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Nyáresti Koncertek a 
művelődési házban

XXIV. Lajosmizsei Napok
augusztus 18-20.

NYÁRI PROGRAMJAINKBÓL

Promise
augusztus 11. 20:00

Maszkura és a Tücsökraj
augusztus 4. 20:00

Kocsis Tibor

Honeybeast

Kowalsky 
meg a Vega

Tűzijáték

Mizse nádor 
színmű

Nova Prospect

augusztus 11. 21:00

I. Lajosmizsei 

Tuning Fesztivál

július 22. 7:30-19:00

Országos Szlalom Bajnokság 2017.

3. futam, Lajosmizse

június 11.
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ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
Hulladékszállítással 
kapcsolatos tájékoztatás

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 
2017. május 02-tól a Kecskeméti Városgazda-
sági Nonpro� t K� . (továbbiakban: Közszol-
gáltató) végzi.

A Közszolgáltató törekszik a zökkenőmen-
tes feladatellátásra, kéri, hogy szíveskedjenek 
a hulladékgyűjtő edényzetet reggel 6 órakor 
kihelyezni a közterületre.

Észrevétel, panasz, valamint a házhoz 
menő lomtalanítás igénye esetén az alábbi 
elérhetőségeken keressék a Közszolgáltatót: 
76/501-926-os, vagy 76/501-910  /304 vagy 
312-es mellék számokon!

A megszokott helyen és időben (Lajos-
mizse, Szent Lajos u. 29. sz. irodahelyiségben 
csütörtökönként 9-11 óra között) a Közszolgál-
tató ügyfélfogadást tart.

Konténerrendeléssel kapcsolatos informá-
ció a 76/501-927-es telefonszámon kapható, a 
megrendelés személyesen az ügyfélszolgálati 
irodában vagy a Közszolgáltató honlapjáról 
(www.vg-kft.hu/Hulladékszállítás/Konténer 
megrendelő) letölthető megrendelő elküldésé-
vel lehetséges. A konténer elszállításának díjai 
is megtalálhatóak a honlapon.

A szelektív hulladékgyűjtés a megszokott 
rend és időpontokban történik a jövőben is!

Zöldhulladék-gyűjtés havonta egy alka-

lommal, előre kihirdetett időpontban. Erről 
a későbbiekben részletesebben adunk tájé-
koztatást!

A közszolgáltató személyében bekövetke-
zett változások miatt a T. Lakosság megértésére 
és segítő együttműködésére számítunk!

Talajterhelési díj
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 

a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi 
CCIX. törvény 55. § (1) bekezdése értelmében 
az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlant a 
víziközmű-rendszerbe beköttetni és a vízi-
közmű-szolgáltatást igénybe venni, ha az ingat-
lant határoló közterületen olyan, a közműves 
ivóvízellátás vagy a közműves szennyvízelve-
zetés és -tisztítás biztosítását szolgáló víziköz-
mű-rendszer helyezkedik el, amihez ivóvíz-be-
kötővezeték, vagy szennyíz-bekötővezeték és 
azok műtárgyai kiépítésével közvetlenül csatla-
kozni lehet, és az ingatlanon felépített épületre 
használatbavételi vagy fennmaradási engedélyt 
adott, továbbá a használatbavételt tudomásul 
vette az építésügyi hatóság vagy az erre irányuló 
eljárás folyamatban van.

A csatorna víziközmű-szolgáltatási ágazat 
vonatkozásában azon ingatlantulajdonosok, 
akik még nem tettek eleget törvényi kötele-
zettségüknek és nem kötöttek rá a csatorna-
hálózatra talajterhelési díjat kötelesek � zetni. 
A talajterhelési díjról szóló 27/2012. (VII. 06.) 
önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés e) 

pontja értelmében 50 %-os, de maximum 100 
ezer forint talajterhelési díjkedvezmény illeti 
meg azt a magánszemély kibocsájtót, akinek 
csatornarákötési lehetősége 2015. augusztus 01. 
napja után nyílt meg és 2017. január 01. napja 
után köt rá, a rákötést megelőző 12 hónapra a 
környezetvédelmi alap terhére.

Kérjük, hogy akik a talajterhelési díjjal kap-
csolatos bevallási és be� zetési kötelezettségük-
nek még nem tettek eleget, azt haladéktalanul 
tegyék meg, mivel további anyagi teher szá-
mukra, hogy a bevallás elmulasztása az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 172. §-a 
alapján 200 ezer forintig terjedő mulasztási 
bírsággal sújtható!

Felhívjuk a lakosság � gyelmét, hogy a vízi-
közmű-szolgáltatásokról szóló törvény fenti 
hivatkozása miatt Lajosmizse Város Önkor-
mányzatának az új csatornahálózat kiépítése-
kor kötelezettséget kellett vállalnia arra, hogy 
az új csatornahálózatra közel 100 %-os rákötési 
arány fog teljesülni az érintett lakosság körében. 
Amennyiben az Önkormányzat vállalása nem 
teljesül, úgy az önkormányzatnak a támogatás 
összegéből jelentős vissza� zetési kötelezettsége 
keletkezhet.

Jelenleg a rákötési arány csak 84 %, így az 
érintett lakosság közel 16 %-a törvénysértést 
követ el. Amennyiben azon ingatlantulajdono-
sok, akik még nem kötöttek rá a csatornaháló-
zatra és a víziközmű-szolgáltató felszólítására 
sem kötnek rá, úgy a Kecskeméti Járási Hivatal 
pénzbírságot fog kiszabni a törvénysértés miatt.

Tájékoztatás a Lajosmizsei 
Köztemető 2017. évi fejlesztéséről

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képvise-
lő-testületének 44-45/2017. (IV. 13.) önkor-
mányzati határozataiban döntés született a 
Lajosmizsei Köztemető 2017. évi fejlesztéseiről, 
amelynek értelmében az idei évben a temető 
Bajcsy-Zsilinszky utcai frontján a főbejárathoz 
hasonlóan, a meglévő négy bejárat jobb és bal 
oldalán, a közterületen 3-3 darab gyephézagos 
térkőburkolat (összesen 24 darab) kerül kiépí-
tésre. Továbbá a református temetőben talál-
ható útszakasz térkőburkolattal lesz lefedve a 
kápolna vonaláig 106 méter hosszan, valamint 
a meglévő középső főút folytatása kerül kiépí-
tésre a Baross utcai kapuig aszfaltburkolat-bo-
rítással, 85 méter hosszúságban. A kivitelezés 
várhatóan 2017. év második felétől október 
15-ig megvalósul. A kivitelezés időszaka alatt 
kérjük a lakosság szíves türelmét és megértését.

dr. Balogh László
jegyző

Basky András 
polgármester

dr. Balogh László
jegyző

Basky András 
polgármester

 
 
 
 

 
 

FEJLESZTÉS A MESERÉT LAJOSMIZSEI 
NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 
ÉS BÖLCSŐDÉBEN   
 
 
Örömmel tájékoztatjuk a Tisztelt Lajosmizsei Lakosságot, hogy 2017. május 01-jén a Magyar 
Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága értesítette Lajosmizse Város Önkormányzatát, 
hogy a TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00008 azonosító számú, „”Meserét” Lajosmizsei Napközi 
Otthonos Óvoda és Bölcsőde fejlesztése Lajosmizsén” című pályázatát támogatásra érdemesnek 
ítélte. 
 
Az elnyert támogatás összege 150 millió forint. A fejlesztésből az Attila utcai székhely óvoda régi 
szárnyának belső felújítása, a konyha és a gyermekmedence fejlesztése és új kerítés építése, a Rákóczi 
utcai tagintézmény esetében belső felújítás és az utcai kerítés cseréje, a Szent Lajosos utcai 
tagintézmény esetében belső felújítás valósul meg. A székhelyintézmény, a tagintézmények és a 
bölcsőde esetében eszközbeszerzést is támogat a pályázat. A kivitelezés várható időpontja 2017. év 
nyara a belső felújítások esetében, a külső munkálatok 2017. év második felében valósulnak meg. 
Jelenleg a Támogatási szerződés megkötése és a szakmai munkálatok előkészítése van folyamatban. 

FELSŐLAJOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Elérhetőségeink: Felsőlajos, Iskola u. 12. ● Ügyfélfogadás: Kedd 8.00–12.00 13.00–16.45, Péntek 8.00–12.30
Tel.:76/356–949 • Fax:76/555–099 ● E-mail: felsolajos@felsolajos.hu ● www.felsolajos.hu
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127 nyertes TOP-os pályázat Bács-Kiskun megyében

A 2014-2020-as programozási időszakban a Terület- és Telepü-
lésfejlesztési Operatív Programban (TOP) rendelkezésre álló forrás 
Bács-Kiskun megyében mintegy 63 milliárd forint. 2016-ban összesen 
197 megyei pályázat került a TOP keretein belül benyújtásra, melyből 
a május elején kihirdetett eredmények alapján 127 támogatást nyert. 
A benyújtott kérelmek összege 30 milliárd forint, melyből 16 milliárd 
most már biztosan megyénkben hasznosul.

A mai nappal igen fontos mérföldkőhöz érkeztek a beadott TOP-
os pályázatok, hiszen a több éves, komoly előkészítő munkát követően 
elindulhatnak a várva várt fejlesztések – mondta el Rideg László, a 
Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke. Az előmunkálatok már jó pár 
éve elkezdődtek a települési önkormányzatok és a helyi vállalkozások 
igényeinek alapos feltérképezésével és összegyűjtésével. A többszöri 
egyeztetés, rangsorolás után a pályázatok megyei elképzelésekkel való 
összehangolását végeztük. Országos viszonylatban is egyedülálló a 
Megyei Önkormányzat koordinációjával létrejött együttműködési, 
támogatói rendszer, mely segítséget nyújtott a települési önkormány-
zatoknak a pályázatok elkészítésében. A Megyei Önkormányzat és két 
nonpro� t cégének 30 szakembere a pályázatok megvalósításban is 
szerves részt vállal majd az elkövetkező hónapokban, években – szá-
molt be a megyei elnök.

Ezzel a pályázattal egy teljesen új konstrukciót vezetett be a Kor-
mány, hiszen ezúttal nem egy központilag kiírt programhoz kellett az 
egyéni igényeket alakítani, hanem a helyi elképzeléseket alapul véve 
születettek meg a kiírások. Ez egy rugalmas és előnyös rendszer, hi-
szen így mindenki azt tudja megvalósítani, amire a leginkább szük-
sége van. Várhatóan minden település olyan érdemi fejlesztéseket tud 
majd végrehajtani, mely gazdasági, infrastrukturális és idegenforgal-
mi tekintetben is a legelőnyösebb számára.

 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Történelmi jelentőségűek 
a határon túli gazdaságfejlesztési programok

Dr. Salacz László (Fidesz), Bács-Kiskun megye 01-es választó-
kerületének országgyűlési képviselője a határon túli gazdaságfej-
lesztési programok miatt kért szót április 24-én, hétfőn az Ország-
gyűlésben, az azonnali kérdések és válaszok órájában.

A képviselő fontosnak 
nevezte, hogy a külhoni ma-
gyarok ne csak jogi, kulturális 
értelemben érezzek magukat a 
magyar nemzet testéhez tar-
tozónak. Ezért történelmi je-
lentősegűnek tartja a magyar 
kormány által a határon túli 
területeken – Vajdaságban, 
Kárpátalján és Felvidéken 
– meghirdetett gazdaságfej-
lesztési, munkahely-teremtési 
programokat.

Mikola István, a Külgazda-
sági és Külügyminisztérium 

biztonságpolitikai és nemzetközi együttműködésért felelős államtit-
kára úgy reagált: a gazdaságfejlesztési támogatás legfőbb célja, hogy a 
szülőföldjén tartsa a magyar közösséget.

A Vajdaságról szólva közölte: 2016-2018 között több mint 30 mil-
liárd forint vissza nem terítendő támogatást és 30 milliárd forint ked-
vezményes hitelt biztosít vajdasági célokra.

 Salacz László 
 országgyűlési képviselő

FELSŐLAJOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Elérhetőségeink: Felsőlajos, Iskola u. 12. ● Ügyfélfogadás: Kedd 8.00–12.00 13.00–16.45, Péntek 8.00–12.30
Tel.:76/356–949 • Fax:76/555–099 ● E-mail: felsolajos@felsolajos.hu ● www.felsolajos.hu

Szemétgyűjtési akció
A Föld Napja alkalmából és a tiszta települé-

sért az idei évben már hatodik alkalommal ke-
rült meghirdetésre Felsőlajoson a szemétgyűj-
tési akció. Több mint 50 önkéntes, valamint az 
iskolások és az óvodások is jelentkezetek erre 
a nemes feladatra. A cél nemcsak az eldobált 
szemét összeszedése, az illegális hulladéklera-

kók felszámolása, hanem a társadalmi szem-
léletformálás, a környezet iránti érzékenység 
és az önkéntesség fontosságának erősítése. A 
hulladékgyűjtési akció sikeresen zárult, mivel 
Felsőlajos kül- és belterülete megtisztult, körül-
belül 10 köbméter szemét került a konténerek-
be. Az eredményesen végződő szemétgyűjtést a 
szervezők a részvevőknek egy szerény ebéddel 
köszönték meg.

Polgárőrség
2017. 04. 28-án a Felsőlajosi Polgárőr Egye-

sület közgyűlést tartott, ahol az elnök beszámolt 
az egyesület tevékenységéről. A megalakulás 
óta eltelt 1 év alatt az egyesület folyamatosan 
tette a dolgát. Az 51 tagból álló szervezet célja 
nem változott: a helyi közrend és közbiztonság 
védelme, a bűnmegelőzésben való közreműkö-
dés, az állampolgárok személyi biztonságának 
védelme, az állami, önkormányzati és állam-

polgári vagyonvédelem elősegítése, a lakossági 
biztonságérzet növelése, a lakosság és a bűnül-
döző szervek közötti bizalom és együttműkö-
dés erősítése, rendkívüli veszélyhelyzetek ese-
tében a védekezésben, a károk megelőzésében 
és elhárításában, a helyreállítás és az újjáépítés 
feladataiban való részvétel.

Hulladékszállítás Felsőlajoson
Felsőlajos településen 2017. május 1-től az 

Ökovíz Nonpro� t K� . végzi a hulladékkezelési
közszolgáltatást. A számlát továbbra is az 

NHKV Zrt-től kapják.

Elérhetőségek:
• Cím: Ökovíz Nonpro� t. K� . 

6070 Izsák, 
Vadas dűlő 0394/6. hrsz.

• Ügyfélszolgálat: 
+36 76 800 164 • + 36 30 278 8214

KÖZÉRDEKŰ
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Óvodánk hírei
Nagycsoportosaink március végén a helyi 

könyvtárba kaptak meghívást, ahol ismerked-
hettek a könyvek birodalmával, a könyvtár-
használattal.

Április 4-én délelőtt nyílt napot tartottunk, 
amikor is a leendő óvódások és szüleik bepillantást 
nyerhettek az óvoda életébe, játszhattak a csoport-
ban, majd a szülők tájékoztatást kaptak a pedagó-
giai programunkról, ill. feltehették kérdéseiket. A 
nagycsoportosok szülei mindennapi tevékenysé-
geinket, valamint egy iskolára felkészítő, komplex 
matematikai foglalkozást tekinthettek meg. 

Dóbiás tanár úr és zenekara április 5-én 
újabb műsort adott óvodánkban, a gyerekek 
nagy örömmel és lelkesedéssel vettek részt rajta.

Hagyományainkhoz hűen húsvétoltunk: a 
� úk verssel és illatos vízzel készültek a locsol-
kodásra, a kislányok pedig saját kezűleg barká-
csolt ajándékkal és sütivel köszönték meg azt. 
Az udvaron a közös tojáskeresésnek nagy sikere 
volt, minden kisgyermek örömmel vitte haza az 
ajándékot.

Április 20-án színvonalas bűvészelőadást 
néztünk meg itt az oviban, amit a gyerekek csil-
logó szemmel és szájtátva � gyeltek.

A Föld Napja alkalmából szervezett telepü-
lésszintű szemétszedésen mi is részt vettünk, 
óvodánk környezetét tisztábbá varázsoltuk, mi-
közben felhívtuk a gyerekek � gyelmét a meg-
előzés fontosságára is.

Május elején mindkét csoportban megün-
nepeltük az év egyik legszebb napját, az édes-
anyák ünnepét, saját készítésű ajándékkal, vi-
rággal és műsorral köszöntöttük az anyukákat, 
nagymamákat.

Az idén is megszervezzük nagyszabású 
sportrendezvényünket, az Ovi Olimpiát, mely-
re Lajosmizséről várjuk a csapatokat.

Az elkövetkezendő időszak még sok prog-
ramot tartogat a számunkra, sok kirándulást, 
játszóházat, évzáróval egybekötött családi gye-
reknapot.

Az idei nevelési évünk június 15-ig tart, ezt 
követően ügyeleti rendszerben leszünk nyitva, 
az azt igénylő szülők gyermekei számára.

 Szabó Márta

Iskolai hírek
Tanulóink április 10-én kerékpáros vetél-

kedőn vettek részt rendőri irányítással. A cél a 
közlekedési szabályok elmélyítése volt gyakor-
latba ágyazva.

Április 11-én Költészet Napja alkalmából 
versmondó gálát rendeztünk, melyen Arany 
János 200. születésnapjáról emlékeztünk meg. 
Akikhez a képzőművészet áll közelebb, Arany 
János Családi kör című verséhez készítettek il-
lusztrációt, az előadó művészet kedvelői pedig 
egy-egy XX-XXI. századi magyar költő versét 
tanulták meg.

A gálát élőzenével nyitottuk meg, majd egy 
közös játékot követően a szavalók előadása kö-
vetkezett. A versmondók „aranytollat” és okle-
velet, a rajzolók pedig „aranyceruzát” kaptak 
jutalmul.

Leendő kis első osztályosaink április 20-án 
és 21-én hivatalosan is intézményünk tagjaivá 
váltak a beiratkozás során.

A Föld Napja alkalmából szemétszedést 
hirdettünk Felsőlajos belterületén iskolánk ta-
nulóinak.

Ezúton szeretnénk megköszönni a szülők-
nek, cégeknek, a falu lakosainak az iskolánál 
elhelyezett konténerbe gyűjtött papírokat. Az 
ebből származó bevételt az osztálykirándulá-
sokra tudjuk fordítani.

Április 29-én Katalinpuszta-Szendehely 
szolgált Családi Túranapunk helyszínéül. Kelle-
mes időben sétáltunk végig a 6 km-es tanösvé-
nyen Tari Endre túravezetőnkkel.

Függőhídon, fahidakon keltünk át, kis tó 
mellett pihentünk, kisvasútra szálltunk, megis-
merkedtünk a vidék növény- és állatvilágával.

Gyermeknapi programunk június 9-én ke-
rül megrendezésre.

A hátralévő iskolai időszakban a tanulókra 
és a pedagógusokra is megpróbáltatások vár-
nak. A felmérők, tudáspróbák, tanév végi dol-
gozatok megoldásához kitartásra lesz szükség. 
A sok szép bizonyítvány megírása azonban a 
legjobb tanév végi teendő.

A 2016/17-es tanévet június 17-én zárjuk, 
a nyári szünidőt pedig az úszótáborral nyitjuk 
meg június 19-23-ig.

Minden kedves tanulónak és családjának 
nagyon kellemes, élményekben gazdag, vidám 
nyári szünetet kívánunk!

 Krasnyánszki Éva

dr. Balogh László
jegyző

Juhász Gyula 
polgármester

• Rendelkezésre állási idő: hétfő, szerda, 
csütörtök: 8-16 óra • kedd 6-18 óra • 
pénteken 8-12 óra

• E-mail: info@izsak-kom.hu
szallitas@izsak-kom.hu

FONTOS:
A szállítási naptárban megadott napokon 

történik a hulladékok gyűjtése
• heti gyakorisággal, a vegyes (kukás) gyűjtés, 
• kétheti gyakorisággal az újrahasznosítható 

hulladék (sárga zsákok) gyűjtése,
• egy alkalommal az un. komposztálható 

zöld hulladék elszállítása.

Újdonság: a komposztálható 
hulladékok gyűjtése.

2017. június hónaptól havonta egy alka-
lommal a mellékelt szállítási naptárnak megfe-
lelően történik az ún. komposztálható zöld hul-
ladék elszállítása. A gyűjtéshez háztartásonként 

2 db átlátszó/zöld színű, emblémával és gyűj-
tési útmutatóval ellátott, ún. lebomló anyagból 
készülő zsákot kapnak, amelybe a kertgondo-
zás során keletkező fűkaszálék, kerti gyom és 
lombhulladék helyezhető el. Az ágnyesedéket 
pedig max. 70 cm-es összekötözött kötegekben 
lehet a zsákok mellé kihelyezni, alkalmanként 
max. 0,5 m3 mennyiségben.

A kukákat, a sárga és a zöld színű zsáko-
kat, a gyűjtési napokon reggel fél 7 óráig kell 
kihelyezni az ingatlan elé, mert a hulladék-
gyűjtő gépjárművek elhaladása után kihelye-

zett kukák ürítésére és a zsákok elszállítására 
nincs lehetőség.

 
Házhoz menő lomtalanítás

Amennyiben Önnek lomhulladéka van, 
telefonáljon a Társaság ügyfélszolgálatára, és 
közösen egyeztethetik a lomtalanítás napját 
és részleteit (lakcím, elérhetőség, kihelyezhető 
mennyiség stb.! 

2017. május 29-től (22-ik hét) kommuná-
lis hulladékgyűjtés: 

Felsőlajoson szerda helyett kedden lesz.

FELSŐLAJOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Elérhetőségeink: Felsőlajos, Iskola u. 12. ● Ügyfélfogadás: Kedd 8.00–12.00 13.00–16.45, Péntek 8.00–12.30
Tel.:76/356–949 • Fax:76/555–099 ● E-mail: felsolajos@felsolajos.hu ● www.felsolajos.hu

ÉVFORDULÓ

Szelektív hulladékgyűjtési rend 

Település Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December
Felsőlajos 30 13, 27 11, 25 8, 22 5, 19 3, 17, 31 14, 28 12, 26

Zöldhulladék gyűjtése

Település Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December
Felsőlajos – 13 11 8 5 3 14 12
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50 éves a Lajosmizse N-18. 
Postagalamb Egyesület

1966. szeptember 10-én Jeskó Sándor, 
Kiss József és Szirmai József vezetésével a la-
josmizsei Vízgép Vállalat ebédlőjében alakult 
meg a Lajosmizse N-18. Postagalamb Egye-
sület.

Az első versenyeket a � atal és öreg galam-
bokkal már akkor ősszel megkezdték Dabasról. A következő évben 
már eljutottak Pestig, ami úgy 55-60 km volt. A hajnali vonattal vitték 
a galambokat az állomásról faládákban. Nagyon sok nehéz és kétnapos 
verseny volt ezekben az években. Megemlítek egy rostocki nemzetközi 
versenyt, ahol Bakacsi sporttársnak szerdán jött az első galambja, majd 
egy csütörtökön, majd pénteken is egy újabb. Ezzel a három galambbal 
nemzetközi 9. helyezést tudott elérni. Az Egyesületben a galambokkal 
való kapcsolatot, a versenyzés fortélyait együtt igyekeztek megtanulni, 
fejleszteni a szaklapok segítségével. A versenyzés és az egyesületi élet 
a Vízgépészeti Vállalaton belül több embert is galambászkodásra bá-
torított.

Ezekben az időkben lépett be az egyesületbe Godó Lajos � atal 
mérnök és galambász, aki gyerekkora óta tartott postagalambot. Nagy 
lelkesedésével rögtön felhívta magára a � gyelmet. Ekkor � gyeltek fel 
Anker Alfonz ”A repülő keresztrejtvény” című művére is. El is mentek 
Anker Alfonzhoz, hogy vásároljanak galambot az eredeti törzsekből 
(Desmet Mathis és Ardent). Talán nem túlzás azt mondanom, hogy 
az igazi galambászatot ettől az időponttól lehet számítani. Az Egyesü-
let belépett a Dél-Duna Tagszövetségbe, valamint az Országos Posta-
galamb Szövetségbe. Az Egyesület később bővült a környező Örkény, 
Hernád és Dánszentmiklós galambászaival, akik idővel megalakították 
saját egyesületeiket. 

Az eredmények jók voltak, hiszen any-
nyi elsőosztályú tenyésztő soha nem volt 
az Egyesületben, mint akkor. Igazi barát-
ságok alakultak, amik a mai napig jelen 
vannak Egyesületünkben. A hosszú évek 
alatt sok közös díjkiosztónk volt az N-08. 
Kecskemét Egyesülettel Godó Lajos, Baka-
csi Gyula, Garaczi János és az én kezdemé-
nyezésemre.

Sajnos Godó Lajos barátunk már nincs 
velünk, de szelleme ma is köztünk van, 
segít, gondolatokat ébreszt és kapcsolatot 

tart. Elértük, hogy 2012-től az Országos Programban szerepeljen a 
hosszú távú „Godó Lajos Emlékverseny” Lajosmizse 100 km-es kör-
zetében.

Az Egyesületnek eddig összesen 63 tagja volt. Hagyományunk 50 
éve töretlen – és folytatjuk! Egy idézettel szeretném befejezni: „Csak 
annak van jövője, akinek van ereje a múltból erőt meríteni, hogy to-
vább élhessen”. Ennek szeretnénk eleget tenni, hogy Elődeink hagyo-
mányát továbbvigyük és ápoljuk sportbaráti kapcsolatainkat.

1966. évben az alapítók névsora:
†Melis József, †Kiss József , †Gyenes István, †Szívós János, Szir-

mai József, Gajdácsi László, †Lédeczi Kálmán, †Móczó László, †Tóth 
Miklós, Tóth János, †Maráczi János, †Goógl István, †Csorba Gyula, 
†Dobos Mihály, †Veszelszki László, †Terenyi Gábor, †Szórád Péter (az 
állatorvos � a).

Későbbi belépők: †Godó Lajos, †Bakacsi Gyula, †id. Hornacsek 
Antal, Kókai András, Cigány Mihály, Szuhányi Gyula.

Régi vagy kilépett tagok: Pallaga János, †Erős József, Szántó Zol-
tán, Cseh Attila, Béki Jenő, Rubos Zoltán, Radics László, Radics István, 
Szűcs László, Rigó Dezső, Szívós Alajos, Gyurgyik László, †Szabó Mi-
hály.

Örkényi tagok (akik később a saját egyesületükbe mentek): Hanák 
László, †Urbán László, Sponga Ferenc, Gábor Mihály, Horváth István, 
†Menyhárt György, †Sztancsik Mihály, Szente Károly, Vízer József, 
Cseresznye István, Vass Zoltán, Faragó Ferenc, Bozóki István, Gábor 
József.

Jelenlegi Lajosmizse N-18 tagok: Tóth János, Szuhányi Gyula, Ba-
gaméri László, Kisjuhász Imre, Kisjuhász Imréné, i� . Hornacsek Antal, 
Szabó Péter, Steiner János, Dodonka Pál, Cigány Tibor, Varga Lajos, 
Varga Imre, Tercsi Imre, Bátor László, Horváth Mónika, Dani Zsolt.

 Bagaméri László
 N-18. Postagalamb Egyesület alelnöke

ÉVFORDULÓ

Jeskó Sándor

Godó Lajos
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Fogszabályozás: Kell vagy nem kell 
szabályozni a fogakat?

A mai modern világban, nagyon keveset 
rágunk igazán nyers zöldségeket, gyümölcsö-
ket. A kenyér is mindig friss, puha, tehát nincs 
igénybe véve egyik állcsont sem annyira, mint 
amennyire kellene. Már a pici gyereknek is 
szükséges adni olyan ételeket, amit rágni tud, 
hogy azáltal az íny vékonyodjon, kopjon, és a 
kis tejfogak ki tudjanak bújni. Rágás során az 
állcsont is erősödik, rendesen kifejlődik.

Amennyiben a tejfog helyszűke miatt nem 
tud kiesni, a maradó fogcsíra sem tud kifejlőd-
ni, kibújni, és ezáltal nem tudja nyomni a tejfog 
gyökerét, akkor a tejfog nem fog tudni felszí-
vódni és kiesni. Ilyen esetben a torlódott tejfo-
gakat ki kell húzni, hogy legyen elegendő hely a 
maradó fogak számára, hogy azok kibújjanak.

A kifejlett állcsontban a fogak elférnek, de 
még így is sok esetben a nagyságuk miatt nem 
jut mindnek hely. Torlódni kezdenek, egymásra 
nőnek és a később bújó fogaknak már nem ma-
rad elég hely, ezáltal olyan helyre bújnak, mint 
például szájpadlás, nyelv melletti terület, kívül 
az íny és az ajak közé. A fogak rendellenes állása 
és az állcsont mérete lehet öröklött például szü-
lő, nagyszülő, déd- és szépszülő részéről. A ren-
dellenes állás miatt sajnos nem lehet a fogakat 
rendesen megtisztítani és elkezdenek romlani. 

A tejfogak, a vegyes fogazat és a maradó fo-
gazat tisztítása, karbantartása nagyon fontos. A 
fogszabályozó készülékkel még inkább oda kell 
� gyelni a gyerekek fogmosására, mert a fogsza-

bályozó készülékbe beleragadhat az étel, és ha 
az nincs megmosva, akkor a lepedék elkezdi a 
fogzománcot lebontani. Sok fogszabályozási 
eset és kezelési mód van, minden esetben fel 
kell keresni egy fogszabályozó szakorvost és 
tőle kell tanácsot kérni.

Fogszabályzó-készülék
Fogmosási technika: Szükséges egy köze-

pesen erős sörtéjű fogkefe és egy fogkrém, ami 
� uoridot tartalmaz (Elmex fogkrém, majd El-
mex szájöblögető és Elmex gél). A száraz fog-
kefére egy zöldborsószem nagyságú krémet kell 
tenni és elkezdeni a fogakat megmosni körkö-
rös mozdulatokkal. Kívül-belül, a rágófelszínt is 
3 percig, majd mind a két állcsontot. A végén 
a nyelvet is le kell tisztítani. A fogkrémet nem 
szabad kiöblíteni, mert a hatóanyag, ami benne 
van, nem tud felszívódni a fogakba. A � uoridos 
fogmosás megelőzi a fogszuvasodást, de a már 
szuvas fogat nem gyógyítja meg!

Dr. Dénes Zsolt fogszakorvos
Dénes Viola szakasszisztens
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VÉRADÁSOK IDŐPONTJAI 
AZ EGÉSZSÉGHÁZBAN
2017. évben is számítunk 
a véradók segítségére!

2017. június 15. 8.30-13.00
2017. október 05. 8.30-13.00
2017. december 07. 8.30-13.00

HELYSZÍN: 
Egészségház, I. emelet, 
Lajosmizse, 
Dózsa György út 104-106.
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2017. december 07. 8.30-13.00

HELYSZÍN: 
Egészségház, I. emelet, 
Lajosmizse, 
Dózsa György út 104-106.

 Lajosmizsei Központi Háziorvosi 
Ügyelet beosztása

Hétköznap: 16.00-8.00 
Hétvégén, pihenő- és ünnepnapokon: 

8.00-8.00
2017. június hónap

1. Dr. Takács Vilmos

2. Dr. Rónay Zsolt

3. Dr. Takács Vilmos

4. Dr. Rónay Zsolt

5. Dr. Márton Rozália

6. Dr. Gócz Irén

7. Dr. Takács Vilmos

8. Dr. Márton Rozália

9. Dr. Lódi Brigitta

10. Dr. Lódi Brigitta

11. Dr. Takács Vilmos

12. Dr. Márton Rozália

13. Dr. Gócz Irén

14. Dr. Takács Vilmos

15. Dr. Márton Rozália

16. Dr. Lódi Brigitta

17. Dr. Rónay Zsolt

18. Dr. Gócz Irén

19. Dr. Takács Vilmos

20. Dr. Gócz Irén

21. Dr. Márton Rozália

22. Dr. Márton Rozália

23. Dr. Gócz Irén

24. Dr. Márton Rozália

25. Dr. Takács Vilmos

26. Dr. Márton Rozália

27. Dr. Márton Rozália

28. Dr. Takács Vilmos
29. Dr. Márton Rozália
30. Dr. Rónay Zsolt

2017. június 05. pünkösdhétfő
Ezen a napon a Központi Háziorvosi 

Ügyeleten 
24 órás ügyelet érhető el.

JOGpont Lajosmizsén – Ingyenes jogi segítségnyújtás
Az Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége 

– ÁFEOSZ-COOP Szövetség 1990-ben – a SZÖVOSZ jogutódjaként – alakult meg. A szervezet 
alapvető célja – munkaadói érdekképviseletként – a kizárólagosan magyar tulajdonban álló szövet-
kezeti alapú kereskedelmi lánchoz, a COOP Csoporthoz, tartozó több mint 1000 vállalkozás érdek-
képviselete. A Szövetség életében fontos szerepet tölt be az ingyenes jogsegélyszolgálat kiépítése és 
működtetése, melyet Európai Uniós pályázat keretében lát el. 2009-től kezdve három konstrukció 
keretében valósultak meg a projektek: Jogpont Hálózat, JOGPONT+ és a kisebb településeket meg-
célzó JOGPONT+ Mini néven, munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek révén. A 
sikeres működésre való tekintettel az előző projektek folytatásaként elindult a JOGpontok projekt, 
ami 2019. június 30-ig tart. A Szövetség a jogsegélyhálózat keretében nagyon sok állampolgárnak és 
kisvállalkozásnak tudott – és továbbra is tud – ingyenes jogi segítséget nyújtani.

A GINOP-5.3.3-15-2015-00001 projekt keretén belül 2017. május 8-án bemutatkozó előadást 
tartottak Lajosmizsén az Egészségházban az ingyenes jogi segítségnyújtás igénybevételének lehe-

tőségeiről, módjáról és egész nap 8.00-
16.00 között ingyenes jogi tanácsadás-
ra volt lehetőség, melyre nagy volt az 
érdeklődés. 

Lajosmizsén az ingyenes jogi se-
gítségnyújtást Dr. Vargha László 
ügyvéd látja el személyesen a 6050 
Lajosmizse, Dózsa György út 105. 
szám alatt hétfői napokon 15.45-
17.45 közötti időpontban.

Minden kedves érdeklődőt, 
segítségkérőt vár sok szeretettel.
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Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 
felhívása

Nyári Sport- és Szabadidő Táborba 
való jelentkezésre

Szeretsz sportolni? Szívesen töltenél egy he-
tet lelkes, mozogni vágyó gyermekek társaságá-
ban? Ha ehhez kedved van, akkor jelentkezz a 
júliusi nyári sport- és szabadidő táborunkba! A 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2017-ben is 
nyári tábort szervez 2 csoportban, csoporton-
ként 20-20 fős, elsősorban 10-13 év közötti álta-
lános iskolás gyermekek számára Lajosmizsén.

• Táborvezető: Faragó Gyula testnevelő 
tanár és segítői, a Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat munkatársai

• A tábor helye: Lajosmizsei Sportközpont 
(Mizsei út)

A tábor programja során megismerked-
hetsz a labdarúgás, a kézilabda, a röplabda 
alapjaival, és kipróbálhatod magad ezekben a 
sportágakban. Foglalkozásainkon játékos ke-
retek között fejlesztheted ügyességedet és álló-
képességedet is.

• Tábor ideje: 
1. turnus: 2017. június 26-30.
2. turnus: 2017. július 3-7.

• Részvételi díj: 8000 Ft/fő

• Jelentkezési és be� zetési határidő: 
2017. június 15.

• Jelentkezés és be� zetés: Lajosmizse, Dózsa 
György út 104-106. szám alatt, az Egészség-
ház I. emeleti irodájában, Bognár Szilviánál 

vagy Kocsy Anitánál lehetséges. A korábbi 
években tapasztalható nagy érdeklődésre 
tekintettel, kérjük, időben jelentkezz! 

 Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Estike Nyílt Napok
Szeretettel hívunk, várunk minden Kedves Érdeklődőt az alábbi időpontokban 

megrendezésre kerülő Nyílt Napi programjainkra! 
Helyszín: Egészségház, Estike Idősek Klubja
2017. június 02. (péntek) 10:00 óra 
Pünkösdi rózsák készítése harisnyaanyagból.
(Vendégünk: Varga Ibolya, a Papírfonó Szakkör vezetője)
2017. június 16. (péntek) 10:00 óra 
„Alkotónap” - Gyümölcsös poháralátétek készítése Kocsy Anita vezetésével.

Érdeklődni lehet: személyesen az Estike Idősek Klubjában, telefonon 
a 76/556-192-es számon vagy az idosekklubjalmizse@gmail.com e-mail címen.

Tájékoztatás nyári 
szünidei gyermekétkeztetés 
igénybevételéről

A gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
értelmében Lajosmizse Város Önkormányza-
ta ingyen biztosítja a hátrányos helyzetű és a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermek részére a szünidei gyermekétkezte-
tést.

Az étkezés a 
• bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben 

részesülő gyermekek számára a bölcsődei 

ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zár-
va tartásának időtartama alatt valamennyi 
munkanapon,

• minden további gyermek számára a nyári 
szünetben legalább 43 munkanapon, 
legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső 
valamennyi munkanapon 
vehető igénybe a szülő, törvényes képviselő 

kérelmének megfelelő időtartamban.
• A nyári szünidei gyermekétkeztetés biz-

tosításának ideje: 
2017. június 19 – 2017. augusztus 17. (kivé-
ve 2017. június 30.)

• Az igénybevétel módja: napi egyszeri me-
leg étel biztosítása elvitellel, csomagolva

• Helyszíne: Lajosmizse Város Önkormány-

zata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szo-
ciális Intézménye, 6050 Lajosmizse, Dózsa 
György út 104-106.

Az ingyenes nyári szünidei gyermekétkez-
tetést kizárólag az a személy veheti igénybe, 
aki a fent részletezett feltételeknek megfelel 
és az igénybevételhez szükséges - postai úton 
Lajosmizse Város Önkormányzata által kikül-
dött - nyilatkozatot (a Gyvt. 21/C. §-a szerinti 
szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez) 
kitöltve, aláírva 2017. június 2. napjáig leadta 
az Egészségházban a Család- és Gyermekjólé-
ti Szolgálatnál.

 Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
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Országos helyezés a Bolyain
Március 11-én, szombaton Budapesten ke-

rült sor a Bolyai Természettudományi Csapat-
verseny országos döntőjére. A körzeti fordulón 
elért első helyezés alapján iskolánkat négy ta-
nuló képviselte, mindannyian a 4. b osztályból: 
Czigány Dániel, Halasi Áron, Ország Kristóf és 
Rónay Csanád.

A � úk az országos döntőn az előkelő 8. he-
lyen végeztek. Eredményükhöz ezúton is gratu-
lálunk!

 Dajka Dénes tanító

Helyesírási verseny 2017.
Iskolánkban 2017. február 20-án került 

megrendezésre a 2., 3. és 4. osztályosok helyes-
írási versenye. Osztályonként öt tanuló mérte 
össze tudását.
A verseny helyezettjei:
IV. évfolyam:
• 1. Rónay Csanád 4. b
• 2. Czigány Dániel 4. b
• 3. Muhari Bernadett 4. e
• 4. Bóta Benedek 4. b
• 5. Csontos Letícia 4. b
• 6. Homoki Márton 4. a

III. évfolyam: 
• 1. Tüzes Hanna 3. a
• 2. Horváth Gréta 3. b
• 3. Máté Gerda 3. a
• 4. Surmann Cseppke 3. a
• 5. Ónodi Henriett 3. c
• 6. Varga Lili 3. b

II. évfolyam:
• 1. Kígyósi Laura 2. b
• 2. Nagy Gábor 2. b
• 3. Pintér Lara 2. c
• 4. Tóth Zsó� a 2. b
• 5. Pintér Gábor 2. c
• 6. Kozelka Anita Mária 2. d

Évfolyamonként az első három helyezett 
képviseli iskolánkat Jakabszálláson, a körzeti 
helyesírási versenyen.

 Kéri Tiborné, 
 Veszelszkiné Nagy Erika szervezők

Körzeti helyesírási 
verseny Jakabszálláson

A helyi versenyen legjobban szereplő di-
ákok képviselték iskolánkat Jakabszálláson, a 
körzeti helyesírási versenyen.
Eredményeink:

II. évfolyam:
Kígyósi Laura: 7. hely,
Nagy Gábor: 11. hely.
Csapatversenyben 4. helyezést értek el.

III. évfolyam:
Tüzes Hanna: 6. hely,

Máté Gerda: 12. hely,
Horváth Gréta: 13. hely.
Csapatversenyben 2. helyezést értek el.

IV. évfolyam:
Rónay Csanád: 3. hely,
Czigány Dániel: 17. hely,
Muhari Bernadett: 21. hely.
Csapatversenyben 4. helyezést értek  el.

Az összesített versenyben Lajosmizse 3. he-
lyezést ért el.

Gratulálunk a gyerekeknek a szép ered-
ményhez!

Köszönjük a felkészítő pedagógusok mun-
káját!

Angol nyelvi versenyek
Az idén 4. alkalommal rendezte meg az MM 

Publications az angol nyelvű Nemzetközi Fox 
Versenyt. A résztvevők nyelvtanhoz, szókincs-
hez, helyesíráshoz, kiejtéshez, kifejezésekhez, 
a brit és az amerikai kultúrához és egy angol 
nyelvű olvasmányhoz kapcsolódó feladatokat 
oldottak meg.

A Kittens korcsoportban Czigány Dániel 2. 
helyezést, Rónay Csanád 4. helyezést és Tóth 
Zsó� a 8. helyezést ért el 300 induló közül. Mind 
a három gyermek a 4. b osztály tanulója.

A Bunnies kategóriában Vilcsák Lili 5. a 
osztályos tanuló 350 induló közül az 1. helyen 
végzett. Török Hanna szintén 5. a osztályos ta-
nuló a 20. helyezést érte el.

Az elért eredmények alapján a Lajosmizsei 
Fekete István Sportiskolai Általános Iskola a 
résztvevő iskolák között a 3. helyen zárta a ver-
senyt.

Az MM Publications először hirdette meg 
az English Language Competition (ELC) meg-
mérettetését, melyen iskolánk tanulói is indul-
tak. A verseny az angol nyelv különböző terü-
leteit ölelte fel.

A Mercury kategóriában 1060 résztvevő kö-
zül Jáger Alexa 4. b osztályos tanuló a 9. legjobb 
pontszámmal végzett az országos versenyen.

 Adonyi Gabriella, 
 a diákokat felkészítő angoltanár

Német nyelvi kommunikációs verseny a 
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában

2017. április 20-án Kecskeméten német verse-
nyen vettünk részt két hetedikes, kiemelkedően
szorgalmas diákunkkal. A megmérettetésen 
Kecskemét iskoláinak legjobb németes tanulói
képviseltették magukat négy kategóriában.
A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Ál-
talános Iskolából Deák Luca (7. b) és Szarvas 
Fanni (7. b) vettek részt a megmérettetésen. 
A lányok remekül helyt álltak, szép eredmé-
nyekkel és egy nagyszerű élménnyel tértek 
haza. Az alapfokú nyelvvizsgát szemléltető 
versenyen sikeresen szerepeltek, teljesítmé-
nyükért mindenféleképpen dicséret illeti őket.
A versenyen Deák Luca emléklapban része-
sült, míg Fanni a teljesítményével a 3. helyet
érdemelte ki.
Szívből gratulálunk a lányoknak és további 
sok sikert kívánunk nekik az Idegen Nyelvi
Munkaközösség nevében!

 Mencel Mónika Szabina, 
 a diákokat felkészítő némettanár

Meseismereti verseny
Hagyományos meseismereti versenyt ren-

deztünk 2017. április 28-án a 4. évfolyamon. 
Öt darab négy fős csapat versengett egymás-
sal. A csapatokban tanulási nehézséggel küz-
dő gyerekek is részt vettek. 10 meséből kellett 
a gyerekeknek felkészülni és a tartalmuk-
ra, szereplőikre vonatkozó kérdésekre felel-
ni. Jó hangulatú délutánt töltöttünk együtt.
1. helyezett csapat 4. a: Czigány Milán, 
Pető Bence, Nyilas Ferenc, Terenyi Márton
2. helyezett csapat 4. c: Mezei Ernő, Ju-
hász Mónika, Homó Mihály, Kullai Tamás
3. helyezett csapat 4. b: Danics Dávid, Fekete 
Dávid, Ötvös István, Oláh Lili

Fejlesztős verseny
Tanulási nehézséggel küzdő 3. osztályos 

gyerekeknek rendeztünk versenyt 2017. április 
7-én. Ezeknek a tanulóknak kevés lehetősége 
adódik az ilyen fajta megmérettetésre. Péntek 
délután 16 gyermek birkózott meg a készségfej-
lesztő feladatokkal.
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Helyezettek:
• 1. László Kitti 3. b
• 2. Horváth Gréta 3. b
• 3. Borbély Tamás 3. b

MOZGÓ DIÁK 
Prezentációkészítő Verseny

A tavaszi napsütés kellemes melege után áp-
rilis 19-e hóeséssel tarkított, igazi zord hideg-
gel lepett meg minket. Számunkra mégsem az 
időjárás tette emlékezetessé ezt a napot. Három 
tanulónk, Ötvös Ilona, Bíró Armand és Nagy 
Dávid Kecskeméten, a Lánchíd Utcai Sport 
Általános Iskolában megrendezett MOZGÓ 
DIÁK Prezentációkészítő Versenyen vett részt. 
Az országosan kiírt megmérettetésre Balaton-
füredtől Debrecenig érkeztek csapatok.

A verseny már egy korábbi fordulóval elkez-
dődött, ahol diákjaink iskolánk hagyományait 
mutatták be. Ezúton is köszönjük mindenki-
nek, aki itt like-kal segített minket! Kecskemé-
ten a csapat feladata Gerevich Aladár hétszeres 
olimpiai bajnok vívó életének és pályafutásának 
ismertetése volt. A diákok jól átgondolt, átfo-
gó munkát készítettek, amit elő is kellett adni a 
többi csapat előtt. A négytagú szakmai zsűri 9. 
helyezéssel jutalmazta a teljesítményüket.

Az iskolák közötti versenyek nemcsak arra 
adnak alkalmat a tanulóinknak, hogy egymást 
megismerhessék, hanem arra is, hogy a többiek 
munkái által tanulhassanak.

 László Gergely

Anyák napja
 A 2. c osztály tanulói május 5-én anyák napi 

műsorral örvendeztették meg az idősek ottho-
nának lakóit. A gyerekek minden évben nagy 
odaadással és lelkesedéssel készülnek erre az al-

kalomra. Az intézmény dolgozói és a műsoron 
résztvevő édesanyák, nagymamák meghatódva, 
könnyes szemmel hallgatták a gyerekek verseit, 
énekeit.

Jövőre is szívesen látogatunk el hozzájuk.
 Gacsalné Sándor Csilla, 

 Kéri Tiborné tanítók

Iskolába hívogató
Régen Gergely napkor kezdték csalogatni a 

gyerekeket az iskolába a nagyobb diákok. Ezt a 
szokást elevenítették fel március 22-én a műve-
lődési ház színháztermében tanítóink.

Először Plichta Ildikó intézményvezető asz-
szony köszöntötte a megjelent nagycsoportos 
óvodásokat és óvónőket, majd alsó tagozatos 
gyerekek mutattak be egy régi iskolába hívoga-
tó népszokást. Népviseletbe öltözve énekeltek, 
táncoltak, verset mondtak.

Ezután a leendő elsős tanítók mesejátékkal 
kedveskedtek az óvodásoknak. A mese címe A 
pórul járt róka volt.

A hangulatot emelte a közös éneklés, játék.
 Bertáné Kéri Katalin tanító

Jótékonysági Gála 2017
Hagyományainkhoz híven idén a felső ta-

gozat tanulói készültek sokszínű produkciókkal 
a Gálára. A nagy érdeklődésre való tekintettel 
két előadást tartottunk 2017. április 26-án 15 
órai és 17 órai kezdettel. A belépőkből befolyt 
összeg (211 500 Ft) iskolánk alapítványának, a 
Gyermekekért Plusz Alapítványnak a bevételét 
növelte.

Szeretnénk megköszönni minden osztályfő-
nöknek, a segítő szülőknek és a gyermekeknek, 
hogy kreatív ötleteikkel és sok-sok gyakorlással 

hozzájárultak a sikeres főpróba és a két színvo-
nalas előadás megtartásához.

Köszönjük minden érdeklődőnek, hogy a 
belépőjegy megvásárlásával támogatta iskolánk 
tanulóit. Juhász Mária, 
 Nagyné Balogh Mária, Pósfay Péterné

Könyvtári vetélkedők
Hagyományainkhoz híven iskolánk leg� ata-

labbjainak is megrendeztünk a könyvtári vetél-
kedőinket.

Az 1. évfolyam a Gőgös Gúnár Gedeon, a 2. 
évfolyam pedig a Kirándulás az Ábécé-hegyre 
című könyvek meséiből mérték össze tudásu-
kat. Nagy örömömre szolgált, hogy sok jelent-
kező volt a versenyre és nagyon alapos felkészü-
lésről tettek a gyerekek tanúbizonyságot.

Helyezések:
1.évfolyam:
• 1. hely: Varga Zoé és Bartus Lóránd (1. b)
• 2. hely: Veres András és Veszelszki Sára 

(1. c)
• 3. hely: Sipos Alina és Szabó Tamás (1. a)

2. évfolyam:
• 1. hely: Nagy Gábor és Miklós Dominik 

(2. b)
• 2. hely: Makai Sztella és Szilaj Petra (2. b)
• 3. hely: Varga Kitti és Tengeri Jázmin (2. c)

Gratulálok a helyezést elérő és a versenyen 
részt vevő gyerekeknek egyaránt!

 László Ildikó versenyszervező

Manóvizsga
Nagyszerű hagyománnyá vált, hogy a lajos-

mizsei hátrányos helyzetű gyerekek eljutnak a 
kecskeméti Katona József Színházba. Sokan 
közülük még soha nem voltak színházban, és 
külön szerencse, hogy egy nagyszerű előadás 
részesei lettek. Itt minden csoda megtörtént, 
amire érdemes várni. Reméljük, a darabban 
szereplő jóságos manók, akik a „Manóvizsga” 
című előadás főhősei, a való életben is létez-
nek. Ha ez nem így lenne, akkor ez a nagy-
szerű lehetőség, melyet a helyi önkormányzat 
� nanszíroz évek óta, nem történhetett volna 
meg. A hétköznapi csodákra mindenki képes 
lehet, csak jó szándék kell hozzá. A gyerekek 
most erre jó példát láttak, és egy életre szó-
ló élménnyel lettek gazdagabbak. Az előadás 
rendezője Cseke Péter, de a színészei is min-
dent megtettek ezért, és személyesen cukor-
kával ajándékozták meg a gyerekeket. Ez egy 
boldog nap volt a hátrányos helyzetű iskolá-
sok s zámára.

Kösz ö njük szépen a gyerekek nevében is!

Polgár Katalin, Bojtos Béláné, 
Czigány Mária, Pólik Anita
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Bölcsődei programok
A bölcsődében igyekszünk mozgalmassá és izgalmassá 

tenni a gyerekek mindennapjait. Az elmúlt időszakban sem 
unatkoztak a bölcsődéseink.

Márciusban, a kertésznap keretén belül a bölcsőde kert-
jében veteményeztünk. A gyerekek hősies kitartással ástak, 
magokat szórtak, salátát palántáztak. A munka nem volt hi-
ábavaló, mert mostanra a borsó elő is bújt, a gyerekek nagy 
örömére.

Áprilisban a húsvéti nyuszit várták nagy izgalommal. Az 
asztalra � nom kalács került, de volt tojáskeresés, tojásfestés és 
nyuszisimogatás is.

Május elején megünnepeltük az édesanyákat. A nagyob-
bak versekkel, énekekkel, a kisebbek pedig csillogó szemekkel 
és huncut mosollyal köszöntötték az édesanyákat és nagyma-
mákat.

A következő hónapokban is színes programokkal tarkít-
juk a bölcsődéseink életét, hogy minél több kedves emlékkel 
és élménnyel gazdagodjanak.

 Hajdú Zoltánné 
 intézményegység-vezető

Szakmai nap a Szent Lajos 
utcai óvodában

2017. április 6-án a Szent Lajos úti óvoda 
Margaréta csoportjában bemutató foglalkozás 
volt. Témája: A barom� udvar élete.

Az óvodás korú gyermekek fő tevékenysége a 
játék, ennek függvényében a délelőttöt komplex 
tevékenységek színesítették. A minden érzék-
szervet megmozgató tapasztalatszerzés közben 
új ismeretekkel gazdagodhattak a gyerekek, illet-
ve elmélyült a már meglévő tudásuk a háziálla-
tokkal kapcsolatban. Az „állatok” téma mindig 
közel áll az óvodásokhoz, ezért a foglalkozást 
megelőzően ellátogattunk a kisállatpiacra. Bar-
kácsoltunk kakast, tyúkot, csibét, tyúkólakat, 
amivel utána játszhattak az óvodások. A játék-
tevékenységekben a gyermekek továbbélhették 
élményeiket, felhasználhatták ismereteiket.

Hangulatos délelőttöt zártunk, ahol a meg-
hívott tanító nénik és óvó nénik szakmai isme-
retekkel lettek gazdagabbak.
 Heczendorferné Deák Ágnes óvodapedagógus

Büszkék vagyunk Rád, Márkó!
Az Országos Meteorológiai Szolgálat immár 

harmadik alkalommal hirdetett rajzversenyt a 
Meteorológiai Világnap alkalmából. A pályázat 
a „Felhők” címet viselte. Mivel a verseny hat 
korosztály szerinti kategóriában került kiírásra, 
lehetőség nyílt arra, hogy a legjobban rajzoló 
óvodásaink megmutathassák tehetségüket vá-
rosunk határain kívül is. A téma jól kapcsoló-
dott az óvodában feldolgozott víz-projekthez, 
amely márciusban minden csoportban jelen 

volt. A gyermekek 
fantáziája pedig szár-
nyra kapott és kreatív 
ötleteiket boldogan 
ábrázolták rajzaikban. 
A legszebbnek ítélt al-
kotásokat eljuttattuk 
a Meteorológiai Szol-
gálat Központjába, 
ahonnan rövid időn 

belül örömteli híreket kaptunk. Vilcsák Márk, 
6 éves Őzike csoportos óvodásunk a rajzver-
seny óvodás kategóriájának első helyezettje lett. 
Ezen alkalomból meghívták őt és kedves szüleit 
Budapestre az OMSZ központjába egy nagy-
szabású díjátadó ünnepségre. A „mi kis Büsz-
keségünk” sok-sok ajándékot kapott, valamint 
részese lehetett egy fogadásnak és szétnézhetett 
a meteorológiai eszközök kiállításán is. Már-
kónak ez a nap egy igazi, maradandó élményt 
jelentett. Örülök, hogy örömében osztozhattam 
Vele, hiszen erre a jeles alkalomra magam is el-
kísértem.

Másnap az óvodai csoportjában beszámolt 
a gyerekeknek az átélt élményeiről és boldogan 
mutogatta a sok „békás kincset”, amit kapott. Tár-
sai is együtt örültek vele, és azóta is büszkék rá.

Gratulálunk Márkónak az elért eredmény-
hez és még sok ilyen sikert kívánunk neki!

 Virágné Mujkos Erika  óvodapedagógus

Gyermeknap a Meserét Óvodában
Gyermeknapi vigadalmat rendeztünk 

2017. május 26-án, pénteken a Meserét Óvoda 
székhelyintézményében. Óvodánk apra-

ja-nagyja a szülőkkel együtt tartalmas déle-
lőttön vett részt. A programot zenés tornával 
kezdtük. Ezt követték a játékos tevékenységek, 
óvónői meseelőadás, bűvész suli, versenyjáté-
kok, kézműves foglalkozások. Tengeri Attila 
zenés interaktív műsorával és az elmaradha-
tatlan fagyizással zárult a jó hangulatú délelőtt.
 Kocsis Györgyné óvodavezető

Környezetvédelmi nap óvodás módra
Az idén május 24-én tartottuk a Környezet-

védelmi Napot óvodánkban. A helyszínt a köz-
ponti óvoda biztosította, ahol az összes Meserét 
óvodás együtt játszhatott.

A Környezet munkaközösség tagjai 17-féle 
játékkal várták a gyermekeket. Ezek a játékok 
újrahasznosított anyagokból készültek, a fő 
téma pedig a környezettudatosság fejlesztése, 
az egészségmegőrzés volt. A szülőket is bevon-
tuk a programunkba, hiszen az „állomásokat” a 
szülők vezették. Köszönjük munkájukat!

A játékkal párhuzamosan kiállítást is meg-
tekinthettek a gyerekek az óvoda aulájában. A 
kiállításra szülők küldtek be különféle játéko-
kat, használati eszközöket, melyek természe-
tesen újrahasznosított anyagokból készültek. 
Köszönjük az aktív részvételüket!

Szintén ezen a napon került sor a „Föld napi 
totó” nyerteseinek ajándékátadására. Gratulá-
lunk a díjazottaknak!

Ezúttal köszönjük Lajosmizse Város Önkor-
mányzatának támogatását, hogy segítségükkel 
ilyen tartalmas Környezetvédelmi Napot tud-
tunk tartani a Meserét Óvodánkban.
B orbély Ella, Környezet munkaközösség vezetője
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Szakmai nap a Gomba csoportban
„A gyermek olyan, mint egy pillan-
gó a szélben.
Néhány magasabbra tud repülni, 
mint mások, de mindegyik a leg-
jobb tudása szerint repül. Miért is 
hasonlítanád össze őket?
Mindegyik más. Mindegyik külön-
leges. Mindegyik gyönyörű.”

A Gomba csoportba szakmai napra invitáltam a kollégákat, ahol to-
vábbképzéseken elsajátított új technika gyakorlati megvalósítását mutat-
tam meg. Az új technikát igyekeztem a Pedagógiai Programhoz igazítani, 
így a témája: Vitamintorna a Víz Világnapjához kapcsolódva. A nap fo-
lyamán készítettünk gólyákat, amelyek benépesítették a kis tavacskánkat, 
ami körül énekeltünk, verseltünk, majd eljátszottuk a tóra leszálló gólya 
mozdulatait vitamintorna gyakorlatokkal. Majd meghallgattunk egy vita-
mintorna-mesét, melynek egyes részeihez mozdulatokat kapcsoltunk. A 
gyerekek szívesen végzik ezeket a gyakorlatokat, így játszva tornáztatják 
gerincüket, javítják tartásukat.

A másik új technika a sportpoharak nevezetű játék, ahol a jobb és bal-
kéz váltott használata segíti a kognitív képességek fejlesztését játékosan, 
tevékenységbe ágyazottan.

Az új módszertan bevezetésének haszna, hogy a gyerekek minél játé-
kosabban, ne direkt módon fejlődjenek.

A gyermekek szívesen fogadták az új játékokat, a kollégák és a tanító 
nénik pedig remélhetőleg sok új ötlettel gazdagon távoztak a nap végén 
csoportunkból. Kunné Sipos Ágnes óvodapedagógus

Zöld óvodánk zöldebbé varázslása
2016-ban már második alkalommal nyerte el a Rákóczi utcai óvoda a 

Zöld Óvoda Díjat. A pályázat megírásakor tervbe vettük, hogy halastavat 
szeretnénk a gyerekeknek építeni, aminek megszervezését-megtervezé-
sét Nagy Ildikó óvó néni vette kézbe. Az ősz folyamán már sikerült a tó 
alapterületét egy nagyméretű traktorgumiból kialakítani. A tó belsejét 
borító tófóliát Czigány László felajánlásából sikerült beszerezni. A hala-
kat és a növényeket a Sztancsik szülőktől kaptuk.

Régóta dédelgetetett álmunkat is megvalósítottuk: tavasszal vetemé-
nyes kert is helyet kapott óvodánk udvarán. A vetőmagot (retek, hagyma, 
borsó) a gyerekekkel együtt vásároltuk meg, amit a Föld Napja alkalmá-
val ültettünk el. A gyerekek bevonásával folyamatosan locsoljuk, gondoz-
zuk és hamarosan meg is kóstolhatjuk munkánk „gyümölcsét”.

A virágoskert szebbé tételéhez pedig az előző évek szokásaihoz hí-
ven ismét a szülők segítségét kértük, amihez sok-sok egynyári virágot és 
fűszernövényeket kaptunk. A növények elültetésében az óvoda kertésze 
segédkezett.

 Oláhné Szívós Katalin óvodapedagógus

   MEGHÍVÓ!

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a
„TÜNDÉRKERT VIRÁGAI”
című óvodai gálaműsorunkra.

Időpont:  2017.06.08. (csütörtök) 16 óra
Helyszín: Művelődési Ház, Moziterem

Fellépnek: Méhecske csoport
Őzike csoport
Micimackó csoport
Cica csoport
Margaréta csoport

Belépőjegy ára: 500 Ft

A belépőjegyek elővételben az óvodákban a szereplő
csoportok óvodapedagógusainál vásárolhatóak.

A helyszínen jegyárusítás nem lesz.

Óvó nénik, Gyermekek, Tündérkert Alapítvány Kuratóriuma

NYÁRI TÁBOROK 
A MESERÉT ÓVODÁBAN

2017. június 19-23.
Természetbúvár tábor

Anyanyelvi tábor
Tudorka tábor

2017. június 26-30.
Mozgás tábor
Zenei tábor

Alkotó tábor

A táborokba való jelentkezésről az 
óvó néniktől kapnak tájékoztatást a kedves szülők.

Napraforgó csoport

Halacska csoport

Mécses csoport

Méhecske csoport

Gomba csoport
Csibe csoport
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„Ember lenni mindég”
Városi Szavalóverseny

Arany János Domokos napra című verse 
egy mondatának részletét választottuk mot-
tóul a 2017-es Lajosmizsei Városi Szavalóver-
senyünkre. Nem véletlenül! A költészet napján 
megrendezett megmérettetésen Arany Jánosra 
is emlékeztünk, hiszen születésének 200. évfor-
dulója alkalmából ezt az esztendőt az Ország-
gyűlés és a Magyar Tudományos Akadémia 
Arany János-emlékévnek nyilvánította.

A Lajosmizsei Kultúrapártoló Alapítvány és 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyv-
tára által meghirdetett versenyen az indulók 
egy szabadon választott magyar költő versé-
vel tiszteleghettek Arany János költészete előtt 
négy korcsoportban.

A zsűri három főből állt, melyek a követke-
zők voltak:

Sárközi Zsuzsanna, tanító, az alsó tagozatos 
magyar munkaközösség vezetője, számos vers-
mondó gyermek sikeres felkészítője, s egyben a 
verseny zsűrijének elnöke.

Adonyi Gabriella, a lajosmizsei általános is-
kola tanára, megszámlálhatatlanul sok magyar 
és angol nyelvű színházi előadás megálmodó-
ja és sikeres színre vivője; a hatásos, jó előadás 
gyakorlati ismerője. 

Kovács Gáspár, a lajosmizsei (nép)zenei élet 
meghatározó személyisége, tanítóképzős főis-
kolai hallgató, a kecskeméti SZIÉTA Színjátszó 
Stúdió tagja, s egykori sikeres versenyző.

A verseny helyezettjei és résztvevői értékes 
díjazásban részesültek, melyek kategóriánként 
és név szerint a következők lettek:
1. Korcsoport: 3-4. osztályosok
1. Mészáros Gréta, 2. Nyitrai Milla, 3. Tóth 
Anna
Különdíjas: Oláh Lili

2. Korcsoport: 5-6. osztályosok
1. Horváth Gréta, 2. Vas György Norbert, 3. 
Szabó Emese
Különdíjas: Herendi Hanna

3. Korcsoport: 7-8. osztályosok
1. Menyik Júlia Rita, 2. Tóth Lilla, 3. Nagy Bog-
lárka
Különdíjas: Czigány Csaba

4. Korcsoport: Felnőttek
1. Menyik Bence, 2.Szirtes Mária, 3.Nyitrainé 
Oláh Szilvia
Különdíjasok: Galbács Józsefné, Kőszegi Má-
ria, Orlov Bálint, Pomázi Károlyné, Pál�  Ár-
pádné, Cselei Lászlóné

 Köszö njük a jelentkezők részvételét, a he-
lyezetteknek gratulálunk, s reméljük, a jövőben 
is rangos, helyi verseny marad a lajosmizsei Vá-
rosi Szavalóverseny!

 Varga Mária könyvtáros

Véget ért a Könyvtári Derbi!
Április 29-ével lezárult az általános iskolá-

sok számára rendezett, három hónapon keresz-
tül zajló olvasási és könyvtári versenyünk, a 
Könyvtári Derbi. Az ünnepélyes eredményhir-
detésre május 10-én, 13 órakor került sor.

Mivel a gyerekek és tanáraik sok időt és 
energiát öltek bele az olvasásba és az olvasmá-
nyélményeikhez kapcsolódó feladatok meg-
oldásába, ezért szerettük volna, hogy ez a nap 
vérre menő küzdelem helyett egy vidám, felsza-
badult örömünnep legyen.

Mielőtt elárultuk az eredményeket, egy-egy 
kis� lmet tekinthettek meg az osztályok a ver-
seny két kiemelt írójáról: Berg Juditról, illetve 
Szabó Magdáról, aki idén lenne 100 éves.  

Ezek után következett az eredményhirdetés 
és az ajándékok, oklevelek, nyeremények átadása.
4-5. évfolyam
• 1. helyezett: 4.b
• 2. helyezett: 4.a
• 3. helyezett: 4.d 
6-7-8. évfolyam
• 1. helyezett: 6.c
• 2. helyezett: 6.b
• 3. helyezett: 7.d

Az osztályok eredményei mellett kiemeltük 
minden osztályból a legtöbbet olvasó diákot, 
így könyvjutalomban részesült:

4.d – Csete Károly Gyula
4.b – Halasi Áron
6.b – Gáspár Veronika
7.d – Gémesi Andrea Fanni

Végül könyvutalványt kapott az a két diák is, 
aki évfolyam szinten a legtöbbet olvasott:

4.a – Pető Bence
6.c – Szabó Emese
Emese, a derbi abszolút győztese kiemel-

kedő munkájáért, szorgalmáért és kitartásáért 
igazgatói dicséretben is részesült. 

Az eredmények igazi megünnepléséhez egy 
150 szeletes csokitortával járult hozzá a Sar-
ki Pékség K� ., akiknek ezúton is szeretnénk 
köszönetet mondani az édességek felajánlásá-
ért.

Köszönjük minden osztálynak és osztályfő-
nöknek a lelkes részvételt! Gratulálunk a szép 

eredményekhez, és reméljük, jövőre is együtt 
játszhatunk majd!

 Nagy-Szijjártó Viktória és 
 Varga Mária könyvtárosok

Ku� ik, Kicsibácsi 
és Kicsinéni (meg az Imikém)

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyere-
kek személyesen is találkozzanak időről időre 
egy-egy kortárs íróval, költővel. Az idén Dániel 
András, többek között a Ku� ik, Kicsibácsi és 
Kicsinéni (meg az Imikém) megálmodója ér-
kezett hozzánk. Ő rajzolja és írja is a legtöbb 

A 4.b osztály

A 6.c osztály
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könyvét, emiatt különlegesen érdekesnek ígérkezett ez az író-olvasó „ba-
rátkozó”.

Április 27-én, csütörtökön, fél 11-kor és fél 12-kor kezdődtek a 
foglalkozások a művelődési ház Dísztermében, melyekre először a 
másodikosok, utána a harmadik osztályosok érkeztek. A gyermekek 
előzetesen már könyvtári órákon megismerkedtek Dániel András 
könyveivel, így a személyes találkozó láthatólag nagy örömöt okozott a 
diákoknak. 

A találkozó után a könyvtárból elfogyott pillanatok alatt az összes 
Dániel András könyv, s szerintünk jó néhány családban is, a gyermek 
kérése alapján, be kellett szerezni a házi könyvtárba valamelyik általa írt, 
rajzolt könyvet. Amennyiben ez a hatás tartós marad, s tényleg irodal-
mi élményt jelentett a gyerekeknek, talán-talán nem volt hiábavaló ez a 
rendezvény.
 Varga Mária könyvtáros
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 Nyáron is vár a   

   lajosmizsei könyvtár!  
2017. július 18 – szeptember 2. 

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

SZERDÁNKÉNT  
„öröm olvasmány” közösen  

BERG JUDIT: 
RUMINI 

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 

 kölcsönözni 

 újságot olvasni 

 számítógépen játszani 

 társasozni  

 csocsózni 

 rajzolni 
 

Várunk benneteket! 
 

Hozd el a barátodat is! 
 

A foglalkozásokon való 
részvétel  
díjtalan!
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A Lajosmizsei VLC hírei
Felnőtt csapatunk újoncként szerepel a me-

gyei I. osztályú bajnokságban. 25 forduló után 
a 10. helyen áll az együttes. Első évben célunk 
a biztos bennmaradás a 15 klubot felvonultató 
mezőnyben.  I� úsági U19-es csapatunk szintén 
a 10. helyet foglalja el a tabellán.

Tavaszi  eredmények:
• Harta – Lajosmizsei VLC 2-2, gól: Dóka D., 

Háry. U19: 3-1
• Lajosmizsei VLC – Kunszállás 2-1, gól: 

Háry 2. U19: 1-2
• Kecel – Lajosmizsei VLC 1-1, gól: Háry. 

U19: 0-3
• Lajosmizsei VLC – Kiskunhalas 1-0, gól: 

Szabó. U19: 1-2
• Kecskemét – Lajosmizsei VLC 6-1, gól: 

Móra. U19: 5-0
• Lajosmizsei VLC – Bácsalmás 1-0, gól: 

Szabó. U19: 1-7
• Akasztó – Lajosmizsei VLC 0-1, gól: Cser-

ni. U19: 2-2
• Lajosmizsei VLC – Baja 2-3, gól: Móra 2. 

U19: -
• Jánoshalma – Lajosmizsei VLC 2-1 gól: 

Szabó. U19: 6-2
• Kiskunfélegyháza – Lajosmizsei VLC 2-1, 

gól: Háry. U19: 2-0

• Lajosmizsei VLC – Kalocsa 1-1, gól: Dóka 
D. U19: 1-4

A felnőtt csapat házi góllövőlistáját Háry 
Péter vezeti 6 góllal, az U19-eseknél Patai Zsolt 
szerezte a legtöbb gólt, 22-őt.

U16-os serdülő csapatunk 17 forduló után a 
8. helyen áll a tabellán. A csapat legeredménye-
sebb játékosa Baranyi Ferenc 13 góllal.

U7, U9, U11, U13-as csapataink sikeresen 
képviselik városunkat az OTP Bank Bozsik 
Programban. Bár ebben a versenyrendszerben 
nem hirdetnek eredményt, csapataink jól helyt-
álltak az eddigi tavaszi fordulókban.

Ovifocistáink május 1-én a ladánybenei 
Majálison játszottak bemutató mérkőzést a 
helyi óvodásokkal. A jó hangulatú találkozón 
sok néző előtt mutathatták meg tudásukat a 
legi� abb labdarúgóink.

A Rendőrség és a Polgárőrség képviselői, 
Tarnóczy László ezredes, Nyári Zsolt őrnagy, 
Nagy Zoltán polgárőrelnök és Szőrös Zoltán 
polgárőr a biztonságos közlekedés érdekében, 
valamint a balesetek megelőzéséért láthatósági 
mellényeket, lámpákat adományoztak egye-
sületünk gyermeklabdarúgóinak. A hasznos 
felszerelések mellé közlekedésbiztonsági taná-
csokat is kaptak a � atalok a megjelent szakem-
berektől. Támogatásukat ezúton is köszönjük!

Májusban folytatódnak a bajnokságok és 
a Bozsik Program, a lakiteleki Népfőiskolán a 
hagyományos Grosics kupán veszünk részt, 
Lajosmizsén megrendezzük a Szamóca kupát, 
valamint pályára lép csapatunk Telkiben, az 
Országos Tanévzáró Fesztiválon is.

Minden érdeklődőt várunk szeretettel a ren-
dezvényeinken!  Faragó Gyula

SPORT

Felnőtt csapatunk a Bácsalmás 
elleni győzelem után

A T op 12 játékosai

A Lajosmizsei Asztalitenisz Club hírei

Befejeződött a Kecskeméti Városi Baj-
nokság, melyen két csapattal is indultunk. 
A Bajnokság két csoportból állt. Mi a má-
sodik csoportban szerepeltünk, a követ-
kező eredménnyel:

Mizsei Kisüstik csapata: 4. helyezés. 
Játékosok: Baracsi Dóra, Dodó László, 
Boda Zoltán, Balogh Sándor, Dobos Ro-
land.

Lajosmizsei AC csapata: 6. helyezés. 
Játékosok: Dömötör Szilvia, Szijjártó 
Pálné, Gályász Tamás, Krasnyánszki Ti-
bor.

Sajnos nem jött össze a feljutást jelen-
tő dobogós hely. A következő évre szeret-
nénk úgy összeállítani egy csapatot, hogy 
ez sikerüljön.

Minden évben, a bajnokság befejezése 
után kerül sor a Top 12 versenyre, melyet 
most az Univer két játékosa nyert meg. A 
3. Dodó László és a 4. Baracsi Dóra lett, 
mindketten a Mizsei Kisüstik csapatából. 
Ez az eredmény is mutatja, hogy nagy esé-
lye volt a csapatnak a feljutáshoz.

A Megyei Bajnokság fordulói még fo-
lyamatban vannak.

 Szijjártó Pálné

Mizse Kupa Országos Sakkverseny Május 13-án és 14-én a művelődés ház-
ban rendeztük meg az egyre népszerűbbé váló 
Mizse Kupa Országos Sakkversenyt három 
kategóriában, összesen 60 résztvevővel.
Végeredmény:
A csoport (2200 élőpont alattiak, 26 résztvevő):
1. Csúri László (Hódmezővásárhely)
2. Kovalcsik Zoltán (Vaja)
3. Palágyi Csaba (Tiszavasvári)
4. Papp Bence (Szeged)
5. Palotai Bendegúz (Kecskemét)
6. Szentgyörgyi Sándor (Szob)

B csoport (1600 élőpont alattiak, 18 résztvevő):
1. Gulácsi Donát Ferenc (Velence)
2. Károlyi József (Csemő)

3. Bodó Boglárka (Tapolca)
4. Bakos Ádám Tamás (Kecskemét)
5. Marjanovics Alex (Szeged)
6. Bíró Lóránd (Kiskunmajsa)

C csoport (amatőr versenyzők, 16 résztvevő):
1. Kiss László (Felsőlajos)
2. Erős Máté (Lajosmizse)
3. Árvai Tamás (Kecskemét)
4. Panda Barnabás (Kecskemét)
5. Bezzeg Patrik (Csemő)
6. Antal Dániel (Kalocsa)

Dicséretet érdemel Erős Máté, aki veretlenül 
szerezte meg az ezüstérmet.

 Móczó István
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Országos Katasztrófavédelmi Verseny
„Akik idáig eljutottak, már mind győztesek.”  

Ezekkel a szavakkal nyitotta meg  dr. Tóth Fe-
renc tűzoltó dandártábornok, országos polgári 
védelmi főfelügyelő az országos katasztrófavé-
delmi versenyt 2017. április 22-én Budapesten, 
a Városligetben.

Ahhoz, hogy idáig eljutottak a lajosmizsei 
általános iskola diákjai – a „Mizsei Titánok”: 
Radva Erzsébet (Böbe), Vén Anikó, Rigó Márk, 
Tóth Szabolcs, Takó Bence  – nagyon sokat kel-
lett tanulni, gyakorolni. Ismerni kellett a pol-
gári védelem, a lakosságvédelem, a tűzoltóság, 
a mentősök feladatait, munkáját, és ezekhez 
társultak még a kerékpár-közlekedést érintő 
szabályok. A versenyre Sánta Tibor parancsnok 
készítette fel őket.

A 2017. áprilisi 4-i területi versenyen a do-
bogós helyezés volta cél. A jó felkészültségnek 
köszönhetően a legfelső fokra sikerült feljutni 
10 általános iskolás csapat közül. A következő 
megmérettetés az április 12-i megyei döntő 
volt, amely már nagyobb falatnak bizonyult, 
ezért a lajosmizsei tűzoltókon túlmenően kér-
tünk segítséget mentős kollégáktól is. Min-
dennapi, rendszeres képzést kaptak elméleti 
és gyakorlati oldalról is, hiszen már sokkal 
komolyabb, mélyebb szakmai tudást kellett 
magukba szívni a gyerekeknek. Ismerni, gyako-
rolni kellett a lakosságvédelmi intézkedéseket, 
a tűzoltó-szakfelszereléseket, használatukat, a 
mocsárjárást, nyúlgátépítést, sugárszerelést, a 
veszélyes anyagok beazonosítását, a természe-
ti-ipari katasztrófák veszélyeit. Sikerült, ami-
ről csak álmodni mert a lelkes iskolás csapat: 
a dobogó legfelső fokára jutott 7 csapat közül, 
jelentős pontkülönbséggel előzve meg a tavalyi 
megyei bajnok csapatot.

Nagy levegővételt követően megkezdték 
a felkészülést az országos döntőre. A tét nem 
volt más, mint maximális tudást nyújtani. Itt, a 
legjobbak legjobbjai között a tudás mellé már 
szerencsének is párosulnia kell. A borongós 
időben 22 csapat állt rajthoz két lépcsőben a 
12 állomás feladatait végrehajtani. Már a kez-
det kezdetén látszott, hogy szoros verseny fog 
kialakulni. A pontszámok mellett a végrehajtás 
idejét is mérték, így nem csak a jó megoldás, 
hanem az akadály leküzdéséhez felhasznált idő 
is dominált. Két állomáson is csúcsidőt értek el 
a diákjaink: sugárszerelésben és homokzsák-

pakolásban a legjobbak voltak. 6 állomáson is 
maximális pontszámot kaptak. 15 óra magas-
ságában az eredményhirdetéskor beigazolódott 
a szoros verseny, hiszen a „Mizsei Titánok” 
csapata a maximálisan szerezhető 270 pontból 
mindössze 12-t vesztett, így az előkelő 5. he-
lyezést érte el –néhány ponttal maradva csak le 
az elsőktől. Gratulálunk a szép teljesítményért, 
helyezésért!

Mi is a jutalom ezért a szép teljesítményért? 
A tudás, a tapasztalat a katasztrófavédelem te-
rén, barátságok kötése! 

Ami kézzel fogható: elismerések, kerekegy-
házi kalandpark-látogatás, Balaton-parti egy-
hetes tűzoltótábor, nemzetközi katasztrófavé-
delmi táborozás.

 Önkormányzati tűzoltóság

SPORT Tűzoltóság
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A JÁSZKUN REDEMPTIO 
272. ÉVFORDULÓJA

A Jászkun Redemptio 
tiszteletére rendezett központi 
emlékünnepség résztvevői 
Jászberényben, 2017. május 
6-án,  a Déryné Rendezvényház 
dísztermében

A Redemptio 272. évfordulója 
alkalmából lerótták tiszteletüket 

a jász ősök előtt 
a Lajosmizse Várost képviselő küldöttek is

Jászkun települések képviselői koszorúznak 
a  Jászság fővárosában, Jászberényben, 
a város szívében található Jász Emlékműnél
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