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ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
Tájékoztatás Attila utcai parkoló építéséről
Az Városház tér és az óvoda körüli parkolási 
problémák enyhítése érdekében az Attila u.4. 
szám alatti társasház és az óvoda előtti szilárd-
burkolatú út közötti területen 13 férőhelyes 
személygépkocsi parkoló épült a csapadékvíz 
felszín alatti elvezetésével. Az önkormányzati 
beruházással egy időben két gyalogos-átkelő-
hely is kijelölésre kerül valamint 7 db fa ültetése 
történt meg.

A munkálatok idején a közlekedésben elő-
forduló esetleges fennakadás miatt kérjük szíves 
megértésüket!

Környezetvédelmi Nap a piacon
Lajosmizse Város Önkormányzata minden év-
ben Környezetvédelmi Napot tart, mely a helyi 
környezetvédelmi cselekvés nyilvános fóruma. 

Az idei Környezetvédelmi Nap célkitűzése az 
egyszer-használatos műanyagok mennyiségének 
csökkentésére való �gyelemfelhívás.

Mottónk az volt, hogy 
Használjunk vászonszatyrot! 

A Vásároljunk helyben, helyitől, környezet-
tudatosan! – szemléletet a piacon felállított 
standon képviseltük. Az általános iskolások 
környezetvédelem és a Hogyan csökkenhető a 
szemét? – témakörében készült alkotásaival ki-
díszített pavilonoknál vártuk az érdeklődőket. 
Hulladékcsökkentési témájú és a jó gyakorlat-
ra vonatkozó kérdések kitöltéséért ajándékba 
vászonszatyrot adtunk. Ösztönözni szeretnénk 
mindenkit arra, hogy műanyag zacskó helyett 
részesítse előnyben a környezetkímélőbb be-
vásárló táskákat. 

Ne felejtsünk el magunkkal vinni saját bevá-
sárló táskát, hogy ne kelljen minden alkalommal 
nylont vásárolni. És törekedjünk az alábbi „Nul-
la Hulladékosok 10 pontja” betartására. 

„Felkészülés a Nulla Hulladék” törekvési 
programra nyomtatvány kitöltéséért vászon-
szatyrot ajándékoztunk. A 137 fő kitöltő már 

vállalást tett arra, hogy a jövőben csökkenti az 
egyszer-használatos műanyagok használatát. 

Ivóvíz vezeték hálózat felújítása
A „Kék-Víz” – Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivó-
vízminőség-Javító Önkormányzati Társulás be-
ruházásában végzett ivóvíz minőségjavító mun-
kálatok első üteme 2015. évben befejeződött.

Nemrégiben megkezdődtek az ivóvízminő-
ség javító program második ütemének munkála-
tai. Az Orgona és Rózsa utca kereszteződésében 
készült új összekötő vízvezeték, valamint a Szent 
Lajos utcai régi elavult gerincvezeték cseréjére 
kerül sor, melynek elkészülte után az ingatlanok 
meglévő régi acél bekötővezetékei KPE műanyag 

csőre lesznek cserélve. A BÁCSVÍZ ZRT. tájé-
koztatása szerint a kivitelezési munkákat úgy 
szervezik meg, hogy az ingatlanok vízellátása 
folyamatosan biztosított lesz, kivéve azt a rövid 
időt amikor egy-egy ingatlan bekötővezetékét 
cserélik ki. 

Az iskolai nyári szünetben fog megvalósulni 
az iskola udvar Ceglédi út melletti területéről 
egy nagyméretű nyomóvezeték közterületre he-
lyezése.
A munkálatok idején a közlekedésben lehet 
némi fennakadás, ami miatt kérem szíves türel-
müket és megértésüket.
 dr. Balogh László Basky András

jegyző polgármester
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Munkavállalói tájékoztató rendezvényt tartottak Lajosmizsén
A TOP-5.1.2-16-BK1-2017-00003 azonosító 
számú, „Helyi foglalkoztatási együttműködés 
megvalósítása a Tiszakécskei és a Kecskeméti já-
rásban” elnevezésű pályázat keretében tartottak 
Munkavállalói tájékoztató rendezvényt 2019. 
május 17-én a Lajosmizse Város Önkormány-
zatának Egészségházában.

A rendezvény célja az volt, hogy az érdek-
lődők tájékoztatást kapjanak az igénybe vehető 
támogatási formákról, a Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat mentori tevékenységéről, valamint az 
aktuális munkaerő-piaci helyzetről a munkálta-
tók tapasztalatai alapján.

A rendezvényen Tóthné Szappanos Anikó, 
a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Fog-
lalkoztatási Osztályának vezetője tartotta meg 
előadását „Álláskeresést elősegítő támogatások 
és szolgáltatások” témában, majd Czakóné Futó 
Edit a Magyar Máltai Szeretetszolgálat mentora 
mutatta be az általa képviselt egyesület „Álláske-
resőket támogató mentor szolgáltatásait”.

A rendezvény második felében a Tiszakécs-
kei és a Kecskeméti Járási Paktumszervezet 
területének néhány jelentősebb munkáltatójá-
nak képviselője tartott előadást „Álláskeresés 
a munkáltató szemével” témában. Jelen volt 
Szélesi Lászlóné Erika, a Geréby Kúria Hotel 
és Lovasudvar*** munkaügyi vezetője, Kiss Jó-
zsef, a Mizse Pékség K�. ügyvezetője, valamint 

a nyárlőrinci Maspex Olympos K�. képviselői, 
Csenki Krisztina és Mészáros Beáta. Azon túl, 
hogy bemutatták az általuk képviselt céget, jó 
gyakorlatok bemutatásával ismertették mit vár-
nak el a munkavállalóktól, s mit kínálnak a ná-
luk dolgozóknak.

Az előadásokat követően kötetlen beszélgetés 
formájában lehetőségük nyílt a munkavállalók-
nak re�ektálni az elhangzottakra és kérdéseket 
feltenni, jövőbeni lehetőségekről tájékozódni.

Szerkesztette: Bollók Anita
 Paktum iroda vezető 2019. 05. 23.
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Megyei összefogással népszerűsítjük Lajosmizse értékeit
Megyénk Kecskemét városával karöltve szá-
mos érdekes és izgalmas programmal, étel- és 
italkülönlegességgel és természetesen határta-
lan vendégszeretettel várta az érdeklődőket az 
idei Utazás Kiállítás belföldi díszvendégeként 
a Hungexpo Vásárközpontban. A kiállítás 
vendégei példaértékű összefogás eredményét 
láthatták standjainknál, ahol térségünk színe-
java bemutatkozott.

Bács-Kiskun megye és Kecskemét városa 
ebben az évben belföldi díszvendégként 25 te-
lepüléssel és 6 szervezettel fogott össze és kö-
zösen jelent meg Magyarország legrangosabb 
turisztikai seregszemléjén. A négy nap alatt a 
kiállítótéren több ezer ember kóstolhatta meg 
különleges gasztronómiai kínálatunkat, nyer-
hettek bepillantást rendezvé nyeink és értékeink 
magával ragadó sokszínűségébe.

Lajosmizse város turisztikai értékeit is meg-
ismerhették a látogatók, hiszen a Tanyacsárda, 
a Geréby Kúria, a Mizse Motel, az Ezüst Villa 
Rendezvényház, a Liza Hotel, a Kiss Cukrászda 
és a Tanyamúzeum mellett a helyi vendégházak, 
panziók, horgásztavak is bemutatásra kerültek. 
Kóstolót vittünk Rimóczi László grillázsaiból, a 
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Elkészült a Cédula ház felújítása
és a Damjanich utcai parkosítás 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 azo-
nosító számú, „Leromlott városi területek rehabilitációja keretében Lajosmizse szo-
ciális bérlakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása” című pályázat keretében 
2019. május 15-ig, határidőben elkészült a 6050 Lajosmizse, Bajcsy-Zsilinszky utca 
49. szám alatti Cédula ház felújítása bruttó 39.465.170.- forint értékben, amely felújított 
ingatlant az önkormányzat közösségi funkciók ellátására fogja használni. Továbbá elkészült a 
Damjanich utca Bajcsy-Zsilinszky utca és Dankó Pista utca közötti szakaszán a parkosítás bruttó 
4.473.231.- forint értékben, amely által a közterület megszépült és a környéken élő lakosság pihenését fogja szol-
gálni. Minkét megvalósítási helyszín esetében a GOMÉP Ipari és Kereskedelmi Kft. volt a kivitelező.

Európai Regionális

Fejlesztési Alap

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK – LAJOSMIZSE 
2019. április 1 – május 18.
Házasságot kötöttek:
Vargha Péter és Jakubik Regina
Makai László és Szabó Izabella
Csorba István és Szigeti Ildikó
Agárdi László és Markó Erzsébet Mária
Papp Miklós Zsolt és Révész Fanni Ildikó
Jónás Rafael és Oláh Bettina
Biró Gábor és Nyitrai Erzsébet
Bán Károly és Bélley Réka
Gulyás Dániel és Ambrus Anita
Igaz Róbert és Serestyén Bernadett
Belehorecz Szabolcs és Majeczki Beáta Valentina
Németh József Tibor és Krai Gina Erzsébet
Turi Viktor István és Lakatos Anikó Erika
Kucsera Attila István és Farkas Szabina Ninetta
Fábián Péter és Kovács Nóra
Holló Róbert és Vanczer Orsolya
Fedeles Máté és Zajácz Szandra Fanni
dr. Móricz András Zoltán és Benda Edina
Valkai Péter és Tóth Edina
Szűcs Krisztián és Nagy Viola

Elhaláloztak:
Vincze István László (1956, Lajosmizse)
Makai Ernőné, Farkas Ilona (1929, Lajosmizse)
Szarvas Ottó Pál (1950, Lajosmizse)
Dodonka Pál (1951, Lajosmizse)
Gazsó Józsefné (Csókás Anna, 1938, Lajosmizse)

Gárdonyi Teaház termékeiből, a Melis Testvérek 
tejtermékeiből és a város szamócalekvárjából is. 
A kulturális műsort a Főnix Dance I�úsági Köz-
pont Egyesület táncosai biztosították.

2019. június 1-2. között újabb megyei ösz-
szefogással Siófokon a Nemzeti Regattán - Ma-
gyarország Településeinek Vitorlás Fesztiválján 
- is bemutattuk a térség különleges turisztikai 
és gasztronómiai adottságait. Lajosmizse város 
értékei is elnyerték a látogatók �gyelmét. A Gár-

donyi Teaház citromos-mentás jeges teája igazi 
frissítőt jelentett a Balaton parti rendezvényen. 
A Megyei csapattal részt vettünk a vitorlás verse-
nyen, sárkányhajóval egészen a középdöntős fu-
tamig eveztünk, a színpadi megjelenések verse-
nyében pedig első helyet szerezte meg megyénk 
képviseletében Csík János és a Mezzo zenekar.

Ezúton is köszönetünket fejezzük 
ki valamennyi kiállítópartnerünknek 

és támogatónknak!
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Föld Napja Felsőlajoson
Az idén 8. alkalommal került megszervezésre 
a Felsőlajoson a szemétgyűjtési akció. Április 
6-án mintegy 30 önkéntes vett részt a hulladék-
gyűjtésben. A település belterületén az iskolások, 
óvodások gyűjtötték a szemetet, míg a külterületi 
részeken a lakosság, a közcélú foglalkoztatottak 
és a hivatal dolgozói szorgoskodtak, a tiszta Fel-
sőlajosért. Az akció eredményesen zárult, mert 
a településünket sikerült megtisztítani az eldo-
bált lepakolt hulladéktól. A szemétgyűjtés célja 
a környezettudatosságra való nevelés a társadal-
mi szemléletformálás valamint, hogy összefogja 
azokat az embereket, akik tenni akarnak azért, 
hogy tisztább környezetben éljenek. Köszönet 
jár mindenkinek, aki részt vett ebben a nemes 
akcióban és tett a Földünk és a településünk tisz-
taságáért. 

Tavaszi napok a felsőlajosi 
általános iskolában
Ahogy megújult a természet, kinyíltak a virágok 
és visszatértek várva várt költöző madaraink, 
a felsőlajosi ökoiskola is tavaszi díszbe öltözve, 
kapuit kitárva várta kicsi gólyáit, a leendő első 
osztályosokat. 

A programsorozat nyílt nappal kezdődött, 
melyre az iskolánk iránt érdeklődő nagycsopor-
tos óvodásokat és szüleiket vártuk. A gyerekek 
a negyedik osztályosok és tanítóik vezetésével 
játékos ismerkedő programon vettek részt, mely 
során betekintést nyerhettek az iskola életébe, 
szokásaiba. Az énekléssel, zenéléssel egybekötött 
vidám kézműveskedés után alig akartak vissza-
menni az óvodába. A szülők számára a tagintéz-
mény vezetője tartott tájékoztatót az iskolában 
folyó pedagógiai munkáról. 

Március idusán az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharcról az ovisokkal közösen emlékez-
tünk meg. Az önkormányzat jóvoltából ebben 
az évben a Lóca együttes interaktív zenés prog-
ramján vehettünk részt. Fekete Inci és zenekara 
igazi forradalmi hangulatot varázsolt a Faluház 
dísztermében. Esőben sétáltunk, pogácsát sü-
töttünk, átkeltünk a hídon, kiszabadítottuk Tán-
csicsot, elszavaltuk a Nemzeti dalt, lovat patkol-
tunk, ágyút töltöttünk, zászlót lengettünk, együtt 
ünnepeltünk. 

Iskolánk könyvtára sem tétlenkedett, ezen a 
tavaszon is színes programokkal várta a köny-
vekkel barátkozni vágyó gyermekeket. Tóth Haj-

nalka tanítónő, könyvtáros az óvodások számára 
tartott foglalkozást, mely során a legkisebbek 
megismerkedhettek a könyvtár nyújtotta lehe-
tőségekkel. Kezükbe vehették a nekik szóló szí-
nes mesekönyveket, kipróbálhatták a könyvtári 
társasjátékokat, a számítógépeket. A program 
közös kézműveskedéssel zárult, a gyerekek egy 
saját készítésű nárciszt vihettek haza emlékül. 

A Kecskeméti Katona József Könyvtár jóvol-
tából az iskolások könyvbemutatóval egybekö-
tött játékos mesefoglalkozáson vehettek részt 3 
különböző korosztályban. Az elsősök Berg Judit 
Lengemesék című könyvével ismerkedtek meg, a 
nagyobbak egy kecskeméti kortárs szerző, Pász-
tor Andrea A platánfa álma című csodaszépen 
illusztrált könyvét vehették a kezükbe. 

A közös kulturális programoknak, élmé-
nyeknek köszönhetően az új elsősök szeptem-
berben már jól ismert környezetben, ismerős 
arcok között kezdhetik meg kalandos útjukat a 
tudás birodalmába.

A tavaszi időszak gazdag volt diákjaink szá-
mára versenyekben, megmérettetésekben, me-
lyeken az alábbi szép sikereket érték el:

A Jakabszálláson megrendezett körzeti he-
lyesírási versenyen Pénzes Jázmin 4. osztályos 
tanuló 3. helyezést ért el. Felkészítő ped.: Kras-
nyánszki Éva.

Piti Ádám 3. osztályos tanuló 6. helyezést, 
Garas Lili 8. helyezést ért el. Felkészítő ped.: 
Juhászné Gácsi Katalin.

A Költészet Napi versmondó versenyen ápri-
lis 11-én a Lajosmizsei Művelődési Házban Pető 
Ilona 1. osztályos tanuló 1. helyezést ért el, 
különdíjat Guth-Terenyi Ízisz és Füzesi Ákos
kapott. Felkészítő ped.: Juhász Márta.

A 2. osztályból Széplaki Márk Huba külön-
díjas lett. Felkészítő ped.: Makainé Antal Anikó.

A 4. osztályból Varga Regina és Fehér Li-
liána különdíjban részesült. Felkészítő ped.: 
Krasnyánszki Éva.

Sokat készültek diákjaink pedagógusaink ve-
zetésével idén is az Anyák napi műsorokra, meg-
ható, szép perceket szerezve az Édesanyáknak.

F.B.K. 
Óvodánk hírei
A tavaszi időszak programdúsan telt óvodánk-
ban.

Április elején Dóbiás Tanár Úr és társulatának 
soron következő előadását tekinthettük meg, 
ami egyben ennek a nevelési évnek az utolsó 
műsora is volt. 

Április -05én a Palinta Társulat érkezett 
hozzánk Veres Andi vezetésével, akiknek 
köszönhetően zenés, interaktív műsor keretén 
belül az erdei állatok világába varázsolódtunk, 
a gyerekeket pedig folyamatosan mozgatva, 
együttműködésre késztetve inspirálta a társulat 
a közös játékra.

Szintén ebben a hónapban eljött hozzánk egy 
bűvész is, aki már rendszeresen tavasszal a ven-
dégünk, és akinek trükkjeit a gyerekek csillogó 
szemmel és szájtátva �gyelték.

Április 10-én lezártuk az idei Bozsik progra-
munkat is Lajosmizsén a focipályán a környező 
települések focicsapatával. Köszönjük a szer-
vezést és a Szülőknek az év folyamán nyújtott 
segítséget.

A lajosmizsei óvoda által hirdetett rajzpályá-
zatra két pályaművet küldtünk, Hetzendorfer 
Dorina és Sánta Rebeka igényesen elkészített 
munkáját, melyek közül Rebekáé különdíjat 
nyert.

A tavaszi szünet előtti napon, április 17-én 
hagyományainkhoz hűen húsvétoltunk, a �úk 
verssel és illatos vízzel készültek a locsolkodásra, 
a kislányok pedig saját kezűleg barkácsolt aján-
dékkal és sütivel köszönték meg azt. Az udvaron 
a közös tojáskeresésnek nagy sikere volt, minden 
kisgyermek örömmel vitte haza az ajándékot. 

Húsvét hétfőt követő kedden a Központi 
óvoda által szervezett Zöld Óvoda Konferen-
cián vettek részt aktívan pedagógusaink, ahová 
a környező településekről érkeztek pedagógu-
sok, szakemberek, hogy megosszák egymással 
tapasztalataikat a környezettudatos szemlélet-
formálásról, a tudatos vásárlói szokások beülte-
téséről a pedagógiai munkába. 

Április 29–30-án megtörtént a beíratkozás, 
az idén is sok szülő érdeklődött intézményünk 
iránt, aminek nagyon örülünk.

Az egyik kiscsoportos gyermekünk édesapja, 
Katona Péter Pál május 07-én óvodánk udvarán 
kér rendőrkutyájával együtt ismertetővel egybe-
kötött bemutatót tartott a nyomozókutyák életé-
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Tel.:76/356–949 • Fax:76/555–099 • E-mail: felsolajos@felsolajos.hu • www.felsolajos.hu
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ről, feladatairól. A gyerekek érdeklődve �gyelték 
a nyomkeresés technikáját, a program végén pe-
dig ők is játszhattak a kutyákkal, megsimogat-
hatták őket. Hálásan köszönjük ezt a lehetőséget!

Május elején mindkét csoportban megünne-
peltük az év egyik legszebb napját, az Édesanyák 
ünnepét, saját készítésű ajándékkal, virággal és mű-
sorral köszöntöttük az anyukákat, nagymamákat. 

Hagyományinkhoz híven az idén is meg-
szerveztük nagyszabású sportrendezvényün-
ket, az Ovi Olimpiát, melyre lajosmizséről ér-
keztek még csapatok a felsőlajosi csapatunk 
mellé. Sajnos az időjárás nem kedvezett, így 
nem a szabadban, hanem a Faluházán tudtuk 
megrendezni, de ez nem vett el semmit a játék 
hangulatából, a lelkes és csillogó tekintetekből, 
az önfeledt sportolás élményéből.

Május 22-én kis óvodai közösségünk Kecs-
kemétre kirándult, először a Planetáriumba néz-
tünk meg egy csillagászati előadást a gyerekek 
számára is érthető módon, majd az Arborétum-
ban sétáltunk, játszottunk egy nagyot.

Május 23-án a nagycsoportosaink ellátogattak 
Melis Annáék tanyájára, ahol a tejfeldolgozásról 
szerezhettünk sokféle információt. Köszönjük a 
Melis családnak, hogy biztosította számunkra ezt 
a programot, hogy türelemmel voltak a gyerekek 
iránt, valamint a kedves szülőknek is, akik segí-
tettek a gyerekek szállításában.

Az idei nevelési évünk június 14 –ig tart, ad-
dig még sok színes program vár ránk, többek 
között Felsőlajosi Állatkert látogatás, Dzsim-
buri játszóház, iskolába menő nagycsoportosa-
inkkal iskolalátogatás, családi gyereknapozás, 
nagycsoportosoknak egy szegedi kirándulás, 
valamint egy kézműves játszóház az alapítvány 
támogatásával.  Szabó Márta, óvodapedagógus

Nemzetközi művésztábor
Ambrus Lajos Bács-Kiskun megyei Príma-
Primissima-díjas festőművész már 19. éve 
szervez művésztáborokat. Hatodik alkalom-
mal került megrendezésre Felsőlajoson az 
alkotótábor, amelynek minden alkalommal 
a Krisztina Vendégház adott otthont. Május 
20-án, az első napon, Juhász Gyula polgár-

mester köszöntötte a résztvevőket. A hazai 
neves alkotók mellett külföldről is érkeztek 
művészek. Az alkotás és a művészet mellett 
számos programban is részt vettek, elsőként 
a Tanyacsárda Kft. lovasbemutatóját nézték 
meg, majd látogatást tettek a Magántulajdonú 
Állat- és Szabadidőparkban, valamint felke-
resték Lajosmizsén a Lajosmizsei Helytörté-

neti kiállítást is. A természet adta szépségnek 
köszönhetően nagyon sok alkotás készült, 
amelynek egy része a Falunapi rendezvényen 
is megtekinthetőek lesznek. Bizakodunk, 
hogy a következő évben is megtisztelnek ben-
nünket, és az immár hagyománynak számító 
nemzetközi művésztábor ismét Felsőlajoson 
kerül megrendezésre. 
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A Felsőlajosi Faluház 
energetikai korszerűsítése 
TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00055
2019 júniusában kerül átadásra a 36,6 
millió forintos Európai Uniós támogatás 
mellett több, mint 9,8 millió forintos saját 
forrás hozzárendelésével megújult Faluház
Az épület homlokzati falainak hőszigetelésével és a 
külső nyílászárók cseréjével, valamint a padlásfödém 
szigetelésével még gazdaságosabbá válik az üzemeltetés. 
A fejlesztés keretében sor került akadálymentes mosdó és egy 
akadálymentes parkoló kialakítására is.
A beruházás során előfordult esetleges 
kellemetlenségek miatt szíves megértésüket kérjük!

Európai Regionális

Fejlesztési Alap
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ESTIKE NYÍLT NAPOK
2019. július 9. 10 óra:  

Sólyom János előadása Bessenyei Ferencről,
B. Élthes Eszter: Férjem, a Komédiás c. könyve alapján

Helyszín: Egészségház, Estike Idősek Klubja 
(6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106.)

Szeretettel várunk minden 
Kedves Érdeklődőt programunkra!

Ubornyákné Tok Éva klubvezető

további információk:76/556-192 tsz.
facebookon az Estike Idősek Klubja oldalon

e-mailen az idosekklubjalmizse@gmail.com címen.

MEGHÍVÓ
Lajosmizse Város Önkormányzata

és Lajosmizse Város Önkormányzata 
Egészségügyi, Gyermekjóléti és 
Szociális Intézménye szeretettel 

meghívja Önt a 6050 Lajosmizse, 
Bajcsy-Zsilinszky u. 49. 

szám alatti

KÖZÖSSÉGI HÁZ
átadó ünnepségére, 
melynek időpontja: 

2019. június 27. (csütörtök) 10.00 óra.

TÁJÉKOZTATÓ NYÁRI SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉSRŐL
Idén a Nyári szünidei gyermekétkeztetés:

2019. június 17. – 2019. augusztus 14. között, 43 munkanapon 
át biztosított.
Az igénybevétel módja: napi egyszeri meleg étel biztosítása 
elvitellel, csomagolva.
Helyszín: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, 
Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Lajosmizse, Dózsa György 
út 104–106. szám.

Az ingyenes nyári szünidei gyermekétkeztetést az a személy veheti 
igénybe, aki a nyilatkozatot (a Gyvt. 21/C. §-a szerinti szünidei 
gyermekétkeztetés igénybevételéhez) kitöltve, aláírva leadta a 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál.

 Bognár Szilvia munkatárs
 Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Tanyagondnoki 
Szolgálat

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, 
hogy 2019. május hónaptól a tanya-
gondnoki szolgáltatás működésében 
több változás történt: 

Új tanyagondnoki gépjárművet hely-
zetünk szolgálatba, a SUZUKI SX4  tí-
pusú (forgalmi rendszáma: MLU-753) 
autó látja el a továbbiakban a fel-
adatot. A tanyagondnoki munkakört 
ettől a hónaptól Kasza Erika és Nyis-
tyák Tímea munkatársak látják el. 
Mindkét dolgozó fényképes munkáltatói 
igazolvánnyal rendelkezik.

A tanyagondnoki szolgálat igénybevé-
telével kapcsolatban Papp Andrea Gon-
dozási részlegvezetőnél lehet érdeklődni 
a 76/556-185 telefonszámon.Kasza Erika és Nyistyák Tímea tanyagondnokok az új tanyagondnoki gépjárművel 
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VÉRADÁSOK 
IDŐPONTJAI AZ 

EGÉSZSÉGHÁZBAN
Ebben az évben is számítunk 
a véradók segítségére!

2019. október 03.
8.30–14.00 óra

2019. december 05.
8.30–13.00 óra

Helyszín:
Egészségház, I. emelet, 
Lajosmizse, Dózsa György út 
104–106.

Ebben az évben is számítunk 
a véradók segítségére!

2019. december 05.

a véradók segítségére!

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 
felhívása Nyári Sport- és Szabadidő 

Táborba történő jelentkezésre
Szeretsz sportolni? Szívesen töltenél egy hetet lelkes, vidám, mozogni vágyó gyermekek 
társaságában? Ha ehhez kedved van, akkor jelentkezz a júliusi nyári Sport- és Szabadidő 
Táborunkba. 
A TOP 5.2.1.-15-BK1-00001 számú projekt keretében Család- és Gyermekjóléti Szolgála-
tunk 2019. évben is nyári tábort szervez két csoportban, 20-20 fő gyermek részvételével, 
elsősorban 6-14 év közötti általános iskolás gyermekek részére Lajosmizsén.

Táborvezető: 
Faragó Gyula testnevelő tanár és segítői, 
a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai
A tábor helye: Lajosmizsei Sportközpont
A tábor ideje: 2019. július 1-5. és 2019. július 15-19.
Jelentkezési határidő: 
2019. június 15.
Jelentkezés helye: Egészségház, I. emelet, 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 
6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106.

További információ a 76/556-194 telefonszámon kérhető.
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TAVASZI GÁLA
Kitűnő produkciók, megérdemelt vastaps, jól 
megszervezett előadások.

Mindezek egyszerre jellemezték azt a jó-
tékonysági gálát, amely 2019. május 8-án és 
9-én került megrendezésre a Művelődési Ház 
mozi termében. A „Tavaszi Gála” két napján 
a közönség szórakoztatásáról és a remek 
hangulatról iskolánk felső tagozatos diákjai 
gondoskodtak. Az első gála napon az 5-6. 
évfolyamos osztályok léptek fel, míg a második 
napon a 7–8. évfolyamon tanuló osztályok mu-
tatták meg magukat. A tisztelt publikum nagy 
élvezettel nézte a zenés, a táncos, a prózai, az 
egyéni és az egyéb kategóriába tartozó produk-
ciókat. A két nyolcadikos műsorvezető 20 mű-
sorszámot konferált be, ami azt bizonyítja, hogy 
sok lelkes, kreatív tanár és sok tehetséges tanuló 
alkotja a felső tagozatosok táborát. 

Az osztályok több hetes kemény és kitartó 
felkészülését támogatták azok a szülők is, akik 
a díszletek és a ruhák elkészítésében önzetlenül 
segítették a felkészítő tanárok alázatos munká-
ját. Ennek köszönhetően vált ez a gála a nagy 
összefogás gálájává.

A „Tavaszi Gála” jegy eladásából összegyűlt 
összeg az iskolánkban működő GYERMEKE-
KÉRT PLUSZ ALAPÍTVÁNY számlájára kerül. 
Ez a bevétel a gyerekek jutalmazását, támogatá-
sát fogja szolgálni.

Köszönjük mindenkinek az állhatatos mun-
kát és a sok segítséget!

A szervezők: Balda Beatrix, Drabantné 
Gyurgyik Györgyike, Nagyné Balogh Mária, 

Sápiné Aczél Ágnes, Sápi Tiborné

Kele Nap Mosonmagyaróváron
Tizennyolcadik alkalommal rendezték meg a Fe-
kete István nevét viselő általános iskolák részére 
a „Kele Nap” Országos Tanulmányi Versenyt. A 
tavalyi évben Lajosmizse volt a házigazda, idén 

DIÁKOLIMPIA
Iskolánk tanulói, hagyományosan részt vesznek 
a Magyar Diáksport Szövetség szervezésében, 
a Diákolimpia atlétika, kézilabda és labdarúgás 
sportágakban is megrendezésre kerülő verseny-
sorozatokon.

Az idei évben is szép eredményekkel büsz-
kélkedhetünk.

Kézilabda sportágban, a IV. korcsoportos 
� úk (6.-7.-8. évfolyam) országos elődöntő, se-
lejtező mérkőzést játszottak Kazincbarcika csa-
patával. Hazai pályán, nagy küzdelemben győ-
zelemmel zárták mindkét mérkőzést, és május 
22-én országos elődöntőn vesznek rész Békésen. 
Felkészítőjük Avar György testnevelő.

Iskolánk sok tanulója sportol a Lajosmizsei 
VLC labdarúgó klubban. Ezek a sportolók kép-
viselték intézményünket a II.-III. korcsoportban 
(4.-5.-6. évfolyam), a labdarúgás versenynapjain. 
Jól teljesítettek a nagyok, megyei megmérettetés 
3. helyezésig jutottak a � úk. Gratulálunk, hiszen 
több mint 25 csapat mérkőzött meg egymással, 
és csupán egy mérkőzést veszítettek el. Felkészí-
tőjük Faragó Gyula.

Atlétika versenyszámaiban megyei szintű 
versenyen, mind egyéni, mind csapatversenye-
ken rangos eredményeket hoztunk el.

Mosonmagyaróvár adott helyet a rendezvény-
nek. A verseny célja, hogy a diákok, tudásuk 
összemérésével, emlékezzenek meg az író életé-
ről, munkásságáról, vigyék tovább szellemiségét.

Az idei versenyre ismét nagy szorgalommal 
készültek diákjaink, aminek meg is lett az ered-
ménye.

I. helyezések:
1.  Krause Kevin 6.B;  

angol nyelvi levelező verseny
2.  Szívós Szitara 5.C, Czigány Dániel 6.B, La-

katos Liána 6.D; kompetencia csapatverseny
II. helyezések:
1. Bujdosó Lara 2.A; rajz levelező verseny
2. Varga Viktória 3.B; népdaléneklési verseny
3.  Gajdácsi Kornél 3.C;

angol nyelvi levelező verseny
4. Miklós Dominik 4.B; meseíró levelezős verseny
5.  Czigány Dániel, 6.B; angol nyelvi levelező ver-

seny
6. Csontos Letícia 6.B; német nyelvi levelező ver-

seny
7. Ilyés Mercédesz 7.D; rajz levelezős verseny
8. Králik Dorka, 8.C, Surman Zsó� a, 8.C, Szabó 

Emese, 8.C; kompetencia csapatverseny
III. helyezések:
1. Radics Amina Leila 4.B; német nyelvi leve-

lező verseny
2. Kozelka Anita Mária 4.D, Musa Liliána 4.D,  

Szivák Máté 4.D; kompetencia csapatverseny
Különdíjasok:
1. Gulyás Bernadett 4.B; szép olvasó verseny
2. Rónay Csanád 6.B; angol nyelvi levelező ver-

seny
3. Králik Dorka 8.C; versíró levelezős verseny

Gratulálunk diákjainknak a sikeres versenyhez!
 Kálmán Éva és Berta István szervező

H Í R E K  L A J O S M I Z S E  P O R T Á J Á N

Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola
Lajosmizse, Szabadság tér 13. • Telefon: 76/356–156 • E-mail: titkarsag@altisk-lmizse.sulinet.hu • altisk-lmizse.sulinet.hu

IV. korcsoport fi ú kézilabda

III. korcsoport labdarúgás

Kislabda egyéni
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Kislabdahajításban Rigó Réka 3. helyen, Nyi-
las Ferenc 6. helyen végzett. 60 m-es síkfutásban 
Nyilas Ferenc 5. helyen ért célba.

A III. korcsoportban (5–6. évfolyam) � ú és 
lány négy tusa csapatunk mutatta meg tudását. 
Nagyon zord körülmények között, szakadó eső-
ben, a lányok 4. helyen, a � úk a 2. helyen, ezüst 
éremmel, zárták a versenyt. Felkészítést a test-
nevelő tanárok végezték.

Külön öröm számunkra, hogy a � úk négy 
tusa egyéni összetett versenyében, Nyilas Ferenc 
megyei bajnoki címet nyert, és az országos ver-
senyre kapott meghívást, melyet Székesfehér-
váron rendeznek meg.

Testnevelők

Határtalanul pályázat –
„Nagykörút a Szepesség tájain”
Iskolánk a Határtalanul tanulmányi kirándulás 
című programjára küldött be pályázatot. Az ál-
talunk beadott pályázat nyertes lett, így iskolánk 
diákjai kiránduláson vehettek részt, mely során 
megismerhették a felvidéki magyarok életét, tör-
ténelmi és kulturális örökségét. A pályázat címe 
is mutatta, hogy a történelmi emlékhelyek mel-
lett a felvidéki várak, történelmi személyiségek 

életútjának megismerése is fontos volt. A diákok 
nyitottak voltak a határon túli magyar kultúra 
és az ottani emberek életének megismerésére. 

Felvidéki utunk 2019.05.13.- 05.17. tartott. 
Célunk az volt, hogy felkeressük Szlovákia déli 
részének magyar emlékhelyeit, erősítsük tanu-
lóinkban a külhoni magyarokkal való összetar-
tozás érzését.

Izgatottan vártuk az utazást, amelyre már 
előzetesen felkészültünk. A szálláshelyünk Tát-
ralomnicon volt, festői környezetben.

Jártunk a gyönyörű környezetben fekvő Sel-
mecbányán, a történelmi belvárost az UNESCO 
a Világörökség részévé nyilvánította, Késmár-
kon, a vár kiállításain sok ismerettel gazdagod-
tunk, mesterségekről, a � ököly családról.

Szerpentines úton jutottunk el a Csorba-
tóhoz, ahol gyalogos túrát tettünk a tó körül. 
Gyönyörködhettünk a Magas-Tátra különleges 
növény- és állatvilágában. Készítettünk sok fo-
tót, míg a tó nem burkolózott felhőkbe és tűnt 
el a szemünk elől. 

Egyik állomásunk Szepesszombat volt, mely 
Poprád történelmi városrésze. Sajnos az eső egy-
re intenzívebbé vált, ez azonban minket nem 
tudott eltéríteni attól, hogy felkeressük a Dob-
sinai jégbarlangot, mely a világ legjelentősebb 
jégbarlangjai közé tartozik. 2000-től a világ 
természeti örökségének jegyzékén szerepel. 

Lőcsére is utaztunk. A belváros az UNESCO 
világörökség listáján is szerepel. Ezután közösen 
megtekintettük a Szent Jakab- templomot, mely 
sokak szerint a történelmi Magyarország leg-
szebb temploma. Főoltára Lőcsei Pál mester al-
kotása, ami a világ egyik legszebb és legnagyobb 
gótikus oltára. Itt játszódott Mikszáth Kálmán 
Fekete város című regénye. 

Kassára is ellátogattunk, ahol városnézéssel 
kezdődött a programunk. Felkerestük a város 

legnagyobb műemlékét, a Szent Erzsébet-dó-
mot. A dóm altemplomában temették el II. 
Rákóczi Ferenc Rodostóból hazahozott ham-
vait. A későbbiekben a város fő utcáját, a városi 
színházat, az Andrássy-palotát, majd a fejede-
lem rodostói házának másolatát néztük meg. 
2006-ban szobrot is állítottak az épület elé II. 
Rákóczi Ferencnek. A látogatás előtt a buszon 
kiselőadások formájában emlékeztünk a fejede-
lem szabadságharcban és magyar történelemben 
betöltött szerepéről. 

A tanulmányi kirándulás elsősorban a ta-
nulók történelmi, földrajzi, irodalmi ismereteit 
gazdagította, és az egységes nemzethez tartozás 
érzésének kialakítását segítette, ezenkívül hozzá-
járult a közösségi élmények szerzéséhez és egy-
más jobb megismeréséhez.

 Marton Mariann

FUTÓFESZTIVÁL, 2019. május 4.
Sajnos az idei Futófesztiválon az időjárás nem 
volt kegyes hozzánk. A nagy esőt elkerültük, de 
a hűvös időjárás miatt csak a legbátrabbak és el-
tökéltebbek járultak a nevezési asztalhoz. A ver-
seny alatt ásványvízzel, süteménnyel és almával 
pótolhatták az elvesztett energiát a résztvevők. 
A versenyre nevezők száma 220 fő volt, és a kö-
rülmények ellenére jó hangulatú bemelegítéssel 
és versenyzéssel zártuk a délelőttöt.

A rendezvényen a megszokott távok, kor-
osztályok szerint kerültek lebonyolításra. A 
helyezettek érmet, és ajándékcsomagot kaptak 
a Fókusz Takarékszövetkezet, Házisweets K� , 
Mizse Pékség-Kiss József, Iskolai Sportegyesület 
jóvoltából. A helyezések, az alábbiak szerint 
alakultak:
600 m (� ú; lány):
1. Szabó Krisztián Zsolt; 1. Rádi Rebeka
2. Török Gergő; 2. Varga Veron

Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola
Lajosmizse, Szabadság tér 13. • Telefon: 76/356–156 • E-mail: titkarsag@altisk-lmizse.sulinet.hu • altisk-lmizse.sulinet.hu

Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola
Lajosmizse, Szabadság tér 13. • Telefon: 76/356–156 • E-mail: titkarsag@altisk-lmizse.sulinet.hu • altisk-lmizse.sulinet.hu

III. korcsoport fi ú atlétika

III. korcsoport lány atlétika

Egyéni I. hely atlétika

Képes beszámoló a kirándulásról
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Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola
Lajosmizse, Szabadság tér 13. • Telefon: 76/356–156 • E-mail: titkarsag@altisk-lmizse.sulinet.hu • altisk-lmizse.sulinet.hu

3. Rumi Noel; 3. Sánta Réka
800 m (� ú; lány):
1. Balogh Balázs; 1. Kacskó Dorka
2. Abonyi Levente; 2. Árva-Tóth Dóra
3. Veres András; 3. Sánta Réka
1200 m (� ú; lány):
1. Botond; 1. Szarvas Anna
2. Retkes Dávid; 2. Lakatos Rebeka
3. Varga Ábel; 3. Török Noémi
3 km (� ú; lány):
1. Szeibert Dávid; 1. Virág Dóra
2. Erős Máté; 2. Németh Nóra
3. Gömöri Patrik; 3. Gáspár Veronika
10 km:
1. Menczel Mónika 
2. Németh László
3. Csupity Dávid
4. Vámos Norbert
5. Nagy Márton
6. Tüzes Zénó

Különdíjak:
Legi� abb versenyző: Kis Balázs, édesanyja kar-
ján teljesítette a 600 m-es távot.
Legtöbb nevezőt felvonultató osztály.
Alsó tagozat:
1. 1.d osztály, 31 fő nevezővel, a Dzsimburi 
Gyermekközpontba nyertek két óra játékot.
Felső tagozat:
1. 5.a osztály, 24 nevezővel Malom Mozi, ajándék 
mozijegyeit kapták
Köszönjük támogatóink segítségét: FORNET-
TI K� ., KI-GA K� . – KISS JÓZSEF, FÓKUSZ 
TAKARÉKSZÖVETKEZET, MAGYARVÍZ K� ., 
DZSIMBURI GYERMEKKÖZPONT, HÁZIS-
WEETS K� , RENDŐRSÉG, POLGÁRŐRSÉG, 
FŐNIX DANCE ÉS SPORT STÚDIÓ

Jövőre visszavárunk minden kedves résztve-
vőt! Szervezők

FOX International Competition
Az ELT Hungary 2019-ben 6. alkalommal 

koordinálta a FOX International Competition 
elnevezésű angol nyelvi verseny magyarországi 
szakaszát.

A verseny feladatai az angol nyelv különböző 
területeit ölelték fel, szókincs, nyelvtan, kiejtés, 
kifejezések, az angol és az amerikai kultúra, és a 
kategóriához tartozó olvasmánnyal kapcsolatos 
kérdések.
Eredmények:
Általános iskola 4-3. osztály:
Horváth Milán és Veress András 3. c osztályos 
tanulók 4. helyezést értek el 360 versenyző közül.

Általános iskola 5–6. osztály:
Faragó Ádám 6. b osztályos tanuló 1. helyezés
Czigány Dániel 6. b osztályos tanuló 2. helyezés
Rónay Csanád 6. b osztályos tanuló 5. helyezés 
370 versenyző közül.
 Felkészítő tanáruk: Adonyi Gabriella.

Környezetvédelmi nap 2019. május 10. 
„Amit a környezetünkért teszünk, 
önmagunkért tesszük.”
A nap célja az volt, hogy a diákok megismerjék a 
fenntartható életmód alapelveit, és megtanulják, 
hogyan óvhatják bolygónkat, a Földet.

A rendezvényünk játékos feladatokon 
keresztül adott képet a fenntarthatóságról, 
a  környezetvédelemről ,  a  szelekt ív 
hulladékgyűjtésről, a klímavédelemről, a 
komposztálásról, a környezettudatos- és 
alternatív közlekedésről csakúgy, mint a 
tudatos vásárlásról, vagy éppen a megújuló 
energiaforrásokról. 

Környezeti nevelésünk célja a környezettu-
datos magatartás, a környezetért felelős életvitel 
elősegítése, a természetet, az épített és társadal-
mi környezetet, az embert tisztelő szokásrend-
szer érzelmi, értelmi, esztétikai és erkölcsi meg-
alapozása. 

Környezeti nevelésünk tartalma kiszélese-
dett, a fenntarthatóságra, az emberiség jövőjé-
nek biztosítására irányul. 

 Marton Mariann
Tavasz projekt 3. évfolyam
A tavaszi szünet előtti héten került megrende-
zésre „Tavaszi kavalkád” projektünk. 

Rajz és technika órákon a gyerekek tavaszt 
idéző munkákat készítettek különböző techni-
kákkal. Ezeket a Kollégium aulájában állítottuk 
ki, itt láthatják az érdeklődők.

Egy jó hangulatú, mozgalmas sportverseny-
nyel nyitottuk a hetet, melyet kötélhúzás is színe-
sített a végén. A kézműves délutánon mindenki 
elkészíthette az ő kedves, kis Szamóca Babócáját. 

A gyerekek két versenyen indulhattak: ének 
és szép olvasás. 

A versenyek helyezettjeit a projektzáró ün-
nepségen hirdettük ki, ahol oklevelet és könyv-
jutalmat kaptak a tanulók. 
A programot a 3.b és a 3.c osztályos diákok mű-
sora nyitotta meg, melynek címe: Lakodalmas.
Énekverseny helyezettjei:

Énekverseny helyezettjei

Sportverseny résztvevői

Szépolvasó verseny helyezettjei
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I. Varga Viktória 3.b
II. Szerző Dorka 3.c
III. Petrov Polli 3.c
Szépolvasó verseny helyezettjei:
I. Varga Zoé 3.b
II. Török Veronika 3.d
III. Halupka Martin 3.a

 A hét programjai még közelebb hozták egymás-
hoz a gyerekeket. Élményekben, érzelmekben 
gazdag hetet zártunk. 

 Lestár Katalin, projektfelelős

Varjú Lajos Országos 
Természettudományi Emlékverseny
2019 márciusában 27. alkalommal rendezték 
meg a Varjú Lajos Országos Természettudomá-
nyi Emlékversenyt. A megmérettetés eredmény-
hirdetését szerdán délután tartották a kecskemé-
ti Arany János Általános Iskolában.

27 éve az iskola egykori igazgatójának tisz-
teletére rendezték meg először a természettudo-
mányi versenyt, mára pedig akkreditált, orszá-
gos meghirdetésű vetélkedő vált belőle.

A diákok matematikából, természetismeret-
ből, földrajzból, � zikából, kémiából, biológiából 
és informatikából mérték össze tudásukat. Nem 
csak egyénileg, hanem csapatban is versenybe 
szálltak a legjobbaknak járó díjakért.

14 iskola közel 200 tanulója vett részt a ver-
senyen. Iskolánk diákjai kiemelkedő eredmé-
nyeket értek el.

5. évfolyam: Králik Réka, Máté Gerda és Tóth 
Anna csapatversenyben 3. helyen végzett.

Felkészítő tanáraik: Balda Beatrix, Besenyi 
Márta, Csépányi Rita, Takács Ildikó

6. évfolyam: Czigány Dániel egyéni 4. helye-
zést ért el.

Czigány Dániel, Csontos Letícia és Rónay 
Csanád csapatversenyben 2. helyen végzett.

Felkészítő tanáraik: Adonyi Gabriella, Barna 
Beáta és Besenyi Márta.

7. évfolyam: Csillik Attila egyéni 5. helye-
zést ért el.

Felkészítő tanárai: Csépányi Rita, Gajdácsi 
Ákos, Kontra Attila, Nagyné Balogh Mária, Ru-
zsonyi Gáborné, Tettey Róbert Ko� 

Gratulálunk diákjainknak és felkészítő taná-
raiknak a szép eredményhez!

Sikerek a Simonyi Zsigmond Kárpát-meden-
cei helyesírási verseny megyei fordulóján
A Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyes-
írási verseny iskolai fordulóján eredményesen 

szereplő tanulóink továbbjutottak a Kecskemé-
ten 2019. március 30-án megrendezésre kerülő 
megyei fordulón.

A hatodik évfolyam versenyzői között Rónay 
Csanád 3. , Muhari Bernadett 15., Csontos Le-
tícia 18. helyezést ért el. 

A 8. évfolyam versenyzői közül Bóta Dóra
10., Vámos Norbert 12. helyen végzett.

Muhari Bernadett felkészítő tanára: Gazdag-
né Szabó Veronika.

Rónay Csanád, Csontos Letícia, Bóta Dóra, 
Vámos Norbert felkészítő tanára: László Ildikó.

Gratulálunk a szép eredményeikhez!

Angol tanulmányi verseny
A békéscsabai Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola ebben a tanévben is Országos 
Angol Tanulmányi Versenyt hirdetett. A megyei 
fordulót a Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium 
bonyolította le, ahol Garami Krisztina Szonja
7.b osztályos tanulónk 6. helyezést ért el. Gra-
tulálunk neki! Felkészítő tanára: Lenkóné Nagy 
Andrea

Ének házi verseny
2019. április 9-én került sor iskolánk népdal-
éneklési versenyére a felső tagozatosok számá-
ra. Három népdalból álló dalcsokrot adtak elő a 
versenyzők, ami alapján döntött a zsűri. A tanév 
sűrű programját mi sem bizonyítja jobban, mint 
az, hogy ezen a napon az ének mellett más egyéb 
versenyek is folytak az iskola épületén belül. Az 
alábbi, dobogós helyezések az 5. és 6. osztályos 
tanulók között születtek.

I. hely: VARGA LILI (5.b)
II. hely: CZIGÁNY DÁNIEL (6.b)
III. hely: CSIRE HEDVIG (5.c) és SURMAN 

CSEPKE (5.a) Sápi Tiborné

Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny 2019
Előző évekhez hasonlóan idén is lelkesen ké-
szültek tanulóink a versenysorozatra. Iskolánk 
csapatát Radics Evelin, Sárközi Kíra, Bujdo-

só Gergő 8. b-s és Hunka Máté 6. d osztályos 
tanulók alkották. A felkészítést vezette: Sánta 
Tibor Tűzoltóparancsnok Úr. Az első, körzeti 
fordulón 1. helyezettként jutottak tovább, a 
megyei megmérettetésen jól szerepeltek, de 
most az országos döntőbe nem jutottak be. 
Gratulálunk a szép teljesítményhez, és a kitartó 
munkához! Besenyi Márta

NyelvÉszeink
NyelvÉsz Nemzetközi anyanyelvi tanulmányi 
verseny iskolai fordulójának sikeres teljesítése 
után a megyei fordulón iskolánkból két tanuló 
vett részt. A megyei versenyen is jól szerepeltek, 
eredményükhöz gratulálunk!
Rónay Csanád 6.b osztályos tanuló 5., 
Bóta Dóra 8.b osztályos diákunk 8.  
helyen végzett. Felkészítő tanáruk: László Ildikó

Anyanyelvi verseny
A Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános 
Iskola Magyar Ilona Általános Iskolája az idei 
tanévben is megrendezte a városi anyanyelvi 
és helyesíró versenyét 3-8. évfolyamos tanulók 
számára.

Iskolánk több tehetséges tanulója is részt vett 
a megmérettetésen.

Eredményeink: Rónay Csanád 2., Csontos 
Letícia 4. helyezést értek el a 6. évfolyam ver-
senyző között. A 8. évfolyamon Bóta Dóra 3., 
Vámos Norbert 4. helyen végzett.

 Felkészítő tanár: László Ildikó

H Í R E K  L A J O S M I Z S E  P O R T Á J Á N
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MESERÉT LAJOSMIZSEI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉGE
Telefon: 76/555–024 • 6050 Lajosmizse, Szent L. u. 19. • E-mail: mesebolcsi@freemail.hu 

MESERÉT LAJOSMIZSEI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
Lajosmizse, Attila utca 6. • Telefon: 76/356–560 • E-mail: mizsovi@freemail.hu

A tavasz beköszöntével a bölcsődében is megsokasodtak a programok. 
Március 29.-én került megrendezésre a kedvelt Kertész nap, ahol minden 
bölcsődésünk megcsillogtatta kertészkedési tudományát illetve kerti szer-
számait. Ennek köszönhetően a bölcsőde kertjében alig fér a sok borsó, 
hagyma és egyéb zöldségféle. Április 29.-én Húsvét alkalmával, színes 
programokkal készültünk a gyerekeknek és szüleiknek. Volt lehetőség 
tojásfestésre, majd az udvaron elrejtett csokitojások megkeresése okozott 
nagy örömet a legkisebbeknek, és természetesen idén sem maradt el a 

nyuszisimogatás. Május 3.-án az édesanyákat köszöntöttük egy rövid, de 
annál kedvesebb és meghatóbb anyák napi műsorral. Az édesanyák és 
nagymamák csillogó szemmel hallgatták a bölcsődések énekeit, kedvelt 
mondókáit, majd szintén könnyes szemmel vették át a nekik szánt virágo-
kat és a kicsik által készített ajándékokat. Kellemesen, jó hangulatban eltöl-
tött délutánokat tudhatunk magunk mögött és már készülünk a folytatásra.

 Hajdú Zoltánné intézményegység-vezető

Zöld Óvoda Konferencia Lajosmizsén
2019. 04. 23-án Lajosmizsén került megrendezésre a 
11. Környezetvédő és Tudatos Fogyasztó Konferencia.

A szakmai napot megnyitotta és a vendégeket kö-
szöntette dr. Salacz László, országgyűlési képviselő és 
dr. Adonyi Lajos, Lajosmizse város alpolgármestere. 

Az egész napos konferencia keretében szakmai 
előadásokat hallgattak meg a Zöld Óvodák képviselői.

A sikeres szakmai napot a Meserét Lajosmizsei 
Óvoda munkatársai szervezték és rendezték meg.

Kocsis Györgyné, intézményvezető

MESERÉT LAJOSMIZSEI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
Lajosmizse, Attila utca 6. • Telefon: 76/356–560 • E-mail: mizsovi@freemail.hu

Húsvétváró ünnepség
Nagy örömünkre szolgált, hogy a 2019. május 
13.-án megrendezett, lajosmizsei Húsvétváró 
ünnepségen a Gomba csoport képviselhette óvo-
dánkat. Ez alkalomból a csoport kislányai lepték 
meg tavaszi táncukkal a Művelődési Házba el-
látogató vendégeket. „Tavaszi kavalkád” című 
műsorunkra nagy izgalommal, és szorgalmas 
próbákkal készültek óvodásaink. Az ünnepség 
napján színes szalagokat, és tüllszoknyákat öl-
töttek magukra a kislányok, így igazi kis tavasz-
tündérekké változtak. Vidám verseikkel, és szí-
nes, tavaszi táncukkal a borús idő ellenére is a 
közönség elé csalogatták a tavaszt.

 Varga Tünde, óvodapedagógus
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EFOP 3.1.3. Esélyteremtő óvodai projekt
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvo-
da és Bölcsőde részt vesz az EFOP 3.1.3. Esélyte-
remtő óvodai programjában. A projekt keretein 
belül 3 csoportnak lehetősége nyílt részt venni 
a 2019.04.04.-én megrendezett interaktív, zenés 
koncerten. A gyerekműsort a Katáng zenekar 
szolgáltatta, mely rendkívül gyerekközpontú, 
�gyelemfelkeltő, színes szórakozást nyújtott 
gyermeknek-felnőttnek egyaránt. Változatos 
hangszerek kíséretében mesélték el „Adorján 
tortája” című történetet, melynek aktív részesei 
voltak a gyerekek, így teremtve egy közös zenei 
élményt a zenekar tagjaival.

A koncert után lehetőség nyílt a hangsze-
rek kipróbálására is, így ismerkedtünk meg a 
hárfával, csörgőkkel, dobokkal vagy éppen az 
ukulelével.

Köszönjük a szervezőknek, a zenekarnak 
az élménydús délelőttöt, melynek költségeit az 
EFOP Esélyteremtő Óvodai Program támoga-
tott. Virág Gabriella,
 óvodapedagógus

Rajzkiállítás a Meserét Óvoda 
szervezésében
Április 16-án rajzkiállítás megnyitójára volt hi-
vatalos 36 Meserét óvodás, a szüleivel együtt. 
A kiállítás anyagát nekik köszönhettük, hiszen 
a Környezet – és a Vizuális Munkaközösség, - 
„Egészségesen élek” – témában hirdetett pályá-
zatára rajzokat készítettek. A rajzok gyönyörűek 
lettek, tükrözték a gyermekek pozitív viszonyu-
lását a témában. A zsűri minden gyermeknek 
adott át emléklapot, csokoládét, 9 kisgyermeket 
név szerint is jutalmazott kiemelkedő alkotá-
sáért egy könyvvel. 

• Legtöbb technikát alkalmazó kategóriában: 
Szolnoki Zétény – Katica csoport

• Legötletesebb kategóriában: Tóth Attila – 
Mécses csoport

• Legszínesebb kategóriában: Takó Csenge – 
Pillangó csoport

• Legkreatívabb kategóriában: Feka Réka – 
Margaréta csoport

• Tartalmában legtöbb területet átfogó kate-
góriában: Sánta Rebeka – Tulipán csoport

• Legderűsebb kategóriában: Cales Helga – 
Pillangó csoportos

• Legaprólékosabb kategóriában: Radics 
Lajos – Cica csoport

• Az egészséges életmódot legjobban kifejező 
alkotás: Labancz Kata, Borbély Janka – 
Pillangó csoport

• Különdíjas alkotás: Kispál Vince – Katica 
csoport

Gratulálunk a díjazottaknak!
Az ajándékokat a Tündérkert a Lajosmizsei 
Óvodás Gyermekekért Alapítvány biztosította. 
Köszönjük.

 Borbély Ella, Virágné Mujkos Erika,
 munkaközösség vezetők

Madarak és fák napja a Meserét Óvodában

Ebben az évben 5 csoport látogatott el e jeles nap 
alkalmából a táborfalvi Betyár-domb tanösvény-
re. A gyermekek játszva tapasztalhatták meg az 
erdő szépségeit, a levelek susogását, a madarak 
énekét. A tanösvény bejárása közben látott ma-
dárfészkek mérete, alakja alapján elindult a gyer-

mekek fantáziája, hogy milyen madár lakhatja. 
Utunk során találkoztunk egy méretes siklóval, 
éppen napozott. Meg�gyelhettük, és csendben 
kikerültük, hagytuk őt tovább fényfürdőzni.
 Borbély Ella, környezet munkaközösség vezető

Szamócás Vásári forgatagon 
a Katica csoportosok
Május 18-án immáron tízedik alkalommal ren-
dezték meg városunkban a Szamócás Vásári 
forgatagot. Katica csoportunk «Beültettem kis-
keretemet a tavasszal...» címmel népies táncot 
mutatott be a vásárba kilátogatóknak. Műso-
runkat színesítettünk és fűszereztük a táncon 
felül néhány mondókával és verssel, ezzel is 
megalapozva, a már meglévő remek hangulatot 
a parkban. Török Ildikó, óvodapedagógus

MESERÉT LAJOSMIZSEI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉGE
Telefon: 76/555–024 • 6050 Lajosmizse, Szent L. u. 19. • E-mail: mesebolcsi@freemail.hu 

MESERÉT LAJOSMIZSEI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
Lajosmizse, Attila utca 6. • Telefon: 76/356–560 • E-mail: mizsovi@freemail.hu

MESERÉT LAJOSMIZSEI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
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Szent Lajos utcai óvodások

Halacska csoport

Gomba csoport
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LAJOSMIZSE
TANYAMÚZEUM

MESERÉT LAJOSMIZSEI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
Lajosmizse, Attila utca 6. • Telefon: 76/356–560 • E-mail: mizsovi@freemail.hu

Anyák napi képes beszámoló

A kis Méhecskések is készültek az anyukáknak

Anyukák köszöntése virágokkal a Napraforgó csoportban

Napocska csoportosok is dallal és virággal köszöntötték az édesanyákat

Anyák napja a Mécses csoportban

Mesével készültek az anyukáknak a Csibe csoportosok

Szent Lajos utcai óvodában anyák napi ünnepély

Sakk
Örkényen, a március 14-16 között megrendezett Pálóczi Horváth István 
Kupa országos sakkversenyen a „B” (amatőr) csoportban Erős Máté szerez-
te meg a győzelmet, második lett Várkonyi Ferenc Dabas, harmadik Kiss 
László Felsőlajos. A főversenyen („A” csoport) Márton Attila jó játékkal 
a negyedik helyen végzett.

A képen jobbról Erős Máté, középen Várkonyi Ferenc, balról Kiss László

SPORT
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LAJOSMIZSE
TANYAMÚZEUM

6050, ALSÓ BENE, 623 SZ., TELEFON: 06 70 489 1870
További információ: Lajosmizse Tanyamúzeum Facebook • www.mmgm.hu

MESERÉT LAJOSMIZSEI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
Lajosmizse, Attila utca 6. • Telefon: 76/356–560 • E-mail: mizsovi@freemail.hu

Kocsi és Kocsiszín
A kocsik kezdetben különösen a tanyavilágban váltak rendkívül népszerű-
vé és a legtöbb változatuk is itt alakult ki. Ennek az a magyarázata, hogy a 
tanyák messzebb helyezkedtek el a falvaktól, városoktól, hosszú volt onnan 
a gyalogút. A piacra és a saját szükségletre szállítandó áru több volt annál, 
hogy azt háton vagy kari kosárban lehetett volna cipelni. 

A Kárpát-medencében, kivétel nélkül mindenhol megtalálható a ko-
csik valamely változata. Ma már tudjuk, hogy magyar találmány, ugyan-
is a magyar kerékgyártó mesterek fejlesztették ki a szekér változataiból. 
A néphagyomány úgy tartja, hogy Mátyás király volt a kocsi feltalálója, 
azonban csak az tényszerű, hogy az ő uralkodása idején használt köny-
nyű teherszállító szekérből kezdték el kikísérletezni a kocsik első formáit.

Számos változata közül az egyik legközismertebb az úgynevezett ho-
mokfutó, amely egy könnyű, kisméretű kocsi. Tanyára, piacra, vásárra 
járó kétlovas járműként terjedt el. A kőrösi kocsi, vagy más néven monori 
kocsi, a homokfutó egyik változata. Legelterjedtebb használatban Mono-
ron, Cegléden, Nagykőrösön, Kecskeméten, Lajosmizsén és Dabason volt.

A lajosmizsei tanyavilágban a kocsiszín általában egy fedél alá épült 
a műhellyel vagy a kamrával. Legtöbbje mennyezet nélküli helyiség volt, 
amelyek első oldalán egyajtós, kétajtós, vagy akár háromajtós bejáratot 
nyitottak attól függően, hogy hány kocsija volt a gazdaságnak. A kocsik 
mögött, a hátsó fal mellett tartották a szántó és kapáló ekét, az eketaligát 
és a szelelőrostát. Ha nem építettek külön szerszámoskamrát, akkor a 
kocsiszín gerendáin átvetett rúdra akasztották fel a kapákat és a télire 
bezsírozott kaszákat is. Ha volt a gazdaságban hegyhúzó, azt is feltették a 
kocsiszín gerendáira. A hegyhúzó a homokos területek talajegyengetésre, 
elsimítására használt eszköze volt.

A két világháború közötti időszakban több tanyán katlant építettek a 
kocsiszín belső sarkába és ott főztek krumplit a disznóknak. Sok tanyán 
előfordult, hogy nem építettek deszkaajtós kocsiszínt, hanem a góré ol-
dalához illesztett féltetős, nyitott oldalú fészer alatt tartották a kocsit és a 
nagyobb gazdasági eszközöket. Ilyen megoldással találkozhatunk a lajos-
mizsei Tanyamúzeumban is.  Magyar Zsuzsanna, muzeológus

 Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár

SPORT
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X. Grillázs és Mézeskalács 
Majális verseny és vásár – Gyermeknap 2019
2019. május 12-én a szamóca volt az idei, jubi-
leumi Grillázs és Mézeskalács Majális központi 
témája. A fantáziadús versenymunkák mellett 
a rendezvényen egy szamócafa volt kiállítva, 
melynek termését a kecskeméti SOS Gyermek-
falu képviselői szüretelték le.

Rekordszámú, több mint hetven fantáziadús, 
szemet gyönyörködtető olvasztott cukorcsodá-
val és mézeskalács műremekkel neveztek az or-
szág minden tájáról a X. Lajosmizsei Grillázs és 
Mézeskalács Majális versenyre. A rendezvény 
résztvevőit Lezsák Sándor, országgyűlési kép-
viselő, az országgyűlés alelnöke és Basky András, 
Lajosmizse polgármestere köszöntötte.

Sok szépen kidolgozott versenymunkával ér-
keztek a versenyzők. A szakértő zsűri hosszasan, 
gondos alapossággal vizsgálta az édes műalkotá-
sokat. A bíráló bizottság tagja volt Erdős Hanna, 
cukrász olimpiai és világbajnoki mestercukrász, 
Tiszaföldvár alpolgármestere, Jakobicz Józsefné, 
ezüstkoszorús mester, a Francia Lovagrend tagja, 
szakoktató, Busznyák Renáta, közgazdászból lett 
grillázs és mézeskalács készítő, a Grillázs Majális 
örökös serleg őrzője, Kovács János, cukrász olim-
piai és világbajnoki aranyérmes mestercukrász, a 
2011-es év mestercukrásza, Kiss Zoltán, Venesz-
díjas mestercukrász, a Magyar Cukrász Iparosok 
Országos Szövetségének alelnöke, valamint Erdé-
lyi Balázs, a Magyar Cukrász Iparosok Országos 
Ipartestületének elnöke, a rendezvény fővédnöke.

Mézeskalács kategóriában a szalkszentmár-
toni Papp Zsuzsanna nyerte el alkotásával a nagy 
mézeskalács kupát. Grillázs kategóriában pedig 
a fertőrákosi Takács Alexandra Dóra vihette 
haza a vándorserleget, melynek örökös őrzőjé-
vé is vált, ugyanis idén immár harmadjára ara-
tott győzelmet versenymunkájával a Lajosmizsei 
Grillázs és Mézeskalács Majálison.
Koncertek és gyermekprogramok: A grillázs 
és mézeskalács verseny és vásár mellett színpadi 
programok is várták a majális résztvevőit. A La-
josmizsei Fekete István Sportiskolai Általános 
Iskola hatodik osztályos diákjai Csokoládé álom 
című műsorukkal szórakoztatták a látogatókat, 
majd Kovács Kati adott koncertet.

A közelgő gyermeknap alkalmából az i�úsá-
got mászófal, ugrálóvárral, arcfestéssel, kézműves 
programokkal, interaktív bohóc műsorral és a Mint 
a pinty zenekar koncertjével várták a szervezők.

Szamócás Vásári Forgatag
Május 18-án ismét a szamócáé volt a főszerep a 
lajosmizsei Központi parkban. Gombkötő Gizel-
la évekkel ezelőtti kezdeményezése hagyomány-
nyá nőtte ki magát, idén tízedik alkalommal ke-
rült megrendezésre a Szamócás Vásári Forgatag. 

Tovább vittük a magyar lélekre alapozott 
habitust, a népi hagyományok ápolását, melyet 
Gizi elképzelt annak idején. Arra törekedtünk, 
hogy az idei rendezvény színvonalban méltó le-
gyen a forgatag elődeihez.
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A vásári forgatag árusai a kézzel készített 
portékáikkal is ezeket a hagyományokat teste-
sítik meg, hiszen találhattunk csipkekészítőt, 
ékszerkészítőt, bőrművest, fafaragót, nádsíp ké-
szítőt, népi ruhakészítőt, mézeskalácsost, hogy 
csak párat soroljak fel.

Igyekeztünk, úgy összeállítani a műsort, 
hogy a magyar népi- és helyi hagyományok ele-
venedjenek meg a színpadon, ezzel tisztelegve a 
magyar kultúrkincsünknek. Visszatérő szerep-
lők a lajosmizsei kis óvodásaink, néptáncosaink, 
népdalköröseink valamint Szerző Zsuzsa.

Idei évben a TOP-7.1.1-H-113-2 azonosító 
számú hagyományos, kulturális és közösségi 
rendezvények, rendezvény sorozatok szervezé-
se című pályázat keretein belül hoztunk el szín-
vonalas kulturális programokat a rendezvényre.

Egy klasszikus vásári bábjátékot, Vitéz László 
és Vas Juliska címmel láthattunk Fabók Mancsi 
Bábszínháza előadásában. 

Ezt követően a jászberényi Jártató I�úsági 
Táncegyüttes fergeteges táncelőadását láthattuk, 
akik méltán a Jászság Népi Együttes utánpótlás 
csoportja.

Garagulya Gólyalábas Komédiás Kompánia 
nevetettet meg kicsit és nagyot vidám műsorukkal.

Majd a nap zárásaként a Holdviola zenekar 
adott élő koncertet a közönségnek sajátos népdal 
feldolgozásaikból.

Ezeken kívül népi játszóház, kézműves fog-
lalkozások színesítették a színpadi rendezvénye-
ket. Az időjárás is kegyes volt, napsütéses időben 
szórakozhattak, nézelődhettek a vendégek és 
természetesen sok-sok mizsei szamóca fogadta 
a látogatókat.

Találkozzunk jövőre is! Azonban ne feledkez-
zünk meg a szamócáról sem, idei évben is meg-
rendezésre került az immár hagyományos sza-
mócalekvár verseny, ahol közel két tucatnyian 
méretették meg magukat. A kéttagú zsűri, Kiss 
Zoltán mester cukrász és Gyulai Zita a „Zita 

Éléskamrájából” című blog szerzője választotta 
ki az idei nyerteseket. Díjazottak lettek: 
I. hely: Forgó Zsolt
II. hely: Maczkó Andrea
III. hely: Sápi Zsomborné
Közönségdíj: Maczkó Andrea

Gratulálunk nekik, valamint köszönjük a Nő-
egylet segítségét!

Az első helyezett receptjét használták fel a 
Lajosmizse város lekvárjának elkészítéséhez, 
melyet az általános iskolai konyha, az önkor-
mányzati hivatal, valamint a gazdasági szerve-
zet munkatársainak segítéségével főztek. A gyü-
mölcs felajánlás lajosmizsei szamócatermelőktől 
érkezett.  (Képes beszámoló a címlapon!)

Dudás Klára, főszervező 

KIADÓ Lajosmizse Város Művelődési Házá-
nak és  Könyvtárának kávézó helyisége 

2019. szeptember hónaptól kiadóvá válik. 
Érdeklődni személyesen a művelődési ház 
irodájában, telefonon a 76/555-053-as 

számon, valamint a 
muvhaz@lmizsekultura.hu címen lehet.

In Memoriam 
Benke László

Benke Laci bácsi, La-
josmizse szülöt te és 
díszpolgára, négyszeres 
olimpiai bajnok, Oscar-
díjas mesterszakács, az 
Első Magyar Fehérasztal 
Lovagrend Nagymestere életének 71. évében 
eltávozott közülünk. Mindig kedves, vidám 
természetű, humorban sosem szűkölködő 
mindenki Laci bácsija volt.

Szeretettel őrizzük emlékét.
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 Nyáron is vár a   

   lajosmizsei könyvtár!  
2019. július 16 – augusztus 31. 

kedd - péntek: 9.00-16.00; szombat: 8.00-12.00 

SZERDÁNKÉNT 10 órától 
KÖNYVES ÖRÖMÖK 

közösen  

felolvasás + játék 

 

CSÜTÖRTÖKÖNKÉNT 
meglepetés  

szünidei parti 10 órától 

 lehet mindenféle anyagból 
alkotni, vagy  
 
 lehet 

papírszínházas mesét 
hallgatni, 
vagy 

 

 

 lehet „zenei 
kreatívkodni” Gazsival  

Nyáron is lehet a könyvtárban: 

 könyveket böngészgetni 

 könyveket kölcsönözni 

 újságot olvasni és 

kölcsönözni 

 társasozni 

 csocsózni 

 rajzolni 

 bandázni 

Várunk benneteket! 
 

Hozd el a barátnődet, 
barátodat is! 

 

A foglalkozásokon való 
részvétel  
díjtalan!
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Szeretettel fogadjuk 
tombolatárgy felajánlásaikat 
(becsomagolva) június 23-ig 

a tűzoltóság épületébe.

VACSORA

ÉLŐ ZENE
TOMBOLASORSOLÁS

EXKLUZÍV
MEGLEPETÉS 
VENDÉG

Siessen! 
A jegyek csak korlátozott 
számban kaphatók!

BŐVEBB INFORMÁCIÓK: WWW.TUZOLTOSAG-LAJOSMIZSE.HU

Koller Dániel: +36 30 687 9876 • Sánta Tibor: +36 30 915 5017

2019. JÚNIUS 28. PÉNTEK
az Új Tanyacsárdában

VACSORA

ÉLŐ ZENE
TOMBOLASORSOLÁS

2019. JÚNIUS 28. PÉNTEK
az Új Tanyacsárdábananyacsárdábanaz Új Tanyacsárdában

Tűzoltózoltó
Bál

HAMAROSAN ÚJRA

Ⅳ.
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