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KÖZÖS AKARATTAL
ÚJ SPORTCSARNOK
ÉPÜL LAJOSMIZSÉN!

A tervezett létesítmény egy
szabályos kézilabdapályát
magába foglaló, 500 fős mobil
lelátórendszerrel rendelkező
sportcsarnok. A település
sportterületének szánt
területen jelenleg két füves
labdarúgópálya található.
Az új sportlétesítményt
ezek mellé szánjuk a
Mizsei utca felőli üres részre.

Kérünk Mindenkit, hogy az új sportcsarnok megépítéséhez
valamilyen formában járuljon hozzá, adójának 1%-át ajánlja a
MIZSE KÉZILABDA CLUB részére.
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ADÓFIZETÉSI HATÁRIDŐ
Lajosmizse Város Önkormányzati Adóhatósága 2014. február hónapban postázza ki az
adófolyószámla-kivonatokat, annak érdekében, hogy az adózók pontosan és időben tudják
fizetni a 2014. év márciusában esedékes helyi adóikat és a gépjárműadót.
A folyószámla kivonatok kiküldésének célja
kétirányú, egyrészt tájékoztatást adnak az aktuális pénzügyi helyzetről, másrészt tájékoztatnak
a 2014. március 15-ig fizetendő adórészekről,
tekintettel arra,hogy 2014. március 15-ig kellett fizetni a helyi adók és a gépjárműadó első
félévi részét.

A folyószámla-kivonat
felépítéséről és tartalmáról
A folyószámla állapot a 2014. február hónapban az önkormányzati adóhatóságnál meglévő adatok alapján készül.
A folyószámla kivonat külön részletezi az
1 000 forintot meghaladó:
1. már esedékes meglévő adótartozásokat
(kézhezvételkor fizetendő megjegyzéssel)
2. a 2014. március 15-ig esedékessé váló adóösszegeket, valamint
3. egyéb eltérő esedékességű határidővel fizetendő adóösszegeket.

TÁJÉKOZTATÁS A 2014. ÉVBEN A
LAJOSMIZSEI KÖZTEMETŐBEN
TÖRTÉNŐ FEJLESZTÉSEKRŐL
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2013. november 21-i Képviselő-testületi
ülésen tárgyalta a Lajosmizsei Köztemető 2014.
évi fejlesztéséről szóló előterjesztést.
A döntések értelmében 2014. év első felében
elkészül a főbejárat mellett a második urnafal
kerítés szakasz, amely 72 urna elhelyezésére lesz
alkalmas, továbbá a temető Bajcsy-Zsilinszky
utcai oldalán a régi drótkerítés helyére új drótkerítés lesz felállítva 366 méter hosszúságban.
Az év második felében a főbejárat előtt mind
a két irányban 6-6 parkoló kerül kiépítésre. A
hetes parcellában a zsidótemető előtti területen
kialakításra kerül az urnasírkert első szakasza,
amely 48 urna földbeli elhelyezésére lesz alkalmas, valamint a zsidótemetőnél található régi
urnafal köré térburkolat kerül kialakításra.
Az urnás temetkezési módok bővítése céljából az önkormányzat három darab urnatartó
kegyoszlopot rendelt meg Lengyel Krisztián
épületszobrásztól. Az urnatartó kegyoszlop
egy négy szintből álló díszes oszlop, amelynek
mindegyik szintjén három urna helyezhető el
maximum az urnatartó fülkében.
A kivitelezési munkálatokat 2014. év tavaszától a MIZSEBAU Építő Kft. fogja elvégezni.
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A kivonaton az egyes adónemek adatai külön-külön tagolásban, azon belül „Előírás” és
„Törlés”, valamint „Előző” és „Folyó” évi megbontásban is feltüntetésre kerültek. A törlés tételek között találhatják a túlfizetéseket is. Adónemenként az adóztatott, vagy már az adóztatás alól kivont, megszüntetett „adótárgyak” is
– azonosítható módon – szerepelnek a kivonaton. Már esedékes tartozás esetében az aktuális
és elvárt késedelmi pótlék összege az értesítő
nyomtatásának napjáig került tájékoztató jelleggel felszámításra.
Szeretnénk felhívni a figyelmüket arra,
hogy az előírt adókat a hatályos szabályozás
szerint a jelzett határidőkig az adózó köteles
megfizetni. Kérjük, hogy a fenti határidőig
fizetési kötelezettségének eleget tenni szíveskedjen, mivel az elmaradt adófizetés adóvégrehajtást vonhat maga után. A végrehajtási
eljárást Dr. Szűcs-Galsi Emese önálló bírósági
végrehajtó folytatja le. A végrehajtási eljárás
során felmerült költségek (végrehajtói mun-

Falugazdásszal
kapcsolatos változások
A falugazdászi feladatok ellátása a Járási Hivataltól az Agrárgazdasági Kamarához került.
A Falugazdász Lajosmizse és Felsőlajos vonatkozásában Fekete Zsolt agrármérnök.

kadíj, jutalék, általános költségátalány) minden esetben az adóst terhelik, és az adóstól felvett összegekből elsődlegesen ezek a költségek
kerülnek kiegyenlítésre. A végrehajtási költségeket az önálló bírósági végrehajtónak kell
megfizetni, ezen összeg megfizetéséig a végrehajtási eljárás nem kerülhet megszüntetésre.
A folyószámla-kivonaton szereplő adatokkal kapcsolatos észrevételüket személyesen
ügyfélfogadási időben, postai úton vagy a lajosmizse@lajosmizse.hu e-mail címre küldött
levélben is megtehetik. Telefonon történő tájékoztatás esetén, a fontosabb azonosító adatok
közlése is szükséges.
Tájékoztatjuk továbbá adózóinkat, hogy az
adóbevallási kötelezettség teljesítésére szolgáló
nyomtatványaink 2014. január 1-vel változtak. A nyomtatványok elérhetők a www.lajosmizse.hu >Polgármesteri Hivatal > Ügycsoportok,
letölthető nyomtatványok > Adócsoport linken.
Kérjük, hogy a továbbiakban bevallási kötelezettségeik teljesítésére ezen nyomtatványokat
szíveskedjenek használni.

ÜGYFÉLFOGADÁS HELYE:

6050 Lajosmizse, Városház tér 1. földszint 3-4 szoba.
Ügyfélfogadási időpontok:
Hétfő: 08.00-12.00, 12.30-16.00
Szerda: 08.00-12.00, 12.30-17.00
Csütörtök: 08.00-12.00, 12.30-16.00

Ügyfélfogadás helye Lajosmizsén:
Városháza, elérhetőség: 0676/356-211,
ideje: Kedd 8.00-16.00, Szerda 13.00-16.00,
Csütörtök 8.00-16.00, Péntek 8.00-12.00
Ügyfélfogadás helye Felsőlajoson:
Faluháza, elérhetőség 0676/356-949,
ideje: Hétfő 8.00-12.00

HIRDETMÉNY
Az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó
nyomtatványokról, valamint a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet 9. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott kötelezettségemnek eleget téve, mely szerint a HVI a „helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza az SZSZB
tagjainak, egy szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási bizottság tagjainak, valamint a
HVI vezetőjének nevét, a HVI hivatali helyiségének címét, telefonszámát, e-mail címét és fax-számát”
az alábbiakról tájékoztatom Lajosmizse és Felsőlajos települések választópolgárait az országgyűlési
képviselők 2014. április 6. napjára kitűzött választásával kapcsolatban:
A HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE:

dr. Balogh László jegyző
A HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJÉNEK HELYETTESE

Muhariné Mayer Piroska aljegyző
A HELYI VÁLASZTÁSI IRODA CÍME:

6050 Lajosmizse, Városház tér 1. Tel/fax: 76/457-575.
E-mail cím: lajosmizse@lajosmizse.hu

| HÍRLAP | 2014. január–március |

2/24/14 10:24:36 AM

H Í R E K

L A J O S M I Z S E

P O R T Á J Á N

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Lajosmizse, Városház tér 1. • Tel./Fax: 76/457-575 • E-mail: lajosmizse@lajosmizse.hu • http://www.lajosmizse.hu
Ügyfélfogadás: Hétfő 8.00-11.30, 13.00-15.30 • Szerda 8.00-11.30, 13.00-15.30 • Csütörtök 8.00-11.30, 13.00-15.30

HIRDETMÉNY

Az országgyűlési képviselők és az Európai
Parlament tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban
használandó nyomtatványokról, valamint a választási eredmény országosan összesített adatai
körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI.
15.) KIM rendelet 9. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, mely szerint
a HVI közleményt ad ki a szavazás helyéről,
idejéről és a szavazás módjáról, az alábbiakban tájékoztatom a választópolgárokat:
Magyarország Köztársasági Elnöke
16/2014. (I.20.) KE. határozatában kitűzte
az országgyűlési képviselők 2014. évi válasz-

tását. A szavazás napja: 2014. április 6., a szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart.
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok automatikusan felkerülnek a
központi névjegyzékbe. Azt a választópolgárt,
aki legkésőbb 2014. február 7-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja
a szavazóköri névjegyzékbe vételéről.
A helyi választási iroda értesítő átadásával
vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri
névjegyzékbe történt felvételéről azt a választópolgárt, aki 2014. február 7-ét követően kerül a
település szavazóköri névjegyzékébe. A névjegyzék a helyi választási irodában megtekinthető.

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár személyesen szavazhat.
A szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó választópolgár belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel, külföldön
Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát.
Átjelentkezést 2014. április 4-én 16.00 óráig, a külképviseleti névjegyzékbe való felvételt
2014. március 29-én 16.00 óráig lehet kérni
a www.valasztas.hu oldalon vagy levélben, illetve személyesen a lakóhely szerint illetékes
helyi választási irodától. Szavazni egy egyéni
választókerületi jelöltre és egy országos listára
lehet. Az országgyűlési választáson nemzetiségiként regisztrált választópolgár pártlista
helyett nemzetiségi listára szavazhat.

Lajosmizsén az alábbi szavazókörök működnek a választás napján:
1. szavazókör
Dózsa Gy. út 18., Református Iskola
2. szavazókör
Szabadság tér 13., Központi Iskola
3. szavazókör
Dózsa Gy.u. 100., Suri Iskola

4. szavazókör
Dózsa Gy. út 123. Régi Szülőotthon
5. szavazókör
Bajcsy-Zs. út 49. Cédulaház
6. szavazókör
Szent Lajos u. 21., Óvoda

Felsőlajoson az alábbi szavazókör működik a választás napján:

7. szavazókör
Bene tanya 73/a. Gombkötő tanya
8. szavazókör
Mizse tanya 90., Kónyamajor
9. szavazókör
Alsólajos tanya 285., Vadászház

1. szavazókör Iskola út 12. Faluháza

A HVI vezetőjének a szavazókörök kialakításáról szóló határozata, mely tartalmazza a szavazókörök körzetleíró listáját megtekinthető Lajosmizsén a Városháza aulájában és Lajosmizse Város hivatalos honlapján a www.lajosmizse.hu weboldalon, Felsőlajoson a Faluházban és Felsőlajos
hivatalos honlapján a www.felsolajos.hu weboldalon a „Választás” menü alatt található „Országgyűlési Képviselők választása 2014” almenüben.

HIRDETMÉNY
A választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. tv. 75. § b) pontjában biztosított jogkörömben eljárva, mely szerint a választási
irodák „gondoskodnak a választópolgárok, jelöltek és jelölő szervezetek tájékoztatásáról, választási információs szolgálatot működtetnek”
az alábbiakról tájékoztatom Lajosmizse Város
és Felsőlajos Község választópolgárait:
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban megszervezésre került a Választási
Információs Szolgálat, melynek elérhetőségét
itt közöljük.

Vezetője: dr. Balogh László
a Helyi Választási Iroda Vezetője
Telefon és faxszám: 76/457-575
Tagjai:
A HVI vezetője által a HVI tagok
közül kijelölt személyek.

Hétfő, kedd, csütörtök:
7.30-16.00 óráig (ebédszünet: 12.00-12.30)
Szerda: 7.30-17.00 óráig
(ebédszünet: 12.00-12.30)
Pénteken: 7.30-16.00 óráig

A Választási Információs Szolgálat helye:
Lajosmizse és Felsőlajos települések vonatkozásában egyaránt Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal épülete (6050 Lajosmizse,
Városház tér 1.)
A Választási Információs Szolgálat ügyfélfogadási ideje a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal teljes munkaideje alatt az
alábbiak szerint:

A HVI vezető által közzétett hirdetmények megtekinthetők Lajosmizsén a Városháza épületében, Felsőlajoson a Faluházban
található hirdetőtáblán vagy a bejárat melletti
üvegfelületeken, továbbá a települések hivatalos honlapjain. (www.lajosmizse.hu, www.felsolajos.hu weboldalon a „Választás” menü alatt
található „Országgyűlési Képviselők választása
2014”)

TISZTELT LAJOSMIZSEI ÉS
FELSŐLAJOSI VÁLASZTÓPOLGÁROK!
A szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos, a 16.00 óráig beérkező kérelmet (külképviseleti névjegyzékbe
vétel, átjelentkezés, mozgóurna igénylése,) minden esetben a beérkezése napján kell elbírálni.
A 16.00 órát követően, illetőleg a nem munkanapon berkező kérelmet a következő munkanapon kell elbírálni.
• A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre
irányuló kérelemnek legkésőbb 2014. március 29-én 16.00 óráig kell megérkeznie.
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• A külképviseleti névjegyzékbe
felvett választópolgár legkésőbb
2014. március 29-én 16.00 óráig
módosíthatja a Ve. 259. § (3) bekezdés
b) pontja szerinti adatot.
• A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár legkésőbb 2014. március 29-én

16.00 óráig kérheti törlését a külképviseleti
névjegyzékből.
• Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2014. április 4-én 16.00 óráig kell
megérkeznie a helyi választási irodához.
• Az átjelentkező választópolgár 2014. április
4-én 16.00 óráig módosíthatja vagy visszavonhatja átjelentkezési kérelmét.
• A választópolgár mozgóurna iránti kérelmének legkésőbb 2014. április 4-én 16.00
óráig kell megérkeznie ahhoz a helyi választási irodához, amelynek szavazóköri névjegyzékében szerepel.
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„Királykisasszonyok
és Királyfiak Otthona”

• Juhász Gyula út;
• Kossuth Lajos utca páratlan oldal 113-tól végig, és páros oldal
84-től végig;
• Mikszáth Kálmán utca;
• Nyíri út;
• Orgona utca;
• Prímás utca;
• Rózsa utca;
• Szent Imre tér;
• Széchenyi utca;
• Szív utca;
• Telepi út páratlan oldal 41-ig,
páros oldal 48-ig;
• Újváros telep (megszüntetés
alatt lévő);
• Vásártér utca;
• Viola utca;
• Vörösmarty utca.

A Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesületet meghirdette 2010. január
1-jével Bács-Kiskun megye települései részére a „Királykisasszonyok és Királyfiak Otthona” cím elnyerését. Naptári évente az a település
nyerheti el a címet, ahol az előző év
december 31-én megállapított statisztikai létszámhoz viszonyított legnagyobb százalékos mértékű az ott
lakó, állandó bejelentett lakcímmel
rendelkezőkhöz viszonyított újszülöttek létszámnövekedése.
A 2012. évi adatok alapján a
KSH hivatalos igazolásának a birtokában örömmel tájékoztatjuk a
Lakosságot, hogy 2013. évben Lajosmizse városa lett az egyik díja- Külterület:
zott, 142 gyermek született Lajos- • Bene tanya (kivéve: 100-114/C-ig)
• Közös tanya 1-35/B-ig folyamamizsén.
tos (páros és páratlan)

Változások a fogorvosi
alapellátásban

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosította a háziorvosi, házi
gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről szóló rendeletét. A módosítás a fogorvosi körzeteket érintette,
azok területi leírása az alábbiak szerint alakul:
I. számú fogorvosi körzet területi
leírása (dr. Dutkon Alexandra)
Belterület:
• Bajcsy-Zsilinszky utca páratlan
oldal 23-tól végig, és páros oldal 68-tól végig;
• Bajza utca;
• Barakk telep (megszüntetés
alatt lévő);
• Damjanich utca;
• Dankó Pista utca;
• Dózsa György út páratlan oldal
79-től végig;
• Dózsa telep utca;
• Galagonya utca;
• Gárdonyi Géza út;
• Gyártelep;

II. számú fogorvosi körzet területi
leírása (dr. Szabó Izabella Laura)
Belterület:
• Ady Endre utca;
• Bajcsy-Zsilinszky utca páratlan
oldal 21-ig, és páros oldal 66-ig;
• Baross tér;
• Bartók Béla út;
• Batthyány utca;
• Bem utca páratlan old. 29-tól
végig, és páros old. 24-tól végig;
• Beneszél utca;
• Bercsényi Miklós utca;
• Bethlen Gábor utca;
• Bodza köz;
• Bodza utca;
• Borostyán utca;
• Buckói út;
• Csalogány utca;
• Deák Ferenc utca;
• Diófa utca;
• Dózsa György út páros oldal
66-tól végig;
• Erkel Ferenc utca 13-tól 27-ig
és 18-tól 40-ig;
• Felszabadulás utca (megszüntetés
alatt lévő – Gábor Áron utca);
• Fülemüle utca;
• Gábor Áron utca;

Lajosmizse város
vízvédelmi rendszerének
fejlesztésével kapcsolatos aktualitások

Az Iskola-tó kotrása a tavalyi évben megtörtént. A bevezető pontokhoz a következőkben víztisztító műtárgyak kerülnek elhelyezésre.
A Posta-tótól a Görgey utca irányába a nyomóvezeték kiépítésre került. A belterületi csapadékvíz hálózat vonatkozásában várhatóan már-
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Gesztenye utca;
Hársfa utca.
Hunyadi utca;
Irinyi utca;
Kálmán Imre utca;
Kálvin utca;
Kodály Zoltán utca;
Kossuth Lajos utca páratlan oldal 111-ig, és páros oldal 82-ig;
Kökény utca;
Könyves Kálmán utca;
Lehel utca;
Liszt Ferenc utca;
Malom köz;
Mátyás király utca;
Móra Ferenc utca páratlan oldal 9-től végig, és páros oldal
12-től végig;
Pacsirta utca;
Pázmány Péter utca;
Petrás köz;
Rákóczi utca;
Szent Lajos utca;
Tarnai utca;
Tavasz utca;
Telepi út páratlan oldal 43-tól
végig, páros oldal 50-től végig;
Temető köz;
Szent Vendel utca;
Zrínyi utca;
Vasút utca.

Külterület:
• Bene tanya 100-114/C-ig foly.
(páros és páratlan);
• Méntelek tanya;
• Mizse tanya;
• Közös tanya 36-59-ig foly. (páros és páratlan)
•
III. számú fogorvosi körzet
területi leírása (dr. Nulinek Ágnes)
Belterület:
• Arany János utca;
• Alkotmány utca;
• Árpád utca;
• Attila utca;
• Bánk bán utca;
• Barackvirág utca;
• Béke utca;
• Bem utca páratlan oldal 27-ig,
és páros oldal 22-ig;
• Bibó István utca;
• Ceglédi út;

• Dózsa György út páratlan oldal
77-ig, és páros oldal 64-ig;
• Elkerülı út;
• Eötvös Lóránd utca;
• Erkel Ferenc utca páratlan oldal
11-ig és páros oldal 16-ig;
• Görgey Artúr utca;
• Gróf Teleki Pál utca;
• Illyés Gyula utca;
• Jász utca,
• Jókai utca;
• József Attila utca;
• Katona József utca;
• Kazinczy utca;
• Kálmán Imre köz;
• Kisfaludy utca;
• Kölcsey utca;
• Madách utca;
• Május 1. út;
• Mathiász utca;
• Mizsei utca;
• Móra Ferenc utca páratlan oldal 7-ig, és páros oldal 10-ig;
• Németh László utca;
• Petőfi utca;
• Radnóti Miklós utca;
• Radnóti Miklós tér,
• Rozmaring utca;
• Rudas László utca (megszüntetés alatt lévő- Bánk bán utca);
• Ságvári utca;
• Sipos Mihály utca;
• Szabadság tér;
• Szent István utca;
• Szentgyörgyi Albert utca;
• Táncsics Mihály utca;
• Városház tér;
• Wesselényi utca;
• Ybl Miklós utca.
Külterület
• Alsóbene tanya;
• Alsólajos tanya;
• Berénybene tanya;
• Klábertelep tanya,
• Közös tanya 60- tól végig folyamatos (páros és páratlan)
Egyúttal tájékoztatjuk a
Tisztelt lakosságot, hogy 2014.
március 3. napjától a II. számú fogorvosi körzetben dr. Faragó Márta
helyett a betegek ellátását
dr. Szabó Izabella Laura végzi!

cius hónapban a Posta-tónál kiépítésre kerül az átemelő, valamint a beruházást tekintve az érintett összes utcán befejeződik a beruházás: Kossuth Lajos, Szent Lajos, Prímás, Táncsics Mihály, Arany János, Orgona,
Madách, Görgey, Petőfi Sándor utcák és a Ceglédi út.
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu
06 40 638 638
A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társﬁnanszírozásával valósulnak meg.
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HULLADÉKGAZDÁLKODÁSSAL
KAPCSOLATOS HÍREK

minden héten csütörtökön 9-11 óra között.
Ügyfélszolgálati telefonszám: 0630/278 8214
Levelezési cím: 6070 Izsák, Vadas dűlő 0394/6.
E-mail: info@izsak-kom.hu
szallitas@izsak-kom.hu
Honlap: www.izsak-kom.hu

Ismételten tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy Lajosmizse Város Önkormányzata 2013. december
15-étől 2015. december 31-ig hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést kötött az Izsák-Kom
Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft-vel (székhelye: 6070 Izsák, Vadas dűlő 0394/6.) (továbbiakban:
Közszolgáltató) a település közigazgatási területén keletkező települési szilárd hulladék begyűjtésére és
ártalmatlanító helyre történő szállítására.

A folyékony hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatban értesítem a T. Lakosságot,
hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással kapcsolatos rendelkezéseket a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény IX/A.
Fejezete szabályozza le. A nem közművel öszszegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló Kormány rendeletben
meghatározottak szerint az ingatlanon történő
vízfelhasználás esetén az ingatlan tulajdonosa,
vagyonkezelője, vagy egyéb jogcímen használója évente legalább egy alkalommal köteles a
közszolgáltatás igénybe vételére, kivéve ha jogszabály eltérően rendelkezik.
Lajosmizse Város Önkormányzata és a Faragó és Fia Környezetvédelmi Kft. (Közszolgáltató) között települési folyékony hulladékkezelési
közszolgáltatási szerződés áll fenn 2017. december 31-ig. A településen a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvizet kizárólagos joggal a fenti Közszolgáltató gyűjtheti be és
szállíthatja el az ártalmatlanító helyre.
A közszolgáltató elérhetőségei: ingyen hívható zöld szám: 06-80-980-004 hétköznap 7-18
óráig, vonalas telefon: 06/29 576-232 8-17 óráig,
mobil: 06-30-635-1597, 30-445-3541, személyesen minden hét kedden Lajosmizse, Szabadság tér 12. (Művelődési Ház emeleti „Kuckó”
terme) 16:00 órától 19:00 óráig. Megrendelések
és reklamációk a recepción is leadhatók.
A nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvízkezelési közszolgáltatás díja 2014.
március 31-ig bruttó 1 555 Ft/m3.

A Közszolgáltató által elkészített „A hulladékgyűjtés legfontosabb kérdései” és azokra
adott széleskörű válaszokat tartalmazó bemutatkozó információs füzet 2013. decemberben
postai úton megküldésre került az ingatlanhasználókhoz. A szóróanyag teljes terjedelemben megtalálható Lajosmizse honlapján a www.
lajosmizse.hu oldalon is.
A közszolgáltatás igénybevétele továbbra is
kötelező. A hulladékgazdálkodás rendje és a
közszolgáltatási díj nem változik.
A gyűjtőedényzet tartalmát meghaladó
többlethulladék elszállításához a közszolgáltató szabványzsákot biztosít bruttó 350 Forintos
áron, mely megvásárolható a hulladékszállító
autó vezetőjénél, valamint az ügyfélszolgálati
helyen.

Felhívjuk a Tisztelt Lakosok
figyelmét a szelektív
hulladékgyűjtés kiemelt fontosságára
A szelektív gyűjtés a különböző alapanyagú
hulladékfajták (papír, műanyag, üveg) elkülönített gyűjtését jelenti. Azért kell így gyűjteni a
hulladékokat, mert ez a rendszer lehetővé teszi,
hogy a gyűjtés során keletkezett viszonylag egynemű hulladékokat újra lehet hasznosítani.
Településünkön 2012-ben bevezetésre került a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés,
melybe egyre több háztartás kapcsolódik be. A
visszajelzésekből arra lehet következtetni, hogy
a lakosság körében népszerű ez a begyűjtési
forma, ugyanakkor a szelektív hulladékgyűjtő szigetes rendszer sajnálatos módon nem a
rendeltetésének megfelelően működik. A helyi illegális hulladéklerakók elkerülése érdekében valamennyi gyűjtősziget felszámolásra fog
kerülni 2014. május végéig. Az üveghulladék
gyűjtéséhez új típusú gyűjtőkonténerek lesznek kihelyezve a város egy-egy pontján. Kérjük
a Tisztelt Lakosságot, hogy szíveskedjen a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszert
igénybe venni. A Közszolgáltató által biztosított „Sárga Zsák”-ba az alábbi hulladékok kerülhetnek:

Műanyag hulladékok:
• Pet ásványvizes és üdítős palackok kupakkal, címszalaggal, tisztán, laposra taposva
• különböző fóliák (pl. sztreccsfólia, zsugor| HÍRLAP | 2014. január–március |
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fólia), bevásárló táskák, szatyrok, reklámtáskák,
• kozmetikai és tisztítószerek flakonjai (pl.
samponos, öblítős, mosogatószeres)
• joghurtos, tejfölös és margarinos dobozok

Italos kartondobozok:
• tejes és gyümölcsleves többrétegű kartondobozok (tetra Pak) tisztán, lapítva

Papír:
• kartondobozok (lapítva)
• színes vagy fekete-fehér újság, folyóirat
• katalógus, prospektus, füzet, könyv, írógéppapír, papírzacskó, élelmiszerek és kozmetikai szerek papírdobozai

Fémhulladék:
• alumínium italdobozok lapítva
• fém konzervdobozok

FONTOS!

A sárga zsákba balesetveszély miatt
véletlenül sem kerülhet üveghulladék,
tükör, ablaküveg, villanykörte, kerámia,
porcelán, neoncső, spay-flakon, mert a
hulladékokat a válogató-műben
kézi erővel válogatják szét!
Sárga Zsák a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Ügyféltájékoztatójánál is beszerezhető.
A közszolgáltató a közszolgáltatást igénybevevők számára ügyfélszolgálatot és tájékoztatási rendszert működtet.

Az ügyfélszolgálat helye:
Lajosmizse, Szent Lajos u. 29. szám
(bejárat a Kossuth Lajos u. felől)
Nyitva tartás, személyes ügyintézési lehetőség
Szelektív hulladékgyűjtési naptár Lajosmizse 2014.
Település

Szállítás napja

Lajosmizse I. körzet1 Minden hónap 3. Kedd
Lajosmizse II. körzet2 Minden hónap 3. Szerda
1
2

február
18.
19.

március
18.
19.

hónap
április
15.
16.

május
20.
21.

június
17.
18.

Dózsa György út páratlan oldala, és ettől balra eső terület (vasútállomás felőli oldal)
Dózsa György út páros oldala, és ettől jobbra eső terület (víztorony felőli oldal)
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TÁJÉKOZTATÓ
a Lajosmizsei Települési Értéktár létrehozásáról
A magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.)
kormányrendelet 2. § (1) bekezdése alapján a
települési önkormányzat dönt arról, hogy kíván-e élni a települési értéktár létrehozásának
lehetőségével.
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/2014. (I.30.) határozatával
döntött a települési értéktár létrehozásáról,
mely része lesz a Bács-Kiskun Megyei Értéktárnak.

A Lajosmizsei Települési Értéktár,
a Lajosmizse területén fellelhető
nemzeti értékek adatait
tartalmazó gyűjtemény lesz
Ezúton tájékoztatjuk Önöket arról, hogy
milyen eljárás alapján kerülhet be egy nemzeti
érték a települési értéktárba.

A nemzeti érték fogalmát a magyar nemzeti
értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi
XXX. törvényhatározza meg az alábbiak szerint:
Nemzeti érték: a magyar alkotótevékenységhez, termelési kultúrához, tudáshoz, hagyományokhoz, tájhoz és élővilághoz kapcsolódó,
nemzetünk történelme, valamint a közelmúlt
során felhalmozott és megőrzött minden szellemi és anyagi, természeti, közösségi érték, vagy
termék, amely
• hazai szempontból meghatározó jelentőségű, így nemzetünk – de legalább egy meghatározott tájegység lakossága – a magyarságra jellemzőnek és közismertnek fogad el,
• jelentősen öregbíti hírnevünket, növelheti
megbecsülésünket az Európai Unióban és
szerte a világon,
• hozzájárul új nemzedékek nemzeti hovatartozásának, magyarságtudatának kialakításához, megerősítéséhez.
A nemzeti értékek szakterületenkénti
kategóriái a következők:
• agrár- és élelmiszergazdaság
• egészség és életmód

Tájékoztatás csatornás
kivitelezés előrehaladásáról
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az új csatornahálózat kiépítése 2014. évben is folytatódik. Az eddigi kegyes időjárásnak köszönhetően a kivitelező cég kisebb leállásokkal szinte a
tél folyamán is tudott dolgozni. Az alábbi táblázat alapján a 2014. év első negyedévében tervezett
kivitelezési munkálat helyszíneiről tájékozódhatnak az érintettek:
A kivitelezés
A kivitelezés
befejezésének
helyszíne
időpontja
Szent Lajos utca Dózsa György út és
Kossuth Lajos utca közötti szakasza
2014. 02.15-ig
Dózsa György út Orgona utca és Telepi út közötti szakasza
Temető köz
Kossuth Lajos utca Bajza utca és Szent Lajos utca közötti szakasza
Bajza utca Viola utca és Kossuth Lajos utca közötti szakasza
2014. 02. 28-ig Viola utca Bajza utca és Orgona utca közötti szakasza
Tarnai utca Kossuth Lajos utca és Dózsa György út közötti szakasza
Szent Imre utca, Prímás utca, Széchenyi utca, Rákóczi utca, Szent Vendel utca
Dózsa György út Orgona utca és Damjanich utca közötti szakasza
2014. 03. 15-ig
Kossuth Lajos utca Szent Vendel utca és Rákóczi utca közötti szakasza
2014. 03. 31-ig Orgona utca
A csatornázással érintett nyomvonal ideiglenesen zúzott kővel lesz helyreállítva, mivel pár
hónapot ülepednie kell a visszatöltött földnek. Az ülepedési folyamatot követően lesz az eredeti
állapot visszaállítva. A végleges állapot visszaállításáig kérem a Tisztelt Lakosság türelmét. Esetleges kérdésük, vagy probléma jelzése esetén kérem, hogy szíveskedjenek keresni a kivitelező
képviselőjét, Móczár Lászlót a 0620/363-28-38-as telefonszámon.
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu
06 40 638 638

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

épített környezet
ipari és műszaki megoldások
kulturális örökség
sport
természeti környezet
turizmus és vendéglátás
A Magyar Értéktárról a http://elelmiszerlanc.kormany.hu/magyar-ertektar oldalon tájékozódhatnak.
A nemzeti értékek települési
értéktárba történő felvétele:
A Lajosmizse közigazgatási területén fellelhető, illetve az itt létrehozott nemzeti érték
felvételét a települési értéktárba bárki írásban
kezdeményezheti, a polgármesterhez címzett
javaslatában.
A javaslatot a 114/2013.(IV.16.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján kell elkészíteni és
elektronikus úton vagy postai út esetén elektronikus adathordozón mellékelve kell benyújtani.
A polgármester a hozzá benyújtott javaslatokat átadja a 3/2014 (I.30.) határozattal megalakított Lajosmizsei Települési Értéktár Bizottságnak, amely a javaslatot megvizsgálja,
hogy megalapozott-e és megfelel-e a jogszabályokban foglalt feltételeknek, és dönt a Települési Értéktárba történő felvételről vagy a felvétel
elutasításáról, majd döntéséről a javaslattevőt
írásban értesíti.
A települési értéktáraknak a megyei értéktárba történő megküldésekor a bizottság javaslatot tesz arra, hogy mely nemzeti értékek felvételét javasolja a megyei értéktárba.
A bizottság elnöke:
Basky András
Tagjai:
1.) Guti Istvánné
2.) Tari Endre
3.) Hajdrik Gabriella
4.) Rimóczi László
A Települési Értéktárba felvett nemzeti értékek bekerülhetnek a Megyei Értéktárba, onnan
pedig a Magyar Értéktárba, majd a következő
lépcsőfokként a Hungarikumok gyűjteményébe.
A város vezetése és a bizottság számára egyaránt fontos és igen nagy jelentőséggel bír az,
hogy a város lakóinak lehetőséget nyújtson abban, hogy a kérdést saját szemszögükből vizsgálva, és javaslataikat elénk terjesztve a segítségünkre lehessenek egy különleges, valóban
városunkra jellemző értéktár létrehozásában.
Minden ötletet, véleményt, elképzelést
örömmel várunk és köszönettel fogadjuk
együttműködési szándékukat.
Kérjük, éljenek a
javaslattétel lehetőségével!
dr. Balogh László
jegyző

Basky András
polgármester
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FELSŐLAJOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Elérhetőségeink: 6050 Lajosmizse, Mizsei utca 5 sz. • Telefonszám: 76/555-510 • mobil: 70/94-83-953

Iskolai hírek
A gyermekek nagy örömére idén is megrendeztük iskolánkban a „Farsangi karnevált”. A
csodás jelmezek felvonulását követte a játékos
mulatozás és a Zumba tánccsoport bemutatója,
melyet köszönünk Mezei Anett táncoktatónak.
Néhány kép e feledhetetlen délutánról:

várjuk szeretettel „Iskolába hívlak” című nyílt
napunkra. Bemutató foglalkozást a szülői tájékoztató beszélgetés követi, leendő tanítványaink
pedig játékos alkotó programon vehetnek részt.
Az iskolai Szülői Munkaközösség egész évben lelkesen támogatja iskolánkat és tanítványainkat! Köszönjük, hogy versenyeink jutalmazását, nevezési díjak befizetését, valamint a
Mesélő dallamok előadássorozat teljes költségét
átvállalják. Februárban sportszercsomaggal
ajándékozták meg iskolánk növendékeit, melyet ezúton szeretnénk megköszönni!
Március 14-én délután emlékműsort szervezünk az 1848-49-es szabadságharc hőseinek
tiszteletére. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

Óvodai hírek

„Iskolába hívlak” Felsőlajoson
Felsőlajosi iskola iránt érdeklődő szülőket
és gyermekeiket 2014. március 4-én 8 órától
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Óvodánk kis közössége november elején
papírgyűjtést szervezett, a közös összefogás
eredményeként összegyűlt pénzösszeget a gyermekek javára fordítjuk.
November 25-én Dóbiás Péter tanár úr vezetésével a Mesélő dallamok sorozat újabb előadását tekintettük meg.
Az idei nevelési évben csatlakoztunk a
„Gondolkodj Egészségesen!” Országos Programhoz, melynek keretében felhívtuk a kicsik és
szüleik figyelmét is az egészséges étkezés, vízfogyasztás fontosságára, a tisztálkodás, fogmo-

sás, betegségmegelőzés szabályaira. A program
zárásaként november 28-án „Gondolkodj Egészségesen Nap”-ot tartottunk nyílt nap keretében,
játékos formában rendszereztük ismereteinket,
és minden kisgyermek átvehette a program által biztosított saját kis egészségzsákját.
A nagycsoportosok november 29-én színvonalas műsorral kedveskedtek a helybéli időseknek a Faluházán Idősek Napja alkalmából.
December 6-án hozzánk is eljött a Mikulás,
kicsik és nagyok örömére. Verssel, dallal, a nagycsoportosok pedig ünnepi műsorral kedveskedtek
neki, a csomagokat csillogó szemmel vették át tőle.
Még ugyanezen a napon a helyi Iskoláért,
Gyermekekért Alapítvány jóvoltából minden
óvodás és iskolás kisgyermek a családjával
együtt ingyenesen megnézhetett egy mesefilmet Lajosmizsén.
December 18-án ünnepélyes keretek között
vette át tagintézmény vezetőnk, Szarkáné Jurászik Zita a pályázat útján elnyert „Zöld Óvoda”
címet. A továbbiakban is folytatjuk csemetéink
között a környezettudatos magatartás kialakítását, odafigyelve a körülöttünk élő növény-és
állatvilágra.
A karácsonyi ünnepkör közeledtével ismét
megrendeztük a hagyományossá vált Adventi
Kézműves Vásárt a Faluházán, az ügyes kezű
gyermekek és kreatív szülők munkáiból. Hálásan köszönjük minden szülőnek az aktív részvételt!
December 21-én közösen karácsonyoztunk
a szülőkkel, majd a Faluházán ünnepi műsort
adtunk, ezek után minden kisgyermek átvette
Polgármester Úrtól az önkormányzat által biztosított karácsonyi ajándékát.
Január 22-én az SZMK támogatásával Kecskemétre utaztunk és megtekintettük az Erdei
Ferenc Művelődési Központban a színvonalas
Halász-Vadász kiállítást, ezzel is gazdagítva élményeinket, bővítve ismereteinket.
Óvodánk 2014. március 25-én délelőtt Nyílt
Napot tart, melyre szeretettel várjuk a leendő
óvodásokat és szüleiket, hogy bepillantást nyerhessenek mindennapjainkba, ismerkedhessenek óvodánkkal és az óvó nénikkel.
dr. Balogh László
Juhász Gyula
jegyző
polgármester
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„LAJOSMIZSE – 2014”

KIÁLLÍTÁS, VÁSÁR, SZAKMAI VERSENYEK, BEMUTATÓK
Az alábbi felhívással fordulunk valamenynyi Kedves Érdeklődőhöz.
Lajosmizse 1993. szeptember 1-én nyerte el
városi jogállását, s ily módon az elmúlt évben
ünnepelhettük a település várossá válásának 20.
évfordulóját. E jeles évforduló méltó megünneplésére készültünk, sok-sok rendezvénnyel.
Ezek között említhetjük meg a Sportcsarnokban rendezett, az elmúlt 20 évben – vagy korábban – elért eredményeinket bemutató, a jubileum jegyében szervezett kiállítást, konferenciát is, számtalan kísérő rendezvényével együtt.
A program közel 2000 érdeklődőt vonzott, s a

rendezvényről kedvező visszajelzésekre alapozva döntöttünk a kiállítás idei, újbóli megrendezése mellett.
A kiállítás (és kísérő rendezvényei) a Lajosmizsei Napok programsorozatába illeszkedne.
Felhívásunk célja az igények és érdeklődési
területek feltérképezése. Várjuk mindazok jelentkezését, akik részvételükkel, véleményükkel, javaslataikkal hozzájárulnak egy színvonalas, széleskörű érdeklődésre, a lakosság, a gazdasági szektor és a civil világ igényeit tükröző
programsorozat megrendezéséhez.

A kiállítást szervező Lajosmizse Város Önkormányzata Pénzügyi, Területfejlesztési és
Közbeszerzési Bizottsága a kiállítás megvalósításáról megbeszélést hív össze 2013. március
27-én, 15 órára, a művelődési házba.
Kontakt személyek:
Józsáné dr. Kiss Irén, 06-30/395-2575
jozsanekissiren@gmail.com
Sebők Márta, 06-30/965-6101
sebok.marta@sebokaudit.hu
Számítunk véleményére, kérjük, jelezze!
Basky András
polgármestere

különösen fontos eszköze az állandó változás,
a megújulás, a termékfejlesztés. Jó minőséggel, egyedi csomagolással, tradicionális ízekkel
igyekeznek megfelelni a fogyasztók igényeinek.
Vendéglátóinktól megtudtuk, hogy a kiváló minőségű Candy Bon védjeggyel ellátott termékeik megtalálhatók mind a nemzetközi, mind a
hazai üzletek polcain.
A városközpontban működő, mára már
1 000 m2 alapterületű gyártóegységgel rendelkező vállalkozás elsősorban helyi munkaerőt
foglalkoztat. Az itt élő családok elhelyezkedési
lehetőségében komoly szerepet felvállaló gazdasági társaság rendszeresen fogadja az érdeklődő
óvodai és iskolai csoportokwat, a szakmát kereső fiatalokat is. A szponzorációban jeleskedő
Földházi Család szívesen támogat gyermekren-

dezvényeket, idősek programjait, kiállításokat,
vagy más, közösségi célokat. Eredményeikhez
ez úton is gratulálunk!
A vállalkozásról további információkat találhatnak az érdeklődők a www.hazisweets.hu
oldalon.
Józsáné dr. Kiss Irén

HÁZISWEETS KFT.
avagy a kitartó munka és a folyamatos
fejlesztés egy újabb sikertörténete Lajosmizsén
A helyi Cégvezetők Klubja következő állomása a Házisweets Kft. Széchenyi utcai telephelye volt, ahová az elmúlt év decemberében
látogattunk el.
A házigazda Földházi Csaba és Földházi
Csilla, édesipari vállalkozásukat 1992-ben indították el.
A cég fő tevékenysége az édesipari termékek
gyártása. Kiegészítő tevékenységeik közt szerepel az élelmiszerkereskedelem.
Vállalkozásukra jellemző az állandó fejlesztés, bővítés, korszerűsítés.
Termékkínálatukban jól ismert márkáikra
– kókuszos csemege, cukorkák, puhakaramellák… – helyezik a hangsúlyt, és folyamatosan
új termékekkel jelennek meg a piacon. Vallják, hogy a piacon való megmaradás, a fejlődés

Jász Hímzőkör alakult Lajosmizsén
Kedves Lajosmizseiek!

Lajosmizsén az egykori jász csűcshímzés gazdag mintáinak, motívumainak hagyományőrzése, a mai kor anyagaira átörökítése, értékmentése érdekében Jász Hímzőkört indítottunk az elmúlt év decemberében, amelyre ez úton is tisztelettel hívjuk, várjuk az érdeklődőket.
Helye: „Estike” Idősek Klubja (Egészségház épületében, bejárat az
OTP felőli részen).

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Józsáné dr. Kiss Irén
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Sápi Enikő

KÖSZÖNTÉS

A 90 éves Orbán Lászlónét
köszöntötte otthonában Basky András.

JÓ EGÉSZSÉGET
KÍVÁNUNK MI IS!
A Hímzőkör
megalakulása
alkalmával megtisztelt
bennünket jelenlétével
Hortiné Dr. Bathó
Edit, Jász Múzeum
Igazgatója, Vasné
Sas Katalin, a
Jászberényi Fejér
Mária Díszítőművészeti
Szakkör Vezetője
és a Szakkör hímző
asszonyai
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Gyermekkarácsonyi Ünnepség –
2013. december 13.
Intézményünk 300 gyermeket és hozzátartozóját várta a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat által szervezett Gyermekkarácsonyi
Ünnepségre.
Az ünnepség kezdetén az „Én Karácsonyom”
gyermekrajz pályázat eredményét hirdettük. A
beérkező 400 rajz komoly fejtörést okozott a zsűrinek, akik a legszebb alkotásokat kiállították az
Egészségházban. Köszönjük a sok-sok rajzot! A
nyertesek mindegyike értékes ajándékot vehetett
át. A fődíjat Marticsek Marcell templomot ábrázoló, gyönyörű rajza érdemelte ki. Az alkotóknak ez úton is szívből gratulálunk!

szítő: Bitai Judit) majd Csontos Bianka csodálatos szavalata (felkészítő tanár: Kovácsné Szegedi
Mária).
Szponzorainknak köszönhetően a jelenlévő
gyermekek mindegyike ajándékban részesült.
A 220 db cipős dobozban beérkezett ajándékok,
a szaloncukor hegyek óriási örömet jelentettek
kis vendégeinknek, akik az ajándékosztást követően, a kakaó-partin boldogan majszolták az
iskolában sütött fenséges kuglófot.
A sok-sok örömöt köszönjük szponzorainknak és munkatársaiknak: Első Kecskeméti Lion’s
Club, Freudenberg Tömítés Ipari Kft., EGYSZI
és Családsegítő Szolgálata, Gyermekjóléti Szolgálata, Fekete Zoltán, Fekete Zoltánné, Gyermekvédelmi észlelő-és jelzőrendszeri Tagok,
IGESZ, Fekete István Sportiskolai Általános Iskola, Horváthné Gombkötő Zita, Koller Dániel,
Kollár László, Lajosmizse Város Önkormányzata, Művelődési Ház és Könyvtár, Meserét Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Novák Dóra,
Legyetek Jók, ha Tudtok! Alapítvány, Rigó Pál,
Varga-Dohándi Csilla, a Szereplők és Felkészítő

Tanáraik, Lajosmizse Város lakosai, akik szeretettel és gyönyörű ajándékokkal megtöltött cipősdobozaikat készítették a gyermekeknek.
További fotók: www.egeszseghazlm.hu, Rigó
Pál által készített film megtekinthető www.jaszlajosmizse.hu.
Józsáné dr. Kiss Irén
EGYSZI intézményvezető

Véradások időpontjai
az Egészségházban:
2014. március 20.: 8.00-13.00
2014. június 19.: 8.00-13.00
2014. október 02.: 8.00-13.00
2014. december 11.: 8.00-13.00
Helyszín:
Egészségház, I. emelet (Tanácsterem)
6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106.
Köszönjük a Véradók segítségét!

Köszönjük a Véradók segítségét!

Lajosmizsei Központi Háziorvosi Ügyelet
Rajzpályázat díjazottjai
Óvodás korcsoport
Kígyósi Laura
Varga Regina
Virág Virág
Különdíj: Brád Gábor
1-2 osztályosok korcsoportjában
Rónay Csanád 1.b
Rupa Alexa Mercédesz 2.e.
Homoki Márton 1.a
Különdíj: Martinovics Virág 2.o Felsőlajos
3-4. osztályosok korcsoportjában
Káposztás Lili 4.b
Oláh Gréta 4.b
Deák Luca 4.b
Különdíj: Rónay Adél 4.a
Fődíj:
Marticsek Marcell 4.a
A Luca napján megrendezett ünnepség
sok-sok meglepetést tartogatott a gyermekek
számára, ahová a Hótündér és a Mikulás is ellátogatott.
A jelenlévőket elkápráztatta a Mizsei Vadrózsák „Angyali vigasságok” című előadása (Felké| HÍRLAP | 2014. január–március |
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Nap
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

2014. február hó
Dr. Gócz Irén
Dr. Gócz Irén
Dr. Rónay Zsolt
Dr. Márton Rozália
Dr. Takács Vilmos
Dr. Vitányi Györgyi
Dr. Lódi Brigitta
Dr. Lódi Brigitta
Dr. Rónay Zsolt
Dr. Márton Rozália
Dr. Gócz Irén
Dr. Vitányi Györgyi
Dr. Takács Vilmos
Dr. Márton Rozália
Dr. Márton Rozália
Dr. Rónay Zsolt
Dr. Márton Rozália
Dr. Gócz Irén
Dr. Vitányi Györgyi
Dr. Takács Vilmos

Nap
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

2014. február hó
Dr. Márton Rozália
Dr. Márton Rozália
Dr. Takács Vilmos
Dr. Rónay Zsolt
Dr. Gócz Irén
Dr. Takács Vilmos
Dr. Szabó Béla
Dr. Márton Rozália

Nap
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

2014. március hó
Dr. Gócz Irén
Dr. Gócz Irén
Dr. Rónay Zsolt
Dr. Márton Rozália
Dr. Takács Vilmos
Dr. Vitányi Györgyi
Dr. Lódi Brigitta
Dr. Lódi Brigitta
Dr. Rónay Zsolt
Dr.Vitányi Györgyi
Dr. Gócz Irén

Nap
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

2014. március hó
Dr. Tamasi József
Dr. Vitányi Györgyi
Dr. Márton Rozália
Dr. Márton Rozália
Dr. Vitányi Györgyi
Dr. Rónay Zsolt
Dr. Gócz Irén
Dr. Takács Vilmos
Dr. Vitányi Györgyi
Dr. Márton Rozália
Dr. Márton Rozália
Dr. Rónay Zsolt
Dr. Márton Rozália
Dr. Gócz Irén
Dr. Takács Vilmos
Dr. Szabó Béla
Dr. Márton Rozália
Dr. Márton Rozália
Dr. Vitányi Györgyi
Dr. Vitányi Györgyi
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Fekete István Sportiskolai Általános Iskola

Lajosmizse, Szabadság tér 13. • Telefon: 76/356-156 • E-mail: titkarsag@altisk-lmizse.sulinet.hu • altisk-lmizse.sulinet.hu

Jövőnk záloga-az éltető víz
Az Aprólépés csapata a „2013 – A vízügyi
együttműködés nemzetközi éve” (UNESCO)
céljaihoz kapcsolódva pályázatot hirdetett: „Jövőnk záloga
– az éltető víz” címmel
Pályázni lehetett a víz
védelmével, a víztakarékossággal kapcsolatos általános,

örök érvényű igazságok megfogalmazásával, a
vízfelhasználás módszereihez kapcsolódó hétköznapi technikák bemutatásával, a jövőbeli lehetőségek, félelmek felvázolásával. Az 1-6 osztályosok mezőnyében maximális ponttal „Poszeidon bosszúja” végzett. A mitológiai látomás
alkotója Rónay Alíz (Lajosmizsei Fekete István
Sportiskolai Általános Iskola, 6.a osztály).
Adonyi Gabriella, osztályfőnök

ben,melyre közel 200 mese érkezett. A meseíró
pályázat nyertese Rónay Alíz, a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola 6.a osztályos
tanulója lett. Osztályfőnöke Adonyi Gabriella.

Meseországban jártunk
2013.november 28-án Meseországba hívtuk a 2. 3. 4. osztályos tanulókat. Megosztott
helyszínen a művelődési máz dísztermében
és a kincseskamrájában folyt a versengés. A
hangulatról Bitai Judit táncos ráhangolása
gondoskodott, melybe a gyerekek aktívan bekapcsolódtak. Változatos mesékkel, nagy szülői érdeklődés mellett színvonalas, kiemelkedő
előadásokat hallgathatott a közönség. Zsűri 3.
4. évfolyamon: Halasi Mihály, Szabó Bálintné, Fekete Irén 2. évfolyamon: Terenyi Bertalanné, Szeleczki Lászlóné, Szijjártó Viktória
Helyezettek 2.évfolyamon:
1. Bessenyi Márk, 2.b (Lestár Tamara)
2. Herendi Maja, 2.d (Pólik Anita)
3. Szórád Luca, 2.b (Lestár Tamara)
4. Csillik Attila, 2.a (Lestár Katalin)
5. Varga Laura, 2.b (Lestár Tamara)
6. Alhachani Imen, 2.b (Lestár Tamara)

Karácsonyi versmondó
verseny a 3. évfolyamon
A 3. évfolyam versmondó versenye
2013.12.19-én az iskola díszteremében került
megrendezésre. Minden vers a karácsony hangulatát idézte, ezzel igen meghitté tették a gyerekek ezt a rendezvényt. Nagyon jó hangulatban töltöttük el a délutánt, jól érezték magukat
a gyerekek. 18 tanuló mérettette meg magát, a
zsűri az első 6 helyezettet jutalmazta, akiknek
ezúttal is gratulálunk:
I. Horváth Gréta, 3.d (Molnár Gabriella)
II. Jurászik Márk, 3.a (Kéri Tiborné)
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III.
IV.
V.
VI.

Gulyás Dana, 3.b (Sárközi Zsuzsanna)
Dorcsák Vivien, 3.a (Kéri Tiborné)
Boda Franciska, 3.c (Bertáné Kéri Katalin)
Kun Bálint, 3.b (Sárközi Zsuzsanna)

Nagyon szépen köszönjük a pedagógusoknak, szülőknek a felkészítést, a zsűri munkáját.
Reméljük, jövőre is ilyen szép számban jelentkeznek majd a tanulók a versenyre.
Molnár Gabriella, szervező

Legenda születik!
A Szalay Könyvkiadó LEGENDA SZÜLETIK!
címmel meseíró pályázatot hirdetett november-
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A 3. osztályos mesemondóverseny eredménye.
1. Horváth Gréta, 3.d (Molnár Gabriella)
2. Dorcsák Vivien, 3.a (Kéri Tiborné)
3. Jurászik Márk, 3.a (Kéri Tiborné)
4. Bujdosó Péter, 3.a (Kéri Tiborné)
5. Vámos Norbert, 3.b (Sárközi Zsuzsa)
6. Gáspár Ákos és Vas György (Sárközi Zsuzsa)
A 4. évfolyam mesemondóversenyének
eredménye:
1. Menyik Júlia 4.a (Czigány Mária)
2. Gulyás Alexandra (Kovácsné Szegedi Mária)
3. Szarvas Fanni (Szilaj Katalin)

Versekkel a karácsonyi hangulatért
2013. december 16-án karácsonyi versmondó versenyt rendeztünk az első és második évfolyamos tanulóknak. 32 résztvevő öltöztette
ünneplőbe a hallgató közönség szívét az adventi
várakozás idején. Míg a zsűri meghozta a döntést, a feszült izgalmat karácsonyi dalolással és
játékokkal oldottuk fel.

rét Óvoda, Művelődési Ház, Egészségház) ahol
Polgármester Úrtól ill. az intézmények jelenlévő vezetőitől megkapták a nap feladatainak
részletes leírását és az elkészítésükhöz szükséges anyagot. A délelőtt folyamán az osztályfőnökök vezetésével tevékenykedtek tanulóink.
Fekete István szellemiségében állítottuk össze a
nap feladatait melyben diákjaink:
• angol ill. német nyelvű állatmesét fordítottak, melyhez képregény illusztrációt is
rajzoltak,
• drótból és papírból állatfigurákat készítettek, mini állatparkot rendeztek be,
• igazi közösségi feladatként osztályonként
egy (170×180 cm-es) kép (30×40 cm-es)

részletét festették meg, majd a részletekből
összeállítottuk a nagy képet, ami iskolánkat
fogja díszíteni a továbbiakban.
A nap folyamán jó hangulatban, lelkesen
dolgoztak tanulóink, a sok elkészült kreatív alkotás bírálata nem volt egyszerű és a végén igen
szoros eredmény született:
A pontversenyben első helyezett és a vándorserleg birtokosa egy évig a 8.b osztály
(119 pont), második helyezett a 7.e osztály
(118 pont), harmadik helyezett a 8.c osztály
(117pont) begyűjtésével. Az igazi győztesek a jó
hangulat, a kézügyesség és a kreativitás, melyek
az egész napunkat végigkísérték.
Osbáth Barna, szervező

Az első évfolyam helyezettjei,
osztályuk, felkészítő tanáruk:
1. Csontos Letícia 1.b (Fekete Irén)
2. Halasi Áron 1.a (Ipacs-Szabóné Radics Éva)
3. Ötvös Liliána 1.b (Fekete Irén)
4. Kocsis Patrik 1.e (Bojtos Béláné)
5. Mészáros Gréta 1.a (Ipacs-Szabóné Radics Éva)
6. Csillik Kitti 1.a (Ipacs-Szabóné Radics Éva)
A második évfolyam helyezettjei,
osztályuk, felkészítő tanáruk:
1. Szórád Luca Hanna 2.b (Lestár Tamara)
2. Herendi Hanna 2.c (Hagerné Terenyi Rita)
3. Csillik Attila 2.a (Lestár Katalin)
4. Tóth Enikő 2.a (Lestár Katalin)
5. Bujdosó Koppány 2.c (Hagerné Terenyi Rita)
6. Kelemen Elektra 2.b (Lestár Tamara)
Köszönjük a zsűri és a felkészítésben résztvevő pedagógusok, szülők munkáját!

Fekete István nap az iskolában
A Fekete István napot rádiós megemlékezéssel és koszorúzással kezdtük. A rövid műsor
után az osztályok képviselői elmentek a társintézményekhez (Polgármesteri Hivatal, Mese| HÍRLAP | 2014. január–március |
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Meghívó!

A LAJOSMIZSEI FEKETE ISTVÁN
SPORTISKOLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

JÓTÉKONYSÁGI FARSANGI ELŐADÁST SZERVEZ.

Farsang

Farka

Szereplők: az

alsós osztályok

időpont: 2014.

március 03.-04.
16.30 órakor

Hely: Lajosmizse város művelődési háza

Jegyek ára: 600 ft/fő
SZERVEZŐK, ÉS
A GYERMEKEKÉRT PLUSZ ALAPÍTVÁNY Jegyek kaphatók: alsós osztálytanítóknál.
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TÁMOP-3.4.4/B-11/2-2012-0032
Pont a tehetségekért

Tehetségpont lettünk
A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános
Iskolában 2014. január 31-én befejeződött a TÁMOP – 3.4.4/
B-11/2-2012-0032 számú, Pont a tehetségekért című pályázat.
A pályázaton nyert összeg 8050000 Ft, ami a tanulók részére pszichológiai vizsgálatot, egyéni és csoportos foglalkozásokat, önismereti tréningen való részvételt, tanulásmód-

szertant biztosított. Az iskola pedagógusainak pedig szakmai
képzéseken, konzultációkon való részvételt tett lehetővé.
A 2012. november 1-én indult projekt keretében az intézmény tehetség konferenciát, tehetségnapot szervezett, valamint a pályázat eredményeként az iskola Tehetségponttá vált.

Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola
Cím: 6050 Lajosmizse Szabadság tér 13.
Telefon: +36 (76) 356-156
E-mail:titkarsag@lmsuli.sulinet.hu
Honlap: www.altisk-lmizse.sulinet.hu

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu
06 40 638 638

A projektek az Európai Unió
támogatásával valósultak meg.

TÁMOP-3.4.4/B-11/2-2012-0032
Pont a tehetségekért

Tehetség Konferencia Lajosmizsén
A
TÁMOP-3.4.4/B-11/2-2012-0032
számú Pont a tehetség projekt keretében Tehetség Konferenciát rendezett a
Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai
Általános Iskola 2013. november 22-én.

nára olyan innovatív módszereket mutatott
be, amelyek eredményesen használhatóak a
mindennapi tehetséggondozásban..
Az előadások között tehetségek bemutatkozására is nyílt lehetőség. Csekő Sándor

a Lyra Zeneiskola tanára gitáron játszott, az
iskolai színjátszó kör előadásában a résztvevők megtekinthették a Százholdas pagony
című darabot, Rónay Alíz 6. osztályos tanuló
pedig saját meséjét adta elő.

A rendezvényt Sápi Tiborné
intézményvezető nyitotta meg,
majd Szappanos Csilla projekt
menedzser beszámolt a projekt
eddigi eredményeiről.
A konferencián három előadás hangzott el. Szűcs Imre
Lóránt pszichológus, az ELTE
PPK posztgraduális pedagógusképzésének oktatója a tehetséges gyerekekről és a teljesítmény útjában álló akadályokról
beszélt. Dr Vass Vilmos az ELTE
PPK Oktatáselméleti Tanszékének docense a kreatív iskola
jellemzőit taglalta. Imre Lajos
a Lajosmizsei Fekete István
Sportiskolai Általános Iskola
magyar- történelem szakos taLajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola
Cím: 6050 Lajosmizse Szabadság tér 13.
Telefon: +36 (76) 356-156
E-mail:titkarsag@lmsuli.sulinet.hu
Honlap: www.altisk-lmizse.sulinet.h
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Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu
06 40 638 638

A projektek az Európai Unió
támogatásával valósultak meg.

| HÍRLAP | 2014. január–március |

2/24/14 10:24:58 AM

H Í R E K

L A J O S M I Z S E

P O R T Á J Á N

A RÉGI VÁROSHÁZÁN TÖRTÉNT
Óév búcsúztató

A Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesületnek mióta 2004-ben átvette a régi
városháza kulcsait, igen sok viszontagságban
volt része, de hál’ Istennek, ez mára véget ért. A
2013-as évben csak jót és szépet kaptunk. Úgy
éreztük, mintha egész évben karácsony lett volna. Ebben nagy része volt az Önkormányzatnak. Köszönjük mindenkori együttműködését
és nagyvonalú támogatását.
Sikeresek voltak rendezvényeink, kiállításaink, a gyermekek részére tartott múzeumi
foglalkozásaink népszerűek voltak, látogatottságunk minden eddigi évet felülmúlt. Többé nincs
adósságunk, visszakaptuk a becsületünket.
Rendeztünk fesztivált, kiállításokat, múzeumi foglalkozásokat. Megnyitottuk kézműves
műhelyünket, ahol kézműves foglalkozásokat,
szakköröket tartunk.
Hála nagylelkű adományozóinknak, sok
olyan tárgyat kaptunk a Helytörténeti Kiállítás
részére, melyekről álmodni se mertünk. Ezek
közül a kiállítás részére nagy jelentőségű: egy
kovácsműhely felszerelése (csak az üllő hiányzik, melyet egy kisméretű, pár hónapra kölcsön kapott darabbal pótolunk ideig-óráig),
egy oroszlán lábas, csempével kirakott tűzhely,
melyet Németh Bandi 1933-ban készített La-

josmizsén (ha valaki tud adatokat a mesterről,
megköszönném).
Kézi malom, kis szekér (1930-ból), disznó
pörkölő, arató tál, koma tál, kereplő, kulacsok,
fokos és még sok tárgy, melynek mindegyikéért
nagyon hálásak vagyunk.

Rokonok látogatása
a múzeumban
December 3-án testvérvárosunkból,
Jászberényből
fogadtunk vendégeket, akik
ünneplőbe, tehát jász viseletbe
öltöztek. Ez nem mindennapi
látvány, nagy megtiszteltetés
volt számunkra és Lajosmizse
számára.
A konyhába - tisztaszobába
lépve a jász asszonyok felkiáltottak, hogy: „ez ugyanolyan,
mint otthon”! Mindent megnéztek, mindenről volt véleményük. Nem értettem, hogy
miért rakosgatták a párnákat,
hiszen az ágy másik végénél
könnyebb megnézni a derékal-

jat és a szalmazsákot. Erre kacagva világosítottak fel, hogy ők bizony a bugyellárist keresték,
mert észrevették, hogy a pincekulcs a párna alá
van dugva, akkor pedig a pénztárca is ott lesz
jász logika szerint. Beismertem, hogy ezek szerint én már nem vagyok igazi jász, mert erre
nem gondoltam.
Kedves vendégeink úgy búcsúztak, hogy
„visszajövünk hozzátok a családunkkal együtt!”
Köszönjük támogatóink és adományozóink
bizalmát, látogatóink érdeklődését! Az új évben
is számítunk együttműködésükre, hogy őseink
hagyatékát méltóképpen őrizhessük utódaink
részére és látogatóink örömére.
Skultétiné Ibolya

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

Egészségfejlesztés a bölcsődében 2. rész
„Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeked,
mert ez a jövő Őrizd szüleid egészségét, mert a múlton épül fel a jelen és a jövő!”

A bölcsődei nevelés-gondozás
három fő feladata
1. Az érzelmi fejlődés és a
szocializáció segítése
2. A megismerési folyamatok
fejlődésének segítése
3. Egészségvédelem, az egészséges
életmód megalapozása
E feladatok közül az egészségvédelem és az
egészséges életmód megalapozása az elsődleges.
Egészségvédelem, az egészséges életmód
megalapozása:
• a harmonikus testi és lelki fejlődéshez szükséges egészséges és biztonságos környezet
megteremtése, a fejlődés támogatása;
• az elsődleges szükségletek egyéni igények
szerinti kielégítése;
• egészségvédelem, egészségnevelés, a környezethez való alkalmazkodás és az alapvető kultúrhigiénés szokások kialakulásának
segítése (a testi-lelki harmónia kialakulását
és megőrzését segítő napirend – ezen belül:
étkezés, mosakodás, öltözködés, alvás, szo| HÍRLAP | 2014. január–március |
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(Bárczi Gusztáv)

batisztaságra nevelés, pihenés, levegőzés,
játék, mozgás);
• szükség esetén speciális szakember bevonásával prevenciós és korrekciós feladatok
ellátása.
A napirendet olyan átgondoltan és pontosan kell megszervezni, hogy elegendő idő jusson valamennyi gondozási művelet nyugodt elvégzésére. A kisgyermeknevelő csak megfelelő
időbeosztással, jó munkaszervezéssel tudja valamennyi feladatát elvégezni. A kapkodó, gyors
munka sem a gyermeknek, sem a gyermek iránt
érdeklődő kisgyermeknevelőnek nem jó. Csak
jól átgondolt napirend alapján lehet egyenletes
és nyugodt munkát végezni.
A 3 éves kor alatti gyermek még nem érti az
idő fogalmát, ezért mindennél nagyobb szüksége van az állandóságra. A bölcsőde a családi
neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a kisgyermekek fejlődését.
A bölcsődei napirend egyszerű, a kisgyermek számára könnyen kiismerhető, követhető.
Benne a játéktevékenység és a gondozási műveletek rendszeresen ismétlődnek, mindig ugyan-

abban az időben történnek. A naponta ismétlődő események biztonságot adnak.
Az ismétlődő események adják meg a tájékozódási pontokat, hogy tudják mi, mi után
következik, mikor fognak étkezni, játszani vagy
az udvaron tartózkodni, s az egyik legfontosabb
tudnivaló, hogy mikor jön az anya.
A kiszámíthatóság és a biztonság a legfontosabb egy kisgyermek számára.
Az egészséges életmódra nevelés egyik
fontos területe az étkezés. Az utóbbi évtized
tapasztalatai egyértelművé tették, hogy a táplálkozás és az egészség összefügg egymással.
Tudományosan bizonyított, hogy a táplálkozási
szokások kisgyermekkorban alakulnak ki, és az
egész életre kiható ízlésformáló szerepük van.
Ezen a területen igen sok lehetőségünk van az
egészséges életmód és az egészséges táplálkozás
bevezetéséhez. Ennek érdekében minden eszközt megragadunk, hogy ez a fiatal korosztály
korszerűen táplálkozzon. A táplálék, amit a
kisgyermek elfogyaszt, nagymértékben befolyásolja egészségét, fejlődését. Étlaptervezéskor
figyelembe vesszük, hogy az étrend egészséges,
ízletes legyen. Feleljen meg az élettani szükségleteknek, és legyen biztosítva a napi energia- és
tápanyagtartalma. Legyen változatos, idényjellegű, ízben és formában pedig összehangolt.
Az újság következő számában olvashatják a
kedves érdeklődők a cikk folytatását!
Géczy Gabriella, bölcsődevezető
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MESERÉT LAJOSMIZSEI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
Lajosmizse, Attila utca 6. • Telefon: 76/356-560 • E-mail: mizsovi@freemail.hu

Jeges kaland
Január első felétől projekt hetek keretében
a víz jelentőségével, szerepével az emberek és
az állatok életében foglalkoztunk a Napocska
csoportban. A foglalkozások átfogó célja: a környezettel való együttélésre nevelés, olyan szokások, szokásrendszerek, viselkedési formák
megalapozása, azon képességek tudatos fejlesztése, amelyek szükségesek a környezettel való
harmonikus kapcsolat, a környezeti problémák
iránti érzékenység, a helyes értékrendszer és a
környezettudatos életvitel kialakításához.
Ráhangolásként megmutattam a gyerekeknek a földgömböt és meséltem nekik róla,
körbe adtuk, hogy mindenki megnézhesse,
így jobban el tudták képzelni. Megbeszéltük a
Föld felszíni tulajdonságait, a színek jelentését
a földgömbön (kék-víz, barna-hegy…). A vizek
megjelenési formáit is a földgömb segítségével
ismertük meg (óceán, tenger, tó, folyó…).
Ehhez kapcsolódva a vízben élő állatokkal
kezdtünk el foglalkozni. Tengeri, vízi állatokról
gyűjtöttünk képeket, könyveket nézegettünk.
A projekt hetek keretében a környezettudatosságot is előtérbe helyeztem, ezért barkácsolás során újrahasznosított anyagok felhasználásával népesítettük be a tengert, a sarkkört
(ásványvizes palack- teknős, joghurtos pohárrénszarvas, WC papír guriga- halak).
A foglalkozások megvalósításakor törekedtem arra, hogy minden kelléket, játékot, kreatív feladatot, saját kezűleg készítsünk el, mivel a
közös alkotás élménye többet ér, mint a boltban
vásárolt tömeggyártott játékok hada.
Január utolsó hetében házi bemutató keretében a Sarkkörre utaztunk a gyerekekkel.
Mint eszkimók barkácsoltunk, tartalmas
terepjáték folyt az állatok élőhelyének megépítésével a szőnyegen, fejlesztő, ügyességi és
társasjátékok színesítették a játékidőt. Végül
pingvintánccal zárult a délelőtt. A bemutatón
az eddig tanult ismeretek felelevenítése, a figyelem fenntartása, játékos, élményközpontú, cselekedtető formában valósult meg.

Játékos kísérlet a vízzel

14

LM Hirlap (2014-40) 2.indd 14

A jelenlévő tanító
nénik az óvodás korosztály környezeti neveléséből kaptak ízelítőt. Úgy tapasztaltam
a projekt hetek elérték
legfontosabb céljukat:
maradandó és lelkesítő élményekkel gazdagodtak a Napocskás gyerekek.
Juhász-Pintérné
Vincze Ildikó
óvodapedagógus

Büszkék
vagyunk Rátok!

A rajzverseny díjazottai
Ez év januárjában
a kecskeméti Hunyadi János Általános Iskola
rajzpályázatot hirdetett nagycsoportos óvodások részére, mellyel felkeltették a lajosmizsei
gyermekek érdeklődését is. A Holle anyó című
mese jól ismert az 5-6 évesek körében, így többen is akadtak, akik szívesen vállalták, hogy
lerajzolják azt. A történet felelevenítésében az
alkotni vágyók segítségére voltak az óvó nénik,
valamint a szülők, így óvodánkban szebbnél
szebb, egyéni kreativitást tükröző illusztrációk
születtek. Ezek közül a 17 legsikeresebbet eljuttattuk a kecskeméti iskolába, ahol a rajzokat
értékelő zsűri három kisóvodásunk munkáját
díjazásra érdemesnek nyilvánította.
„Fantázia, mesehűség” kategóriában I. helyezést ért el Szőrös Boldizsár (Méhecske csoportos kisfiú). Különdíjat kapott Brád Gábor
(Méhecske csoportos gyermek). „Vegyes technika” kategóriában különdíjat nyert Krasnyánszki
Richárd (Pillangó csoportos óvodás).
Ők a jól megérdemelt oklevél mellé könyvjutalmat kaptak. A verseny többi résztvevője
sem távozott üres kézzel a díjkiosztó ünnepségről: minden kis alkotó oklevelet és egy kifestőt
kapott ajándékba.

Kedves Gyerekek! Alkotásaitokhoz gratulálunk és továbbra is vidám alkotókedvet, gazdag alkotófantáziát és sikeres munkát kívánunk
Nektek!
Virágné Mujkos Erika
munkaközösség-vezető

Sószoba és sóhomokozó
a Meserét óvodában
2014. január hónapban a székhely óvodában a Szülői Szervezet és a Tündérkert Alapítvány segítségével átadásra került a gyermekek
egészségét szolgáló sószoba és sóhomokozó. Az
óvodások nagy örömmel vették birtokba az új
környezetet, élvezik a szoba nyugalmát és hangulatát. A sószobába heti két alkalommal viszszük a óvodásokat. A gyermekek óvodapedagógusi felügyelettel 15-20 percet töltenek a bent,
közben zenét hallgatnak, mesét mondanak,
kirakóznak, társasjátékokkal játszanak, légző
gyakorlatokat végeznek.
Sokat beszélgetünk arról a gyermekekkel,
hogy miért egészséges a sószobában tartóz-

Tartalmas terepjáték a víz projekt keretében
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MESEMONDÓ
VERSENY

kodni. Különösen hatékony azoknak a gyermekeknek, akik asztmatikus vagy felső-légúti
betegségben szenvednek. A száraz sóterápia
használata során fokozódik a légzőszervek nyálkahártyájának aktivitása, öntisztulása.
A sószoba és a sóhomokozó parajdi sóbányából származó só felhasználásával készült.
Dr. Wolf által kifejlesztett és alkalmazott száraz
sóterápia orvosilag elismert gyógymód. Nagyon örülünk annak, hogy sikerült kialakítani a
sószobát, hiszen sok gyermeknek nyújt segítséget abban, hogy egészségesebbek legyenek.
Óvodásaink játszva gyógyulhatnak, erősíthetik immunrendszerüket, fejleszthetik koncentrációs képességüket.
Kocsis Györgyné
óvodavezető

Szeretettel hívjuk és várjuk azokat a nagycsoportos óvodásokat,
akik szívesen részt vennének a versenyen!
IDEJE: 2014. március 5., 14.30 óra
HELYE: a művelődési ház díszterme
MŰFAJ: népmese, amely az óvó néniknél található listából választható.
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2014. február 25.
JELENTKEZÉS HELYE:
Központi óvoda Juhász Pintérné Vincze Ildikó óvó néninél
Minden résztvevő díjazásban részesül!
Anyanyelvi munkaközösség

A Zöld Óvoda
2011-ben a Központi Óvoda, 2013-ban a
Rákóczi utcai Tagintézmény, a Szent Lajos utcai
Tagintézmény és a Felsőlajosi Tagintézmény is
elnyerte a Zöld Óvoda címet.
Néhány szót a Zöld Óvodáról:
Az óvoda helyi pedagógiai programja a környezeti nevelést kiemelten „kezeli”, erre építi a
fejlődést elősegítő tevékenységeket, tartalmazza
a fenntarthatóság pedagógiája iránti elkötelezettséget, előtérbe helyezi a helyi értékek megismerését, védelmét és megőrzését.
A helyi óvodai nevelési célok, feladatok
megfogalmazásában a természet- és környezetvédelmi feladatok kiemelten szerepelnek a helyi
adottságok alapján (pl. fák védelme, faápolás,
faültetés, madárvédelem, a lakóhely-megismerési tevékenységek, az épített és a természeti
környezet védelme, stb.). Részletesen szerepel a
dokumentumokban és az óvodai nevelőmunka
folyamatában az egészséges életmód alakítása, a
külső világ tevékeny megismerésének feladatai.
A nevelőmunka hatékonysága érdekében az
óvodapedagógus alkalmazott módszerei segítik
a tanulási környezet megteremtését. A tanulás
tanulásának megvalósításában kiemelt helyet
kap a játék, a játékban tanulás, a szenzitív mód-

szerek, a terepi tapasztaltatás, a felfedeztetés, az
élménypedagógia, a projektpedagógia alkalmazása, a kompetencia program elemei.
A gyermekek nevelése egyéni fejlettségükhöz igazodó differenciált bánásmód elve alapján valósul meg.
Az óvodavezető és az óvodapedagógusok
példamutató magatartása, és erős szemléletbeli meggyőződése kell, hogy vezérelje a Zöld
Óvoda kritériumai szerinti működést, a nevelőmunka megvalósítását.
A gyermekek életkorának megfelelő hagyományok ápolása, gazdagítása megvalósul az
óvoda életében a szülők bevonásával, és így a
családdal való kapcsolatban, valamint a település speciális szinterein. A zöld jeles napok
(természet-ünnepek, egészségi jeles napok)
kiválasztásánál is érvényre jutnak a környezeti
adottságok.
Minden csoportszobának egyéni hangulata,
arculata van, sok-sok növénnyel, a természetsarokban a természet által adott „kincsekkel”.
A gyermekek rendszeresen, folyamatosan növényápolási, állatgondozási feladatokat látnak
el az egészségügyi előírásoknak megfelelő és
megengedett mértékben.

Óvodánk legkisebbjei is jól érzik magukat a sószobában
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Az óvoda udvara mentes a legtöbb allergiát, valamint az esetleges mérgezést és sérülést
okozó növényektől. Az óvodakertben a helyi
lehetőségek figyelembevételével valósul meg a
virágoskert, a gyógy-és fűszernövény kert. A
gyermekek kertgondozáshoz kisméretű kerti szerszámokat használnak. Az udvari játékok
környezetbarát anyagból készülnek, és megfelelő helyet, teret adnak a gyermekek szabad
játékának.
A szelektív hulladékgyűjtés biztosított az
óvodában (pl. papír, műanyag stb.), kivéve a
veszélyes hulladékokat (pl. elem, olajos palack
stb.). A „hulladék nem szemét” elv hasznosítása az újrafelhasználás érdekében (ajándékkészítés, játékkészítés stb.) is megvalósul. A szerves
hulladék komposztálóba kerül, melyből szakszerű kezelés után termőföldet kapunk a virágágyásunkba.
Az óvoda működtetése során az óvoda vezetősége a környezetkímélő anyaghasználatra
(környezetbarát tisztítószerek használata), a
tudatos takarékosságra, a kapcsolatok széles és
többirányú kiépítésére kiemelten törekszik.
Nagyszabóné Borbély Ella
környezet munkaközösség-vezető

A Szent Lajos utcai óvodások kétszer örültek a kis fenyőfának:
először, mint karácsonyfa, másodszor, mint zöldellő fenyő.
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„A jótékonyság
függőséget okoz”
Ezt a mondatot kapták Vendégeink útravalóul a minden év
január utolsó szombatján megrendezésre kerülő Kultúrapártoló
bálunkon, melyen az idén ötvenhatan vettek részt.
Hét felajánlott alkotás került
árverezésre, mely között volt olajfestmény, tűzzománc, selyemkép
ill. egy mázazott agyag boroskészlet is. Sok év óta sikeres akciónk
a könyv-örökbefogadás is, amely
segítségével befolyt összegből a
könyvtár olvasást népszerűsítő
rendezvényeit támogatjuk.
Továbbá a tűzzománc szakkör
tagjai ajánlottak fel egy-egy munkát, ezek egységes áron kerültek új
tulajdonosukhoz. Felajánlás érkezett még helyi kézművesektől, akik
a művelődési házban tartanak vásárt havi egy alkalommal. Az árverésen, ill. az egységes áron megvásárolható tárgyakból a tavalyihoz
hasonlóan szép összeg folyt be. A
bevételt az idei gyermeknapra, alkotótáborra, ill. könyvtári programokra fordítjuk.
Az árverés az est folyamán fellépő művésznő, Malek Andrea
segítségével zajlott le. A bál fővéd-

A MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
2014-ES FOGLALKOZÁSAI, SZAKKÖREI

nöke, egyik jeles támogatónk, dr.
Varga János volt. A műsort színesítette a Főnix Dance Táncstúdió
növendékeinek fellépése.
Ezúton is köszönet és hála
nagylelkű támogatóinknak!
Dudás Klára, könyvtárvezető

40 évesek az Őszirózsák
Május 17-én ünnepli a ŐSZIRÓZSA NÉPDALKÖR fennállásának, működésének negyvenedik
születésnapját. Erre a napra igazi
fesztiváli hangulattal várják az érdeklődőket a művelődési házba
Ilonka néniék. Különleges fellépőkkel, meghívott csoportokkal,
fiatalos, jó hangulattal készülnek
az alkalomra, s reményeink szerint
sokan együtt szeretnének örülni a
szép kort megélt csapattal ezen a
napon. Szeretettel hívjuk Önöket!

DÍSZÍTŐMŰVÉSZ KÖR
kedd 13.30-tól
Vezeti: Skultétiné Ibolya
helyszín a múzeum (régi városháza)
FAZEKAS SZAKKÖR
szombat 9 és 14 óra
Vezeti: Vinnainé Csurpek Ágnes
www.csurpekagifazekas.eoldal.hu
JÓGA FOGLALKOZÁS hétfő 17.45
Vezeti: Boromisza Mária
JÓGA FOGLALKOZÁS szerda 18.00
Vezeti: Rimóczi Klára – jógaoktató,
természetgyógyász
KÖTÉS ÉS HORGOLÁS KLUB
Minden hónap második és utolsó
keddje 16 óra
Vezeti: Kis Annamária
MIZSEI VADRÓZSÁK
NÉPTÁNC CSOPORT péntek 15.30
Vezeti: Veszelszkiné Bitai Judit
NYUGDÍJAS PEDAGÓGUS
OLVASÓKÖR
minden hónap utolsó szerda 14.00
Vezeti: Szabóné Mizsei Julianna
ŐSZIKÉK NYUGDÍJASKLUB
minden második hétfő 14.30
Vezeti: Prágai Angéla
ŐSZIRÓZSA NÉPDALKÖR
szerda 15 óra
Vezeti: Kóródi Antalné

PATCHWORK KLUB
havonta egy szombat 14 óra
Vezeti: Kiss Katalin
www.foltvarraslm.eoldal.hu
SAKK-SZAKKÖR
hétfő, szerda és péntek 18 óra
Vezeti: Móczó István
TŰZZOMÁNC SZAKKÖR
szombat 9 és 14 óra
Vezeti: Skultéti Árpád képzőművész
www.tuzzomanc.eoldal.hu
VÁROSI KAMARAKÓRUS
kedd 18 óra
Karnagy: Berta István
JÁSZ HÍMZŐKÖR
péntek (kéthetente,
minden páratlan héten) 14.00
Vezeti: Sápi Enikő
helyszín: Egészségház Idősek klubja
HASTÁNC
csütörtök 17.30
Vezeti: TIA (Vrábel Erzsébet)

2014-ben is várjuk régi
és új Látogatóinkat
foglalkozásainkra,
szakköreinkre!

FELHÍVÁS

A LAJOSMIZSEI VÁROSI
SZAVALÓVERSENYRE

Az idén 100 éves WEÖRES SÁNDOR emlékére
a Lajosmizsei Kultúrapártoló Alapítvány és

Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára

immár XIII. alkalommal Költészet napján
megrendezi városi megmérettetését.

A verseny ideje:

2014. április 11. (péntek), 14 óra
A verseny helye:

a művelődési ház és könyvtár díszterme
Az indulók szabadon választott magyar költő versével tiszteleghetnek
Weöres Sándor költészete előtt négy korcsoportban:
1. korcsoport: 3-4. oszt. tanulók
2. korcsoport: 5-6. oszt. tanulók

3. korcsoport: 7-8. oszt. tanulók

4. korcsoport: középiskolások és felnőttek

Jelentkezés: 2014. április 4-ig
személyesen vagy telefonon (555-323) a városi könyvtárban,
mellyel egyidejűleg kérjük a versenyen induló mű címét is.

Szeretettel várjuk a versenyzőket, és sikeres felkészülést kívánnak:
az alapítvány valamint a művelődési ház és könyvtár munkatársai!
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Hangoló
Gitáros, játékos gyermekfoglalkozás
Hogy mire hangol?
jókedvre

a hétvégére

gitárszóra

éneklésre

Sok szeretettel várjuk a gyerekeket (korhatár nélkül)
és (gyermeklelkű) szüleiket első foglalkozásunkra!
Helyszín: a könyvtár
Időpont: február 22. (szombat), 10 óra
A következő tervezett időpont: március 22.
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SPORT
A LAJOSMIZSEI VLC HÍREI

Nem pihentek a Lajosmizsei VLC labdarúgói a téli időszakban sem. Sikeresen szerepeltek
csapataink a meghívásos teremtornákon, valamint az OTP Bank Bozsik Program téli fordulóiban.
Ifjúsági csapatunk Gyomaendrődön veretlenül megnyerte a hagyományos Szaloncukor Kupa nemzetközi U19-es teremtornát,
megelőzve román és lengyel csapatokat. A
verseny legjobb játékosa a lajosmizsei Sipos
Márk lett.
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Dabason az U21-es és az U18-as korosztályban is az első helyen végzett a Lajosmizsei VLC
az OBO Arénában megrendezett Dabas kupán.
Az U18-asoknál Treiber Gergő kapta a legjobb
játékosnak megítélt különdíjat. A tornákon résztvevő játékosok: Szatmári Zoltán, Treiber Emil,
Sipos Márk, Treiber Szabolcs, Hajdú Roland,
Gavula Levente, Langó Roland, Bujdosó Gábor,
Palotai Tamás, Kis Richárd, Kocsis Viktor, Patai
Zsolt, Spiegelberger Tamás, Vas Krisztián, Kun
Dániel, Ubornyák Bence, Szaszkó Csaba, Csóri
Arnold, Gábor Lukács József, Treiber Gergő.

Serdülőink két érmet is hazahozhattak Dabasról. A műfüves pályán nem találtak legyőzőre U14-es fiataljaink, a sportcsarnokban a 2.
helyen végeztek. A műfüves tornán Kun Márk
lett a legjobb játékos. Ugyanitt az U13-as együttesünk a 3. helyet szerezte meg. Csapatainkban szerepeltek: Guttyán Patrik, Rideg Ferenc,
Kun Márk, Farkas Norbert, Szabó Andor, Nagy
Lambert, Nagy Roland, Sipos Szabolcs, Murinai Vilmos, Kollár Benedek, Szabó Ádám, Patai
Alex, Pesti Zsolt (U14) – Baranyi Balázs, Kéri
Zsolt, Pesti Gábor, Agód Attila, Seres Kálmán,
Rigó Márk, Obornyák Bálint, Szabó Péter,
Nagy Ákos, Faragó Bence, Kiss Barna, Sorbán
György Dániel, Balogh Sándor, Baranyi Sándor,
Baranyi Ferenc, Zsigár Manuel (U13).
U9-es csapatunk a Bugac kupán 2. helyen
végzett, Jakabszálláson a Húsos kupán 3. lett.
Mindkét tornán Majoros Benjámin hozhatta
haza a gólkirálynak járó díszes trófeát. Csapattagok: Bujdosó Koppány, Faragó Ádám, Mák
Bence, Svébis Balázs, Majoros Benjámin, Csicsó Máté, Tarnóczy László, Krasnyánszki Bence, Juhász Gergő, Bujdosó Bence, Terenyi Botond, Kobela Bence.
U11-es fiataljaink a 4. helyen végeztek a Húsos kupán. A csapat tagjai: Zsigó Bence, Bartkó
Levente, Rigó Márk, Varga Zsolt, Nyilas Vendel, Boda Norbert, Kun Edvárd, Lovászi Ádám,
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Drabant Máté, Mihálka Máté, Szőrös Ádám,
Benedek Tibor, Belusz Ferenc.
U9 és U11-es csapatunk a Bozsik Program két
téli fordulójában is pályára lépett. Ebben a versenyrendszerben nem hirdetnek eredményt, de
játékosaink fejlődésről tettek tanúbizonyságot.
U13-asaink Kerekegyházán, a Bozsik Program intézményi versenyében minden mérkőzésüket megnyerték. A győztes csapat: Kéri Zsolt,
Faragó Bence, Sorbán György, Seres Kálmán, Zsigár Manuel, Baranyi Sándor, Balogh Sándor, Rigó
Márk, Nagy Ákos, Baranyi Ferenc, Pesti Gábor.
Felnőtt és ifjúsági együttesünk január közepén megkezdte a felkészülést a tavaszi idényre.
Februárban minden szombaton edzőmérkőzést
játszanak a csapatok, a bajnokság március 1-jén
kezdődik. Hazai pályán fogadjuk Tiszaalpárt. A
részletes sorsolás megtekinthető a www.adatbank.mlsz.hu weboldalon.
Faragó Gyula
A múlt évben nagy változáson ment át egyesületünk. Csapatunk létszáma megduplázódott.
Lehetőségünk volt arra, hogy két csapattal induljunk a Kecskemét Városi Bajnokságban. A
tavaszi 3. illetve 4. forduló után, mindkét csapatunk győzelmet ért el.
A csapatok tagjai:
Lajosmizsei I.: Krasnyánszki Tibor, Dodó
László, Galacz István, Szijjártó Pálné, Dömötör
Szilvia, Sinka Gyula
Lajosmizse II.: Végh Györgyné, Kállai Zsolt,
Balogh Sándor, Boda Zoltán, Dobos Roland,
Szijjártó Pál, Jacoby Shaj
Jelenleg a megyei bajnokság tavaszi fordulóira készülünk.
Szijjártó Pálné

A hétközi rosszul sikerült bajnoki főpróba
után (vereség Kalocsától) nagyon fogadkoztak
a játékosok, hogy a hétvégi előadás jól fog sikerülni… Szerencsére csapatunk nem csak ígérte,
be is tartotta ígéretét!
Valószínűleg kevesen gondolták volna, hogy
a BL és NB-I-es játékosokkal felálló szegedi csapatot ilyen arányban sikerül legyőzni, visszavágva ezzel az őszi nagyarányú szegedi vereségért!
Ez a győzelem akkor is igen értékes, hogy hiányzott a szegedi csapatból két junior válogatott.
Szegedi góllal indult a mérkőzés, de a hazaiak gyorsan jelezték, hogy ma este ők írják a
forgatókönyvet, s átvették a vezetést. Azonban a
vendégek sem hagyták annyiban, s 20 percnyi
„adok-kapok” után 7-5-re vezettek. A fordulatokban gazdag, eseménydús játékban a jó napot
kifogó hazaiak nagy küzdelemben visszavették
a vezetést, s bár a vendégek még időn túli szabaddobásból is betaláltak, a mizsei csapat vezetésével tértek pihenőre a csapatok.
Szünet után beerősítettek a hazaiak,-öt góllal elhúztak-, de a vendégek többször is szorossá
tették az eredményt, nyílttá téve ezzel a mérkőzést. A mizsei csapat azonban úgy gondolta,hogy
nem hagyja a döntést a végjátékra.” Rátettek egy
lapáttal”, s parádés utolsó tíz percet produkálva
(8-1) nem várt, magabiztos győzelmet arattak az
esélyesebb, de a végére széteső vendégek ellen.
Tóth Edmond: Gratulálok csapatomnak a
kiváló játéknak, különösen a pazar védekezésnek
köszönhető nagyarányú győzelemhez!
Velky Mihály: A mérkőzés előtt nem gondoltam volna, hogy a végén még esélyünk sem lesz.
Junior mérkőzés: PMKC-PICK Szeged II.
28-21(11-12)

Primavera Mizse KC–
PICK Szeged II. 28-18(11-10)

A MIZSE KC győzelmével zárul
az I. Téli Kupa Kecskeméten

Lajosmizse, 150 néző. Vezette: Nagy-Túróczy.
PMKC: Lengyel- Takács 2(1/0), Paz Marquez 8,
Bujdosó 2, Veszelszki, Endrédi 5, Bak 2,
Csere: Boros(k)- Drabant 2, Varga J. 4, Vujasin
1,Szórád 1, Sándor, L-Kovács, Bán 1,
Varga Z.
Edző: Tóth Edmond
Kiállítás: 4 ill. 6 perc
7-m-es: 2/1 ill. 2/1

A tavaszi idény nyitányaként Törökszentmiklós csapata lépett pályára csarnokunkban, ahol
egy szoros mérkőzésen vereséggel zárult az összecsapás (26 - 27). Itt mutatkozott be Varga János az
egyik újonnan igazolt átlövő, akivel már nyáron
tárgyalásokat folytatott a vezetőség, de csak most
sikerült a Balassagyarmattól átcsábítani. Reméljük, támadó játékunk erősödni fog vele, ezen a
mérkőzésen is 7 góllal segítette a csapatot.

A Lajosmizsei Asztalitenisz Club hírei
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Újabb játékosok igazolására is szükség volt,
mivel három játékos távozását jelentette be januárban. A kapus Farkas József más csapatnál kapusedzői feladatokat vállalt, míg Kupcsik Bálint
sérüléséből még nem épült fel, és tanulmányait
helyezi előtérbe. Mivel ezen két szegedi játékos
elhagyta a csapatot, így a harmadik, Béleczki
Ádám utazási nehézségek miatt már nem tudja erősíteni a csapatot. Kapuban Boros Kornél
ismét bizonyíthat, míg a jobb szélsőt a Cegléd
NBI-es csapatából érkező Endrédi Dezső pótolja, aki kettős játékengedéllyel játszhat Mizsén.
Kecskeméten került megrendezésre az I.
Téli Kupa, ahol a Mizse KC megszerezte a kupa
győzelmet. Az első összecsapást a rendezők ellen játszotta a mizsei csapat. Erre a mérkőzésre rányomta bélyegét a korai kezdés, így fej-fej
mellett haladt a két csapat, sok hibával tűzdelve,
de a végjátékban a lajosmizsei csapat szerezte
meg a győzelmet.
Második meccs is jó lehetőséget nyújtott a
felkészülésre, a junior játékosok kipróbálására.
Új védekezési felállások gyakorlására is jó alkalom volt a Vecsés csapata ellen, aki a nyugati
csoportban hasonló erőt képvisel. Ezt mutatja,
hogy a kupa elnyerése a két félidő lejátszása
után sem sikerült, ezért hetes lövésekre került
sor. Itt is csak a második sorozat hozta meg a
Mizse számára a győzelmet. A hibák még csiszolásra szorulnak és az ujjak beépítése még
folyamatban, de bizakodásra ad okot, hogy az
őszi szezonhoz képest erősödik a csapat.

KTE-ALTOTERRA – PRIMAVERA
MIZSE KC 24–25 (10–8)
Lengyel (kapus), Drabant 3, Varga J.7, Bujdosó 2, Veszelszki 4, Endrédi 3, Bán 1, Lagzi-Kovács, Vujasin, Bak, Boros (kapus), Varga Z., Paz
Marquez 1, Szórád 1, Takács 1, Szuhányi

PRIMAVERA MIZSE KC – VECSÉS SE
24–23 (9–11)
Lengyel (kapus), Drabant 1, Varga J.3, Bujdosó 3, Veszelszki 2, Endrédi 7, Bán, Lagzi-Kovács 1,
Vujasin, Bak, Boros (kapus), Varga Z.1, Paz Marquez, Szórád, Sándor 3, Szuhányi 3
Forrás: mizsekc.hu
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TÉLI HANGULATOK

Bár ez a tél nem volt
igazán hideg és hosszú
eddig…,

…a bölcsisek és az ovisok
mégis gondoskodtak
a madarak etetéséről!

BEHARANGOZÓ
2014. április 26. (szombat)

125.

Tűzoltóságunk fennállásának
évfordulója
tiszteletére tartandó rendezvényre, valamint
Bács-Kiskun Megyei Tűzoltónapjára!

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt jelmezben, vagy anélkül

március 1-én 15 órától egy tavaszváró szombat délutánra a várunkba,
(lajosmizsei művelődési ház és könyvtár).
A jelmezben érkezők részt vehetnek jelmezes versengésen is.

Megrendezésre kerülnek:
• IV. ORSZÁGOS
KISMOTORFECSKENDŐ
BAJNOKSÁG I. fordulója
• Hagyományőrző tűzoltóverseny
• Főzőverseny

Tündérek, manók, lovagok, királylányok, sárkányok előnyben!

15 órától

- Sütöde (virág-süti
süti készítés)

- Arc-cicoma

- Kobaktörők

- Vár(sz)építés
- Lovagi párbaj

A 800-as Kismotorfecskendő Bajnokságára
nevezés a verseny.tuzoltosag.hu oldalon történik!

- Kézműves mesterek asztalai
talai
(gyöngyfűzés, medálkészítés,
filcmadár-készítés,
készítés, stb.)
- Manófogadó (büfé)

A Hagyományőrző tűzoltóversenyre
és főzőversenyre a mizsetuo@t-online-ra
kérem jelezze részvételi szándékát április 07-ig!

+ SZÁMOS MEGLEPETÉS
17.00
17.30
17.45
18.00
18.30

A rendezvény kezdésének ideje és a
programajánló március 15-ig kerül megküldésre.
A BAJNOKSÁG FŐVÉDNÖKE:

Dr. Kövér László,

Jelmezes felvonulás
Szavazat gyűjtés vége
Adj egy tippet! - eredményhirdetés
Jelmezes versengés - végkimenetele
Mesemanók – Lovagi 7 próba című zenés produkciója

A programokon való
részvétel ingyenes.

az Országgyűlés Elnöke;
SZAKMAI FŐVÉDNÖK:

Támogató:
Lajosmizsei Kultúrapártoló Alapítvány

Bérci László

tűzoltó dandártábornok

/Az illusztrációk Gryllus Vilmos Maszkabál c. könyvéből származnak./
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