 
Együtt a mellrák ellen-Marcia Presky Női Egészségmegőrző 
Program.  Beszélgetés Dr. Kenessey Andrea belgyógyász 
szakorvos, érintett és Jó Marianna programvezető 
közreműködésével.
2013. október 03-án 11.00-12.00
Helyszín: Fekete István Sportiskolai Általános Iskola

VÉRADÁS, VÉRADÓK KÖSZÖNTÉSE

Véradás 
2013. október 03-án 8.30-13.00
Véradók köszöntése  
2013. október 03-án 10.00
Helyszín: Egészségház
A véradás ideje alatt 
diétás tanácsadás 
Braunitzer Ferencné fődietetikus

IDŐSEK HETE
2012. SZEPTEMBER 30. HÉTFŐ
10.00 Erdély szépségei - úti élménybeszámoló 

Hajdrik Sándor előadásában
Helyszín: Estike Idősek klubja 

2012. OKTÓBER 1. KEDD
IDŐSEK NAPJA  VÁROSI ÜNNEPSÉG
13.00 Vendégfogadás a Művelődési házban 

Idősek köszöntése Basky András polgármester
14.00 „Féltett kincseink – történetünk darabjai” 

című kiállítás megnyitója. 
Megnyitja: Szabóné Mizsei Julianna 
Pedagógus Nyugdíjas Olvasókör vezető

15.00 Vásári komédiák c. színpadi mű 
a Szegedi Mini Színház Társulatának előadásában

16.00 Idősek Táncháza Galamb József zenésszel Nyitótáncot 
előadják Józsa Vendel és Szögi Szilvia latin táncosok 
Helyszín: Művelődési Ház 

A Kiskunhalasi „Biztonságot az Éveknek” baleset - és 
bűnmegelőzési nap rendezvényein részvétel

2012. OKTÓBER 2. SZERDA
10.00 Tót Szilvia r.őrnagy: Az időskorúakkal kapcsolatos 

kriminológiai események prevenciója c. előadás
11.00 Dr. Tóth Imre r.őrnagy: 

Gerontológiai sajátosságok c. előadás
Helyszín: Estike Idősek klubja

2012. OKTÓBER 03. CSÜTÖRTÖK
13.00 Hallásállapot felmérés
13.00 Együtt a mellrák ellen-Marsia Presky Női 

Egészségmegőrző Program. 
Beszélgetés Dr. Kenessey Andrea belgyógyász szakorvos, 
érintett és Jó Marianna programvezető közreműködésével.
Helyszín: Estike Idősek Klubja

2012. OKTÓBER 04. PÉNTEK
9.00   Alkotónap - Falusi életképek megjelenítése 

Czigány Lajosné közreműködésével
Helyszín: Estike Idősek klubja

T, ,  : American Jewish Joint Distribution Committee, Amplifon Halláscentrum, Bácsvíz Zrt., Benex Food Kft., BKkM Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Braunitzer Ferencné, Czigány Lajosné, Csepeli Éva, 
Csernusné Gyulai Zita, Dr. Balázs László, Dr. Dutkon Alexandra, Dr. Faragó Márta,  Dr. Járomi Péter, Dr. Kenessey Andrea, Dr. Márton Rozália, Dr. Nulinek Ágnes, Dr. Petrik Judit, Dr. Végh Lajos, Érsek József, Fekete István Sportiskolai Általános Iskola, Felsőlajos Község Önkormányzata, Filep Ágnes, 
Gyöngyösi Sándor, Hajdrik Sándor, „Harmónia” Integrált Szociális Intézmény Idősek Otthona, Házisweets Kft., Kecskeméti Rendőrkapitányság, KETIVI Kft., Kollár Imre és Kollárné Sarkadi Éva, Kovács Béla, Lajosmizse Város Önkormányzata, „Legyetek jók, ha tudtok” Alapítvány, Lisa Aqua & Conference 
Hotel és Fehér Akác Csárda, Magyarvíz Kft., Marcia Presky Női Egészségmegőrző Program, Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Mizse-Plast Kft., Móczó Ákos, Moczóné Oláh Edit, Művelődési Ház és Könyvtár, Nagy Ervinné, Országos Egészségfejlesztési Intézet, Oxigénnel Kezeltek 
Közhasznú Egyesülete, Ölelő Kéz Ápolási és Hospice Alapítvány , Pedagógus Nyugdíjas Olvasókör, Prima Protetika Kft., Procurator Alapítvány, Reform Sziget, Repro Balaton AM. Kft., RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat , Sárközi Zoltán, Susan G.Komen for the Cure, és a pártoló jegyek vásárlói...,

Valamennyi támogató, kiállító és szakmai közreműködő felé ez úton is kifejezzük köszönetünket.

Testzsír % mérés, test-tömegindex számítás
Egészséges életmód, szűrések jelentősége
Helyszín: Egészségház, szemészeti rendelő
Dr. Lehoczki Nyina és dr. Lehoczki Károly tisztiorvosok, 
Markó Zoltánné egészségfejlesztő
2013. október 3-án 9.00-12.00 és mammográfi ai szűréskor 

Ultrahangos csontsűrűség mérés
1500 Ft/vizsgálat
Helyszín: Egészségház, ügyeleti rendelő
Időpont egyeztetés: 76/455-154
2013. október 03-án 9.00-14.00

NŐI EGÉSZSÉGVÉDELEM

Nőgyógyászati rákszűrés
Helyszín: Egészségház, szakorvosi rendelő
Dr. Végh Lajos főorvos szülész-nőgyógyász
2013. szeptember 30-án 9.00-12.00
2013. október 02-és 04-én 9.00-12.00

Együtt a mellrák ellen-Marcia Presky Női Egészségmegőrző 
Program.  Beszélgetés Dr. Kenessey Andrea belgyógyász szakorvos, 
érintett és Jó Marianna programvezető közreműködésével.
Egészségház: 2013. október 3-án 9.00-11.00, 14.00-15.00
és mammográfi ai szűréskor

Mammográfi ás szűrés
Előzetes időpont egyeztetés, részletes tájékoztató kérhető: 
Egészségház, Somodi Jánosné (76/356-184/233) 
Helyszín: Egészségház, mammográfi ás szűrő busz
2013. október 22-én

SZAKMAI FÓRUMOK, ELŐADÁSOK

Molnár Ferenc: Szenvedélybetegek a környezetünkben c. előadás
Helyszín: Egészségház, tanácsterem
2013. október 1-én 9.00-10.00

Egyéni konzultáció 
a RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat munkatársaival: 
Fodor Zsuzsanna, Fehérné Karádi Anita szakértők
Helyszín: Egészségház, kliensfogadó  2013. október 1-én 10.00-11.30

Filep Ágnes: A mentális egészségmegőrzés kérdései c. előadás 
Helyszín: Egészségház, tanácsterem
2013. október 3-án 14.30-16.00

Dr. Lehoczki Károly: Meddig élünk, hogyan élünk? 
c. előadás - Kecskemét környéki egészségmutatók 
Helyszín: Egészségház, tanácsterem 
2013. október 3-án 13.00

Dr. Lehoczki Nyina: Szervezett lakossági szűrések 
Bács-Kiskun megyében c. előadás
Helyszín: Egészségház, tanácsterem 
2013. október 3-án 13.45

Mozgással az egészségért Alakformáló és közérzetjavító 
torna „KREZI gép az egészségért”- gépbemutatás és próba
Helyszín: Egészségház, tanácsterem
Filep Ágnes pedagógus
2013. szeptember 30-án    17.00-18.15
2013. október 02-án 17.00-18.15

American Jewish Joint Distribution Committee, Amplifon Halláscentrum, Bácsvíz Zrt., Benex Food Kft., BKkM Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Braunitzer Ferencné, Czigány Lajosné, Csepeli Éva, American Jewish Joint Distribution Committee, Amplifon Halláscentrum, Bácsvíz Zrt., Benex Food Kft., BKkM Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Braunitzer Ferencné, Czigány Lajosné, Csepeli Éva, American Jewish Joint Distribution Committee, Amplifon Halláscentrum, Bácsvíz Zrt., Benex Food Kft., BKkM Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Braunitzer Ferencné, Czigány Lajosné, Csepeli Éva, 
Csernusné Gyulai Zita, Dr. Balázs László, Dr. Dutkon Alexandra, Dr. Faragó Márta,  Dr. Járomi Péter, Dr. Kenessey Andrea, Dr. Márton Rozália, Dr. Nulinek Ágnes, Dr. Petrik Judit, Dr. Végh Lajos, Érsek József, Fekete István Sportiskolai Általános Iskola, Felsőlajos Község Önkormányzata, Filep Ágnes, Csernusné Gyulai Zita, Dr. Balázs László, Dr. Dutkon Alexandra, Dr. Faragó Márta,  Dr. Járomi Péter, Dr. Kenessey Andrea, Dr. Márton Rozália, Dr. Nulinek Ágnes, Dr. Petrik Judit, Dr. Végh Lajos, Érsek József, Fekete István Sportiskolai Általános Iskola, Felsőlajos Község Önkormányzata, Filep Ágnes, Csernusné Gyulai Zita, Dr. Balázs László, Dr. Dutkon Alexandra, Dr. Faragó Márta,  Dr. Járomi Péter, Dr. Kenessey Andrea, Dr. Márton Rozália, Dr. Nulinek Ágnes, Dr. Petrik Judit, Dr. Végh Lajos, Érsek József, Fekete István Sportiskolai Általános Iskola, Felsőlajos Község Önkormányzata, Filep Ágnes, 

American Jewish Joint Distribution Committee, Amplifon Halláscentrum, Bácsvíz Zrt., Benex Food Kft., BKkM Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Braunitzer Ferencné, Czigány Lajosné, Csepeli Éva, 
Csernusné Gyulai Zita, Dr. Balázs László, Dr. Dutkon Alexandra, Dr. Faragó Márta,  Dr. Járomi Péter, Dr. Kenessey Andrea, Dr. Márton Rozália, Dr. Nulinek Ágnes, Dr. Petrik Judit, Dr. Végh Lajos, Érsek József, Fekete István Sportiskolai Általános Iskola, Felsőlajos Község Önkormányzata, Filep Ágnes, 

American Jewish Joint Distribution Committee, Amplifon Halláscentrum, Bácsvíz Zrt., Benex Food Kft., BKkM Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Braunitzer Ferencné, Czigány Lajosné, Csepeli Éva, American Jewish Joint Distribution Committee, Amplifon Halláscentrum, Bácsvíz Zrt., Benex Food Kft., BKkM Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Braunitzer Ferencné, Czigány Lajosné, Csepeli Éva, 
Csernusné Gyulai Zita, Dr. Balázs László, Dr. Dutkon Alexandra, Dr. Faragó Márta,  Dr. Járomi Péter, Dr. Kenessey Andrea, Dr. Márton Rozália, Dr. Nulinek Ágnes, Dr. Petrik Judit, Dr. Végh Lajos, Érsek József, Fekete István Sportiskolai Általános Iskola, Felsőlajos Község Önkormányzata, Filep Ágnes, 

American Jewish Joint Distribution Committee, Amplifon Halláscentrum, Bácsvíz Zrt., Benex Food Kft., BKkM Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Braunitzer Ferencné, Czigány Lajosné, Csepeli Éva, American Jewish Joint Distribution Committee, Amplifon Halláscentrum, Bácsvíz Zrt., Benex Food Kft., BKkM Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Braunitzer Ferencné, Czigány Lajosné, Csepeli Éva, 
Csernusné Gyulai Zita, Dr. Balázs László, Dr. Dutkon Alexandra, Dr. Faragó Márta,  Dr. Járomi Péter, Dr. Kenessey Andrea, Dr. Márton Rozália, Dr. Nulinek Ágnes, Dr. Petrik Judit, Dr. Végh Lajos, Érsek József, Fekete István Sportiskolai Általános Iskola, Felsőlajos Község Önkormányzata, Filep Ágnes, 

American Jewish Joint Distribution Committee, Amplifon Halláscentrum, Bácsvíz Zrt., Benex Food Kft., BKkM Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Braunitzer Ferencné, Czigány Lajosné, Csepeli Éva, 

Mozgással az egészségért Alakformáló és közérzetjavító 
- gépbemutatás és próba

American Jewish Joint Distribution Committee, Amplifon Halláscentrum, Bácsvíz Zrt., Benex Food Kft., BKkM Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Braunitzer Ferencné, Czigány Lajosné, Csepeli Éva, American Jewish Joint Distribution Committee, Amplifon Halláscentrum, Bácsvíz Zrt., Benex Food Kft., BKkM Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Braunitzer Ferencné, Czigány Lajosné, Csepeli Éva, American Jewish Joint Distribution Committee, Amplifon Halláscentrum, Bácsvíz Zrt., Benex Food Kft., BKkM Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Braunitzer Ferencné, Czigány Lajosné, Csepeli Éva, 

- gépbemutatás és próba

EGÉSZSÉG  EXPO2013. OKTÓBER 2ÁN, 8.0012.00 ÓRAEgészségház, aulaBio- homoktövis immunerősítő, allergia tüneteit megszüntető gyógynövény bemutató és vásárNagy Ervinné, őstermelő
Biokozmetikum bemutató és vásárMóczóné Oláh Edit- biokozmetikusFrissítő masszázs
Móczó Ákos-okleveles svédmasszőr (fi zio)Egészségesen tartósított levárok, aszalt gyümölcsök, fűszernövényekCsernusné Gyulai Zita, készítő„Ép lélek az ép testben” Filep Ágnes – mozgás- és életvezetési tanácsadás, stressz oldás

Glutén -, tejcukor- és 
élesztőmentes élelmiszerek bemutató és vásár
Reform Sziget táplálékallergiások és diétások szaküzlete
Gyógynövények az egészségértÉrsek József, termelő

Gyógy pedikűr-manikűr, gél lakkÉva Stúdió- Csepeli Éva
Mézbemutató és vásár
Sárközi Zoltán, méhész
Padlizsán parádé - ételkóstoló Liza Aqua & Conference Hotel és Fehér Akác Csárda
Pecsétviasz- gyógy gomba őrlemény és egyéb gyógy gombákGyöngyösi Sándor, termelő
Tehéntej-gomolya sajt bemutató és vásár
Kollár Imre és Kollárné Sarkadi Éva családi vállalkozása 
Termékbemutató
Gárdonyi Teaház
Tina kecsketej kozmetikum bemutató és vásár
KETIVI Kft - kecsketej kozmetikumok

VÉRADÁS, VÉRADÓK KÖSZÖNTÉSE

2013. október 03-án 8.30-13.00

Braunitzer Ferencné fődietetikus

EGÉSZSÉG  EXPO
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Fekete István sportiskolai általános Iskola

A pedagógus a tanulóval találkozik az isko-
lában, aki jó esetben mindig kicsit többet akar 
tudni, amikor hazafelé megy, mint amikor reg-
gel bejött az iskolába. Próbálja a tanuló tudá-
sát gyarapítani, szükség esetén tanácsot adni, 
a tanuló tehetségét a legteljesebb mértékben 
kibontakoztatni, a lassúbb tempójú tanulókat 
felzárkóztatni. Az egyre gyakrabban előforduló 
magatartászavarok esetén megfelelő szakem-
berhez irányítani.

Mivel a szülő a munkája mellett nem tud 
napi személyes kapcsolatot tartani a pedagó-
gussal, az ellenőrző az fontos kapcsolat kellene, 
hogy legyen e hármas kapcsolatban.  

Az ellenőrző használata ennek az igénynek 
megfelelően kell, hogy funkcionáljon. E doku-
mentum állapota azonban sok minden más, 
részletet is elárul a „gazdájáról”. Sok esetben ta-
pasztalható, hogy az ellenőrző hanyag, felületes 
kezelése egyenes arányban van annak esztétikai 
kinézetével.

A tanulmányi munka során előfordul, hogy 
a pedagógusnak osztályzatot kell beírni, de 
nincs a tanulónál a dokumentum, vagy „takti-
kai „okokból letagadja, hogy nála van.

A jegy beírásáról a tanulónak kell gondos-
kodnia, mint ahogy a szülő általi aláírásról is.

A tanuló legalább hetente kellene, hogy ott-
hon bemutassa a gondviselőjének a heti iskolai 
munkájáról, programokról, határidőkről, elő-
adásokról, fogadóórákról, iskolai magatartásá-
ról, egyebekről szóló információk, személyes 
üzenetek miatt. Még akkor is, ha bevezetik az 

e-naplót és napi szinten értesülhetünk a tanu-
ló hiányzásáról, jegyeiről, fontos iskolai szintű 
dátumokról.

Ezeknek az elvárásoknak megfelel-e a tanu-
ló ellenőrzője? Elég, ha elővesszük és belelapo-
zunk. 

Milyen hiányosságot  
tapasztalhatunk?

Nincs dátum. 1. 
Nincs jegy.2. 
Nem derül ki, hogy miből kapott a tanuló 3. 
jegyet. (téma, dolgozat, szorgalmi mun-
ka, órai teljesítmény, témazáró dolgozat, 
szövegértés, külalak, felelet stb.)
Jegy, vagy százalék nincs beírva, esetleg 4. 
nem hivatalosan van javítva.  
Aláírás a pedagógus, vagy a szülő részéről 5. 
hiányzik.
A meghívó résznél illetve az üzenetek, jegy-6. 
zetek oldalakon szintén az aláírások hiánya 
jelzi, hogy valamelyik fél nem értesült a 
programokról, iskolai történésekről.

Mi a teendő, ha bármelyik  
hiányosságot felfedezzük ebben  
a hivatalos dokumentumban?

Magyarázatot kérünk a tanulótól, hiszen 1. 
ő a felelős az ellenőrzőjéért. Ha nem ki-

elégítő a válasz, forduljunk bizalommal 
az osztályfőnökökhöz, hiszen legalább 
negyedévenként Ő is átnézi az ellenőrző 
vezetését. (Nem a jegyek pótlólagos beírása 
a feladata.)
Az illető pedagógushoz is fordulhatunk, aki 2. 
a problémás tantárgyat tanítja, vele egyez-
tessük az ellenőrzőbe írtakat, vagy éppen 
hiányukat. 
A hiányosság okának feltárása után követ-3. 
kezetesen figyeljünk arra, hogy ne fordul-
jon elő ismét a probléma. Pl. Hívjuk fel a 
tanuló figyelmét erre vonatkozó feladataira, 
amit kövessünk is figyelemmel.
 Rendszeresen nézzük át együtt a tanuló 4. 
füzeteit, hiszen abban nemcsak az órák 
vázlatait találhatjuk, hanem utalásokat, 
segítséget a tananyag feldolgozásához, házi 
feladatot, dicsétereket is.  . 

Mindezek a teendők időigényesek, fárasz-
tóak lehetnek a felek számára, de hosszútávon 
ezek betartása a tanuló érdekeit szolgálják, ami 
meggyőződésem, hogy mindhárom érintett 
közös érdeke. 

Ha a szülő és a pedagógus nem csak közvetí-
tő szerepet szán a tanulónak, hanem a feladatait 
számon kéri tőle, a kérdéseit pedig közvetlenül 
az érintettek egymásnak teszik fel a fogadó órá-
kon, értekezleteken, különféle elérhetőségeken, 
akkor nagyon sok félreértést, nézeteltérést, ho-
mályos magyarázatot egyszerűen tudunk tisz-
tázni, és tanulmányi munka hatékonyságára 
is kedvező hatással lesz. A szülő is személyes 
tapasztalatot tud szerezni az iskolában folyó 
tanulmányi munkáról a gyermek közösségen 
belüli magatartásáról, a pedagógus lehetőségei-
nek határairól. 

Besenyi Márta
Osztályfőnöki munkaközösség vezető

ellenőrző és a funkciója
Az ellenőrző a szülő- diák- pedagógus hármas közötti hivatalos dokumentum, melyért a diák, mint az 
ellenőrző „gazdája” a felelős, hiszen az ő nevére szól. A diákért pedig a szülő a felelős, hiszen Ő  
a gyermek gyámja, neveli, ápolja, gondozza életkori, egészségügyi, szociális érettségének megfelelően.

„BonIs BonA – A nemzet tehetségeiért” díj
Bonis bona discere, vagyis Jótól jót tanulni – ez a latin közmondás vált név-

adójává a kitüntetésnek, amelyet ez év tavaszán a Nemzeti Tehetség Programban 
alapított az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A tehetséggondozásban legalább 
öt éven keresztül kiemelkedő teljesítményt nyújtó pedagógusok vehették át ezt 
díjat. Mintegy 800 jelölés érkezett, azokat két ajánlással kellett alátámasztani.

Kiváló versenyfelkészítő díjat 202-en vehettek át, köztük Adonyi Gabriel-
la.

Adonyi Gabriella a Lajosmizsei Fekete István Sport-
iskolai Általános Iskolában az angol nyelv, biológia 
(természetismeret), kémia tantárgyak oktatásán kí-
vül ellát osztályfőnöki és munkaközösség vezetői fel-
adatokat, műsorokat szervez iskolai és városi szinten, 
tehetséggondozó szakköröket, versenyfelkészítő foglal-
kozásokat tart, amelyek eredményeként diákjai számos 
országos, regionális, megyei versenyen, pályázaton sze-
repeltek kimagasló eredménnyel.

A díj átadására 2013. augusztus 28-án ünnepi gá-
laest keretében került sor Budapesten, a Nemzeti Szín-
házban.

 Gratulálunk és további sok sikert kívánunk!
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Fekete István sportiskolai általános Iskola

FUTÓFESZTIVÁL
2013. október 5-én immár negyedik alkalommal rendezzük meg Lajos-
mizsén a FUTÓFESZTIVÁLT. A megszokott távokon, jókedvvel és szeretettel 
várunk minden mozogni szerető gyermeket, szülőt, nagymamát, nagy-
papát, babakocsival érkezőt a játszótér mellé a rajtvonalhoz.
Nevezni a helyszínen lehet 9.00 órától. A legjobbakat éremmel jutalmaz-
zuk, és minden versenyző emléklapot kap.
A befolyt támogatási összeget idén is sportszerek vásárlására fordítjuk.

Részletes kiírás megtalálható az iskola honlapján:  

www.altisk-lmizse.sulinet.hu
Töltsünk el együtt ismét egy kellemes napot!  SZERVEZŐK

Tisztelt lajosmizseiek figyelem!
A Fekete István Sportiskolai Általános iskola  

szeptember 30.-tól október 2.-ig

PAPír- és VAsgyűjTésT rendez!
HELyE: A TűZoLTóSÁG uDVARA

Gyűjthető: 1. fekete-fehér és színes újságpapír, kartonpapír, 
könyv vagy  brosúra, 2. minden nemű vas- és lemezáru
Várjuk mindazon személyek, cégek jelentkezését is, akiknek már 
nincs iskoláskorú gyermekük, de  a feleslegessé vált papír és vas-
anyag leadásával támogatnák iskolánk 

„Gyermekekért plusz” Alapítványát
Segítségüket előre is köszönjük!

németes nyelvi tábor 
2013 aug.12-17.

Az idei nyáron Sápiné Aczél Ágnes tanárnő iskolánk 7.-es 8.-os emelt 
szintes németes tanulóinak nyelvi tábort szervezett. 11 fő részvételével 
indult meg a munka, ami szórakozás is volt számunkra egyben. A hét 
folyamán több témakör került feldolgozásra. 

Család, bemutatkozás, barátság; 
Lakóhely, Lajosmizse nevezetességei, a városi Helytörténeti Múzeum;
Étkezés, étterem, vendéglátás, piac;
Szabadidő, hobby;  
Napirend télen-nyáron; 
Vásárlás, ajándékok Lajosmizséről;
Kecskemét, nevezetességei.

A foglalkozások kooperatív módszer szerint lettek összeállítva, cso-
portokban dolgozhattuk fel a megadott témákat, és művészi hajlamunkat 
és a kreativitásunkat is felhasználhattuk a projektek elkészítésénél. 

Minden nap volt szabadidős tevékenység is, barkácsoltunk is. Meg-
ismerkedtünk a selyemfestéssel.

A fáradságot a Lisa hotel medencéjében pihentük ki.
A legizgalmasabb kikapcsolódás a kerekegyházi Kalandparkban töl-

tött délután volt, ahol mindenki próbára tehette erejét, ügyességét, ki-
tartását.

Pénteken Kecskemét nevezetességeivel ismerkedtünk meg, megtekintet-
tük a Szórakaténusz Játékmúzeumot, majd a nagy melegben a széktói strand 
medencéiben hűsítettük magunkat.

Ez a hét szuper volt, várjuk a jövő évi tábort!
 Sápiné Aczél Ágnes
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Az központi óvoda modern és energeti-
kailag korszerű épülettel gyarapodott.  A Me-
serét óvoda egy valóságos Mesevárat kapott. 
A fejlesztéssel három új csoportszoba, szociá-
lis helyiségek, torna szoba, logopédiai-fejlesztő 
helyiség,orvosi szoba építése és belső beren-
dezése valósult meg. A pályázat Európai uni-
ós támogatása 199.500.000.-Ft, a saját forrás 
10.500.000.-Ft. Az épület tervezője Dr. Farkas  
Gábor és Lakó András. A kivitelező a GoMÉP 
Ipari és Kereskedelmi Kft. Az eszközbeszerzést 
az Eszterlánc Kft. nyerte el. A pályázati doku-
mentációt a Lajosmizsei Közös Önkormányzati 
Hivatal munkatársai, a Megvalósíthatósági Ta-
nulmányt  a  Meserét óvoda  óvodapedagó-
gusai készítették el. Az építkezés gyorsan és 
zökkenőmentesen valósult meg. A kivitelezési 
munkálatok 2013.január 21-től 2013.augusztus 
02-ig tartottak. Köszönet minden együttműkö-
dő partnernek!

Az óvoda átadó ünnepségen köszöntőt  
mondott  Basky András úr , Lajosmizse  Vá-
ros polgármestere, Mák Kornél úr,  Kecskemét  
Megyei  Jogú  Város   alpolgármestere és Kocsis 
Györgyné  óvodavezető.

A Katica csoportos gyermekek versekkel ,a 
Méhecske csoport tánccal köszöntötte a jeles 
eseményt.

Süveges István főtisztelendő kanonok plé-
bános úr és Ferenczi József református lelkész 
úr  megáldották a beruházás keretében átadott 
új épületet. A  szalag-átvágás  után  a vendégek  
megtekinthették az  új épületet.

Óvoda átadó ünnepség a 
Meserét óvodában
2013.szeptember 1-én ünnepélyes óvodaavató ünnepségen átadásra került a Meserét Óvoda új épülete. 
Az Új Széchenyi terv keretében a DAOP-4.2.1. „Meserét Óvoda fejlesztése-korszerűsítése” pályázat 
megvalósítása során a székhelyintézmény bővítésére került sor. 

Katica csoportos gyermekek köszöntő verssel készültek

Méhecske csoportos gyermekek kanásztánca az új aulában

Székhelyintézmény új szárnyának átadása, 
szalagátvágás

MeseréT lAjosMIzseI nAPkÖzI oTTHonos ÓVodA és BÖlcsőde 
6050 Lajosmizse, Attila u. 6. sz. •  Tel.:06-76-356-560 •  E-mail: mizsovi@freemail.hu
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Sok kedves vendég, szülő, érdeklődő kísérte figyelemmel a gyermekek műsorát

A vendégek először látogattak az új csoportszobákba

A gyermekek örömmel vették birtokba az új babaszobát

A pályázattal olyan beruházás valósult 
meg, amely az egész várost érinti. A három 
csoportszoba megépítésével 75 fővel emel-
kedett  a székhelyintézmény férőhelyeinek 
száma. A 2013-2014-es nevelési évben az 
óvodai ellátást igénylő gyermek elhelyezését 
biztosítottuk. A felnőtt létszám 6 fő óvodape-

dagógussal, 3 fő dajkával és 1 fő takarítóval 
emelkedett.

A gyermekeknek a szülőknek és az óvoda 
dolgozóinak sok örömteli pillanatot kívánok! Kö-
szönjük, hogy városunk lakói érdeklődésükkel 
és jelenlétükkel megtisztelték ünnepségünket! 
 Kocsis Györgyné, óvodavezető

„TÜndérkerT”  
a lajosmizsei Óvoda  

gyermekeiért Alapítvány
köszönetét fejezi ki a kedves szülőknek és 

mindazoknak, akik 2012. évi személyi jövedele-
madójuk 1%-át, összesen 441 168.- Ft-ot az 

alapítvány részére felajánlották.
A fenti összeget alapítványunk az alapító okirat-
ban meghatározottak szerint az óvodai nevelés 

és oktatás fejlesztésére fordítjuk.
Továbbra is várjuk szíves támogatásukat!

Adószámunk:

18359983-1-03
Számlaszámunk:

11732167-20081531

Alapítvány kuratóriuma

A Meserét lajosmizsei napköziott-
honos Óvoda és Bölcsöde

dAlVersenyT  
HIrdeT 

6-7 éves gyermekek számára
Jelentkezési feltételek:
egy kötelező népdal és  

egy szabadon választott dal

Verseny időpontja: 2013. okt. 17. 14.30 óra
Helyszíne: lajosmizse Művelődési ház

Jelentkezési határidő: 2013. október 04.

A dalversenyen résztvevő  
valamennyi gyermek ajándékot kap.
A legjobbak különdíjban részesülnek.

A lajosmizsei Meserét Óvoda szülői  
szervezete szeretettel várja  
Önt és kedves Társaságát

Őszi báljára
A bál időpontja: 

2013. november 9. szombat
Helye: Geréby Kúria

Belépődíj 4 500,- Ft, – mely tartalmazza  
a finom, bőséges svédasztalos vacsorát

Zene: sylVer egyÜTTes
Vendégvárás: 18.30 órától

Jegyek kaphatók a  

kÖzPonTI ÓVodáBAn

MeseréT lAjosMIzseI nAPkÖzI oTTHonos ÓVodA és BÖlcsőde 
6050 Lajosmizse, Attila u. 6. sz. •  Tel.:06-76-356-560 •  E-mail: mizsovi@freemail.hu
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Programok, rendezvények
Szept. 14. szombat 10-16 óráig

kézműves kirakodóvásár

Szept. 20. péntek 17 óra

Vendégünk FáBIán jAnkA írónő
A beszélgetés után dedikálás  
és könyvvásárlási lehetőség
Belépés ingyenes

Szept. 21. szombat 9 és 14 óra

Fazekas szakkör
Vezeti: Vinnainé Csurpek Ágnes
Szakköri díj 1 500 Ft/fő/alkalom

Szept. 28. szombat 9 és 14 óra

Tűzzománc szakkör
Vezeti: Skultéti Árpád képzőművész
Szakköri díj 1 500 Ft/fő/alkalom

Szept. 28. szombat 14 óra

Patchwork klub
Vezeti: Kis Katalin
Részvétel ingyenes

Szept. 30. hétfő délelőtt

néPMese nAPjA
óriás társasjáték meghívott csoportoknak

Okt. 01. kedd

Idősek nAPjA
14 óra  „Féltett kincseink – Történetünk da-
rabjai” kiállítás elődeink személyes használati 
tárgyaiból
A kiállítást megnyitja Szabóné Mizsei Julianna 
15 óra „Vásári komédiák”   
– a Szegedi Miniszínház előadásában
16.30 Táncház a Díszteremben

Okt. 05. szombat 9 és 14 óra

Fazekas szakkör
Vezeti: Vinnainé Csurpek Ágnes
Szakköri díj 1 500 Ft/fő/alkalom

Okt. 07-13. 

országos kÖnyVTárI nAPok
– ingyenes internet
– megbocsátás hete
– hozz egy olvasót

Okt. 08. kedd 18 óra

Vendégünk szoÓ jUdIT
a „Kilófaló” könyvek szerzője
Belépés ingyenes

Okt. 11. péntek 18 óra

 „Angyali és pokoli történetek  
– avagy 2 óra a világ körül 
Vujity Tvrtkoval”
Belépő: 500 Ft

Okt. 12. szombat 9 és 14 óra

Tűzzománc szakkör
Vezeti: Skultéti Árpád képzőművész
Szakköri díj 1 500 Ft/fő/alkalom

Okt. 12.  szombat 10-16 óráig

kézműves kirakodóvásár

Okt. 13. vasárnap 14-18 óráig

kÖnyVes VAsárnAP
kézműveskedés, könyvtári programok, táncház
(részletek a plakátokon) – Belépés ingyenes

Okt. 15. kedd 18 óra

szAkkÖrI kIállíTás
megnyitja – Dr. Turai Kamil
közreműködik a Városi Kamarakórus
A kiállítás okt. 31-ig tekinthető meg

lAjosMIzse Város MűVelődésI HázA és kÖnyVTárA 
6050 Lajosmizse, Szabadság tér 12. • www.lmizsekultura.hu

művelődési ház: Tel./fax: 76/555-053 • muvhaz@lmizsekultura.hu
könyvtár: Tel.: 76/555-323 • Fax: 76/555-324 • konyvtar@ lmizsekultura.hu 

FOGLALKOZÁSAINK 
2012/2013-AS TANÉVBEN

díszíTőMűVész kÖr szerda 15 óra

FAzekAs szAkkÖr szombat 9 és 14 óra

nyUgdíjAs PedAgÓgUs olVAsÓkÖr 

 minden hónap utolsó csütörtök 9.00 óra

őszIkék nyUgdíjAsklUB 

 minden második hétfő 14.30 óra

őszIrÓzsA néPdAlkÖr kedd 14 óra

PATcHWork klUB havonta egy szombat 14 óra

sAkk-szAkkÖr péntek 18 óra

TűzzoMánc szAkkÖr szombat 9 és 14 óra

VAdrÓzsák néPTánc csoPorT péntek 16 óra

VárosI kAMArAkÓrUs kedd 18 óra

nyitva tartás (művelődési ház):
hétfő–csütörtök: 8-20 óra;
péntek: 8-21 óra;
szombat: 13-21 óra;
pénztári órák: hétköznapokon 8-16 óráig

nyitva tartás (könyvtár): 
kedd, szerda, péntek: 11-18 óra;
csütörtök: 8-16 óra;
szombat: 8-12 óra

A Lajosmizsei Jász- Kun Hagyományőrző Íjász 
Egyesület tisztelettel meghívja Önöket, a 

2013. október 19.-én megrendezésre kerülő 

I. jász-kUn TUsA
elnevezésű hagyományőrző íjásztalálkozójára.

Helyszín: lajosmizse jurta Tábor 
(Lajosmizse Mizse tanya 360.)

A viadalon pusztai, merevszarvú íjjal, történelmi 
Longbow-val és irányzék nélküli vadászreflex 

íjakkal lehet indulni!
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lAjosMIzse Város MűVelődésI HázA és kÖnyVTárA 
6050 Lajosmizse, Szabadság tér 12. • www.lmizsekultura.hu

művelődési ház: Tel./fax: 76/555-053 • muvhaz@lmizsekultura.hu
könyvtár: Tel.: 76/555-323 • Fax: 76/555-324 • konyvtar@ lmizsekultura.hu 

OKTóBER  
A MEGBOcSÁTÁS hóNAPJA! 

Kedves Olvasóink!
Október hónapra  
amnesztiát hirdetünk! 

Várjuk vissza régen kivitt könyveinket, melyekért ebben a hónapban nem szá-
molunk fel késedelmi költséget! Amennyiben Könyves Vasárnap (október 13-án  
17 óráig) jön be a könyvtárba, akkor egy évre ingyenes könyvtári tagságot biztosí-
tunk, s családjával részt vehet egy kellemes vasárnapi programon.
Mindenkit szeretettel várunk, rég nem látott könyveinkkel együtt!

Dudás Klára könyvtárvezető

MúzeuM
 

Minden kedden: DíSZíTőMűVÉSZ KöR
13.30-15.00 kosárkák fonása (szeptemberben)   
szalma fonás (októberben)

hAGYOMÁNYőRZő  
MÚZEUMI FOGLALKOZÁSOK:

15.00-16.00 Körmön fonások, bőr fonatok.
16.00-17.00 Szövés

MÚZEUMI FOGLALKOZÁSOK:
az óvodások és iskolások részére, bejelentkezés után.

Foglalkozások: Betakarítás, gazdálkodás,  
Élet a tanyán, A mi iskolánk 
Mesterek, mesterségek: Fa megmunkálása, 
Kismesterségek, Így készült a stafírung

KIÁLLíTÁSAINK:
lAHA 1998-2013 
Dokumentumok, képek a Lajosmizsei 
Helytörténeti és Kulturális Egyesület 15 évéről.
élő hagyomány 
Válogatás a foglalkozásainkon készült munkákból.
A kiállítások megtekinthetők december 15-ig

ÁLLANDó KIÁLLíTÁSAINK:
Helytörténeti Kiállítás.
Az ásványok világa – A Szebenyi gyűjtemény.
Polgári szoba – Kónya-Laczy szoba.
népi jelenetek csuhéból – készítette: Kollárné Székely Irén.

Szeretettel várok minden kedves érdeklődőt a Múzeumban 
(régi városházán), a Városház tér 1. sz. alatt!

Helytörténeti Kiállítás nyitvatartása:
minden vasárnap 15.00-től 18.00 óráig 
Információ, bejelentkezés: 36-70/28-06-922  

Skultétiné Ibolya

Okt. 18. péntek 19 óra

dUMAszínHáz
Hadházi László és a 
Szomszédnéni Produkciós Iroda
Belépő: 2 200 Ft
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Okt. 19. szombat 9 és 14 óra

Fazekas szakkör
Vezeti: Vinnainé Csurpek Ágnes
Szakköri díj 1 500 Ft/fő/alkalom

Okt. 19. szombat 14 óra

Patchwork klub
Vezeti: Kis Katalin
Részvétel ingyenes
 
Okt. 23. szerda 17 óra

neMzeTI ÜnneP
Ünnepi megemlékezés és koszorúzás

Okt. 26. szombat 16 órától

BoszorkányszoMBAT
– rémségverseny
– boszibár
– kézműveskedés
– boszitanoda
– kirakodóvásár
(részletek a plakátokon)

Programelőzetes
Nov. 14. csütörtök 17 óra

Vendégünk schäffer erzsébet
Pulitzer- és Prima Primissima díjas
újságíró és író.
A Nők Lapja főmunkatársa
Belépés ingyenes
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Beszoktatás a Meserét bölcsődében
Eljött a szeptember. A Meserét Bölcsődében 
21 gyermek kezdi el a bölcsődés létet.

A bölcsődei élet megkezdése sok szülőnek 
és gyermeknek az első olyan élmény, amikor a 
kicsi az édesanyjától fokozatosan elválva, új kö-
zösségbe illeszkedik be. Mindkettőjük életében 
nagy változás ez. Természetes, hogy minden 
szülő izgul a gyermekéért, hiszen legféltettebb 
kincsét készül rábízni valakire, akit még nem 
is ismer, ezért nem mindegy, hogy milyenek az 
első benyomások, élmények. 

A beszoktatást megelőzi a családlátogatás, 
mely mindig a szülő beleegyezésével történik és 
a szülőkkel egyeztetett időpontban. Célja, hogy a 
biztonságot nyújtó környezetben ismerkedhessen 
meg a gyermek a gondozónőivel, a családdal való 
kapcsolatfelvétel, ezért lehetőség szerint az első 
családlátogatásra a beszoktatás megkezdése előtt, 
valamint a gyermek ébrenléti idejében kerül sor. 

A családlátogatás arra is lehetőséget nyújt, 
hogy a szülő bővebben informálódjon a böl-
csődei életről, mesélhet a gyermek szokásairól, 
a bölcsődei beszoktatás folyamatáról informá-
lódjon, jobban megismerje azokat a kisgyer-
meknevelőket, akikre gyermekét bízza. 

A beszoktatás első napján a gondozónő 
már ismerős a gyermek számára. Ezzel is meg-
könnyítjük a beilleszkedést. A szülővel törté-
nő fokozatos beszoktatással megkönnyítjük a 
kisgyermek számára a bölcsődébe való beil-
leszkedést. A szülő részese lehet a beszoktatás 
folyamatának, bepillantást nyerhet a bölcsőde 
életébe és a gondozónő munkájába.

A beszoktatás időtartama két hét. Az első 
héten a szülővel együtt, a második héten már 
az ő állandó jelenléte nélkül, de rövidebb és 
fokozatosan emelt idővel történik. Az első na-
pokban a szülő végzi gyermekével az összes 
gondozási műveletet, majd a kisgyermeknevelő 
fokozatosan veszi át ezt a feladatot. Ekkor már 
a gyermek ébrenléti idejében a szülő rövidebb 
- hosszabb időre távozhat a csoportból. A be-
szoktatás legnagyobb nehézségét az alvás jelen-
ti, ezért a szülőnek még a második héten is jelen 
kell lennie a bölcsődében az elaltatás ideje alatt, 
ill az ébredés várható időpontjában.

A gyermek bölcsődei életének kialakításá-
nál, a szakmai elvek megszabta kereteken belül, 
figyelembe vesszük az otthoni szokásokat. 

A kicsik beszoktatása a szülők, a gondozó-
nők megbeszélésével, szülői jelenléttel történik.

A kisgyermekeknek és Önöknek is szeret-
nénk segítséget nyújtani ezzel. Ez az idő le is 
rövidülhet de meg is hosszabbodhat, hiszen a 
beszoktatás főszereplője a kisgyermek, ő diktálja 
a tempót, az ő igényeihez igazodunk. Ezalatt az 
idő alatt a gondozónő fokozatosan átveszi a szü-
lőtől a gondozási feladatokat (pelenkázás, etetés, 
itatás, öltöztetés, altatás, stb.) úgy, hogy közben 
a bölcsődében töltött időt folyamatosan növelik. 

Sok szülő érkezik hozzánk azzal a meggyő-
ződéssel, hogy az ő gyermekük biztosan köny-
nyen be fog szokni a bölcsibe, mert imádja a 
gyerekeket. Más szülők pedig tele vannak féle-
lemmel, aggodalommal, hogy mi lesz a gyerme-
kükkel nélkülük, mert nagyon “anyás” a kicsi.

Tudnunk kell, hogy a bölcsőde egy teljesen 
más élethelyzet a kisgyermekek számára, mint 
amit eddig megszokott. ott mindig volt számukra 
valaki, aki ismerős volt (anya, apa, nagyi, testvér, 
rokon, stb.). Ismerős volt a környezet, minden-
képpen volt valami állandó, valami kapaszkodó.  
Ezért nagyon fontos, hogy ne sürgessük a be-
szoktatás folyamatát!

Fontos, hogy pozitívan álljanak a bölcső-
déhez, mert a kisgyermek a lelkével lát és érez! 
Amennyiben a gyermek bizonytalanságot érez 
a szülőn, sokkal nehezebb elnyerni a bizalmát.

Önök úgy tudnak legjobban a segítségünkre 
lenni ebben a folyamatban, ha nem mutatnak 
félelmet az új iránt, hisznek a nevelők szakértel-
mében, s ha bizonytalanok, félelmeik vannak, 
azt megbeszélik velünk.

A másik fontos dolog, hogy ne erőltessék 
rögtön az első találkozáskor gyermekükre a 
nevelőt, hanem Önök játszanak még együtt a 
gyermekükkel úgy, ahogy otthon szoktak. A 
gondozónő ilyenkor a háttérből figyel, ellesi 
azokat a kialakult szokásokat, amelyeket a szülő 
alkalmaz a gondozás és a játék során. A nevelő 
tudni fogja, mikor léphet be ebbe az intim szfé-
rába, mikor nem lesz tolakodó. 

Közös sikerünkhöz figyelmükbe ajánlanánk 
még pár dolgot:

– A kisgyermek biztonságérzetéhez el-
engedhetetlen a pontosság és a rendszeresség, 
amivel a környezetében és az időben tájékozód-
ni képes. Próbáljanak mindig azonos időben 
érkezni reggel és délután is amikor hazaviszik 
gyermeküket. 

– Nagy segítséget jelenthet, ha gyermekük-
nek hoznak valamilyen kedves tárgyat (plüss 
állat, textil pelenka, stb.) otthonról, amihez ra-
gaszkodik, ami szükséges a megnyugváshoz, az 
alváshoz.

– Természetes, ha kezdetben kevesebbet 
eszik, nem kell aggódniuk emiatt. Amikor érzel-
mileg stabilizálódik állapota, az étkezés is norma-
lizálódni fog. Sőt, ha gyermekük eddig válogatós 
volt, ahogy figyelik társaikat, utánozzák egymást, 
Önök tapasztalni fogják a pozitív változást.

– Tudjuk, hogy az elválás nehéz, de kérjük, 
hogy az első szeretetteljes búcsúzások legyenek 
rövidek és határozottak.

Nekünk nevelőknek is az a célunk, hogy a 
mindennapjaink a kicsikkel derűs, jó hangu-
latban teljenek. Megértjük és átérezzük aggo-
dalmukat, hiszen mi is anyukák vagyunk, mi is 
átéltük már a gyermekeinktől való elszakadás 
érzését. Tudjuk, hogy ez nehéz és tisztában va-
gyunk vele, hogy legdrágább kincsüket bízzák 
ránk. Ehhez nagy bizalom kell, amit előre is kö-
szönünk! Géczy Gabriella

(szakmai vezető, bölcsődevezető)

MeseréT nAPkÖzI oTTHonos ÓVodA és BÖlcsőde BÖlcsődeI InTézMényegysége 
Lajosmizse, Szent L. u. 19. • Telefon: 76/555-024 • E-mail: mesebolcsi@freemail.hu

Bölcsődevezető: 
Géczy Gabriella
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lajosmizsei Vlc – labdarúgás 

Megkezdte felnőtt és ifjúsági csapatunk a 2013-14-es idényt a megyei 
II. osztályú bajnokságban. A felnőtt keretből két játékos (Mihut Mihály 
és osbáth Bence) távozott, három (Homola József, Gavula Levente, Lan-
gó Roland) érkezett. Több helyi fiatal felkerült a felnőtt csapatba.  Az első 
három fordulóban idegenben léptek pályára csapataink. 
Eredmények:
TISZAALPÁR–LAJoSMIZSEI VLC 1-3
Gól: Pápay, Szécsényi, Boda
Ifjúsági: 1-1; gól: Patai
NyÁRLŐRINC–LAJoSMIZSEI VLC 3-1
Gól: Pápay 
Ifjúsági: 1-2; Gól: Kocsis, Bujdosó G.
HARKAKÖTÖNy–LAJoSMIZSEI VLC 2-4
Gól: Dóka D. 2, Pápay, Langó 
Ifjúsági: 1-10; Gól: Sipos 4, Patai 2, Bujdosó G. 2, Palotai, +1 öngól

Csapataink sorsolása megtekinthető a www.adatbank.mlsz.hu inter-
netes oldalon.

A 2012-13-as szezonban bajnoki címet szerzett serdülő csapatunkból 
három játékos is magasabb osztályba igazolt. Spiegelberger Tamás a Ma-

gyar Futball Akadémia (Bp. Honvéd), Treiber Gergő a Grosics Akadémia 
(Gyula), Gábor Lukács József a Szőcs János Akadémia (Zalaegerszeg) 
csapatában folytatja pályafutását. 

Gyermekcsapataink az oTP Bozsik programban lépnek pályára az ősz 
folyamán is. Az első fordulóra szeptember utolsó hétvégéjén kerül sor.

Egyesületünk várja a 2007-2008-ban született kisgyermekek jelentke-
zését ovifoci csapatunkba.

 Faragó Gyula

sakk – lovass Imre emlékverseny

Második alkalommal rendeztünk Lajosmi-
zsén nemzetközi élőpont szerzésére jogosító 
Fide – versenyt. Az első helyet Halász Ferenc 
a Keviterv Szolnok versenyzője szerezte meg. 
Második helyen végzett Andriska Zsolt Kis-
kőrösről. Harmadik lett Kovács Gábor a Tóth 
László SE Kecskemét versenyzője. Németh Ti-
bor Fide élőpontot (1517) szerzett.

Az amatőr versenyt Hartung Ariel budapes-
ti versenyző nyerte Kisjuhász Richárd előtt.

A 2004 alatti korcsoportban Kun Bálint má-
sodik, Kozelka Ágoston és Csupity Dávid holt-
versenyes harmadik helyezést szerzett. 

 Móczó István

sporttalálkozó németországban
Szívélyes meghívásnak tettek eleget a Lajos-

mizsei  Sakk Kör és a Városi Labdarúgó Club ifjú 
versenyzői a nyár folyamán a németországi Bu-
chen-odenwaldban.  utánpótláskorú sportolóink 
a  Bucheni Sportfesztivál keretében vendégesked-
tek a  Baden-Württemberg-i városban.  A kint tar-
tózkodás minden költségét a vendéglátók vállalták 
magukra, az utazást a résztvevők finanszírozták.

Sakkcsapatunk 11-5-ös győzelmet aratott 
a házigazdák ellen, labdarúgóink szoros mér-
kőzéseket játszottak. A bajnok serdülő csapat 
2-1-re  győzött, ifjúsági együttesünk ugyan-
ilyen arányban vereséget szenvedett. A kísérő 
felnőttek is megküzdöttek a helyi öregfiúkkal 
mindkét sportágban. Ezen a baráti találkozón 
is lajosmizsei győzelmek születtek.A sportese-
mények mellett színvonalas kiegészítő progra-
mokat is biztosítottak meghívóink az egy hét 
folyamán. Ellátogattunk Heidelberg városába, 
a közeli cseppkőbarlangba, a bucheni strandra, 
valamint solymászbemutatón is részt vettünk. 
Küldöttségünket fogadta a festői szépségű város 
polgármestere is. Móczó István, Faragó Gyula

Primavera Mizse kc - rajtol a 
2013/14-es kézilabda bajnokság

A 2012/13-as idényt az NB-I/B 9. helyén záró 
Primavera Mizse KC csapata a jól megérdemelt 
nyári szünet után megkezdte a felkészülést a 
2013/14-es idényre. Sajnos a lajosmizsei sport-
csarnok foglaltsága miatt, különböző helyszíne-
ken készültek csapataink aug.1- és 25. között, ami 
nem kevés anyagi terhet is jelent egyesületünk-
nek. Az idei bajnokságban öt csapattal indulunk 
(NB-I/B felnőtt, junior; NB-II. felnőtt, junior; 
oSB). Ezen felül az országos Gyermek Baj-
nokságban is részt veszünk négy korosztállyal.  
A felnőtt csapat kerete jelentősen nem válto-
zott, távozott Kun Attila és Benke Viktor. Ér-
kezett Lengyel Zoltán kapus a balmazújvárosi 
csapattól, valamint Ariel Paz Marqez Kubából.  
A heti 3-4 edzés mellett vidéki felkészülési mér-
kőzésekkel hangolt csapatunk a szeptember 15-
ei első bajnoki mérkőzésre. 

Eredmények:
Pick Szeged II. – PMKC 34:28
Dabas – PMKC 23:23
Vecsés – PMKC 28:28
Vecsés – PMKC 23:20
Komló – PMKC 28:26
Az egyesület vezetése elvárásként a 6-8. hely 

megszerzését tűzte ki a csapat elé a rendkívül 
erős, 14 csapatos mezőnyben. Csapataink rész-
letes bajnoki programja az alábbi honlapon ta-
lálható meg: http://mizsekc.hu  
 Sápi Zsombor

Úszás – Földházi dávid  
(a képen a dobogón)  
döntős eredményei Dubai-ban

2013. augusztus 24-31. között került meg-
rendezésre 4. alkalommal a Junior Úszó Világ-
bajnokság az Egyesült Arab Emirátusokban, 
Dubaiban. Idén első alkalommal - már a 2017-
es budapesti junior VB szellemében - 6 fős ma-
gyar csapat is rajthoz állt a versenyen. A magyar 
csapat egyik fiú tagja Földházi Dávid, ifjúsági és 
felnőtt országos bajnok. Dávid három verseny-
számban indult, a két vegyes számban - 200 és 
400 m-en, valamint 200 m háton. 200 m vegye-
sen fantasztikus idővel, egyéni csúccsal a 7. he-
lyen végzett. Az utolsó napon rendezett 200 m 
hátúszásban ismét remekelt Dávid és újra 2 per-
cen belül időt úszva a 6. helyen végzett.

Dávid 2013-as éve nagyon jól sikerült, hi-
szen a nyári rangos versenyeken sorra sikerült 
megjavítania eredményeit, melyekkel itthon 
mind az IFI, mind a felnőtt oB-n bajnoki cí-
met, címeket nyert. Mindezeken túl pedig a vi-
lágversenyeken is sikerült letennie a névjegyét, 
hiszen az IFI EB-n 3. és 5. helyet szerzett, míg 
most a VB-n is nagyszerű eredményeket ért el 
egy 6. és egy 7. helyezéssel!

Ezúton is gratulálunk Dávidnak az ered-
ményekhez és Budavári Istvánnak a felkészí-
téshez! 
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