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ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
Út- és járdahálózat
felújítása, csapadékvízelvezetőrendszer fejlesztése
Lajosmizse Város Önkormányzata 180 millió forint értékben út- és járdahálózat felújítását, valamint 20 millió
forint értékben csapadékvízelvezetési-rendszer
felújítását
valósítja
meg 2017. november
végéig a helyi önkormányzatokért
felelős államtitkár
döntése alapján
nyújtott 200 millió
forintos támogatásból.
A beruházás keretében
az alábbi útszakaszok kerülnek felújításra:
• Petőfi u. (Jókai–Mizsei u. között)
• Damjanich u. (Penny üzlet–Bajcsy u.
között)
• Ságvári u. (Május 1.–Kölcsey u. között)
• Telepi u. (felújítatlan szakaszok)
• Deák F. u. (Kossuth–Bajcsy u. között)
• Béke u. eleje Dózsa Gy. út felől
• Bajcsy-Zs. u. (Hunyadi–Batthyány u.
között)
• Kossuth Lajos u. (Telepi–Juhász Gy. u.
között)
• Görgey u. eleje Dózsa Gy. út felől
• Bajza u. (Dózsa Gy.–Bajcsy-Zs. u. között)
• Bethlen Gábor u.
•
Járdaszakaszok:
• Dózsa Gy. út páros oldala:
• Árpád–Kálvin u. között
• Kazinczy–Jókai u. között
• Dózsa Gy. út páratlan oldala
• Vörösmarty–Damjanich u. között
• Deák–Rákóczi u. között
• Mizsei út:
Egészségház–Társasházak közötti szakasz
A támogatásból az Orgona utcában lévő
csapadékvízelvezető-árkokat mederburkolattal
látjuk el, ezzel párhuzamosan a Juhász Gyula
utcában új, nagyobb teljesítményű átemelő
kiépítése valósul meg.
A beruházással kapcsolatos esetleges problémákat a lajosmizse@lajosmizse.hu e-mail
címen, vagy a 76/356-211 telefonszámon lehet
jelezni.
Az építkezési munkálatok elvégzése alatt
kérjük a Tisztelt Lakosság megértését és türelmét!
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Zöldhulladékgyűjtés bevezetése
Az ingatlanokon keletkező zöld anyagi
javak ártalmatlanítását, amennyiben lehetőség van rá, kérjük, elsősorban komposztálják,
hiszen a házi készítésű komposzt a legjobb,
a legtermészetesebb humuszforrás, amelynek
nagy előnye az, hogy pénzbe se kerül és helyben van, nem kell szállítani! Hosszú távon a
kertek tápanyag-utánpótlásában nélkülözhetetlen, a komposzt humusztartalma a talaj
termékenységének a forrása.
Ahol a komposztálás nem megoldható, illetve ahol a lakosság igényli a
Kecskeméti Városgazdasági Nonproﬁt Kft. hulladékgazdálkodási
közszolgáltató házhoz menő zöldhulladék-szállítás keretében begyűjti a zöldhulladékot.
A lakosok által összegyűjtött (falevél,
avar, nyesedék, aprított faágak) zöldhulladékot az ingatlanok elé kihelyezve, kizá-

Hulladékgazdálkodási
közszolgáltató
ügyfélfogadása

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét,
hogy a települési szilárd hulladék szállításával kapcsolatos ügyeiket a Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft.-vel minden héten
csütörtökön 9–11 óra között a művelődési
ház aulájában tartandó ügyfélfogadáson lehet
intézni.

Adófizetési határidő
Lajosmizse Város Önkormányzati Adóhatósága 2017. augusztus hónap végén postázza
ki az adófolyószámla-kivonatokat annak érdekében, hogy az adózók pontosan és időben tudják ﬁzetni a 2017. év szeptemberében esedékes
helyi adóikat és a gépjárműadót.

rólag zsákban (ömlesztett formában illetve
kötegelve nem) szállítja el a közszolgáltató.
Havonta egy alkalommal, minden hónap
második szombatján reggel hétkor kezdik a
zöldhulladék gyűjtését és egy utcában egyszer
halad végig a gyűjtőjármű.
Háztartásonként 4 db zsák zöldhulladék
helyezhető ki, az ezt meghaladó mennyiség
nem kerül elszállításra.
Első alkalommal a lakosok által kihelyezett
saját zsákokat felirattal ellátott zöld zsákkal
pótolja a közszolgáltató.
A zöldhulladék-szállítás időpontjai:
augusztus 12.
szeptember 9.
október 14.
november 11.

A folyószámla-kivonatok kiküldésének
célja kétirányú: egyrészt tájékoztatást adnak
az aktuális pénzügyi helyzetről, másrészt tájékoztatnak a 2017. szeptember 15-ig ﬁzetendő
adórészekről tekintettel arra, hogy 2017. szeptember 15-ig kell ﬁzetni a helyi adók és a gépjárműadó második félévi részét.
A folyószámla-állapot a 2017. augusztusi,
az önkormányzati adóhatóságnál meglévő
adatok alapján készül.
Szeretnénk felhívni a ﬁgyelmüket
arra, hogy az előírt adókat a hatályos
szabályozás szerint a jelzett határidőkig
az adózó köteles megﬁzetni. Aki a fenti határidőig nem tesz eleget ﬁzetési kötelezettségének, az ellen végrehajtási eljárás indulhat. A végrehajtási eljárást Dr. Szűcs-Galsi
Emese önálló bírósági végrehajtó folytatja
le. A végrehajtási eljárás során felmerült
költségek (végrehajtói munkadíj, jutalék,
általános költségátalány) minden esetben
az adóst terhelik, és az adóstól felvett öszszegekből 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.
| HÍRLAP | 2017. július–augusztus |
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Üzletek éjszakai nyitva tartása
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016 októberében elfogadta a
vendéglátást folytató üzletek éjszakai nyitvatartási rendjét szabályozó rendeletet, melynek
tartalmáról a Hírlap 2016. novemberi–decemberi számában tájékoztattam a lakosságot és az
érintett üzleteket. A tárgyi rendeletet a Képviselő-testület a gyakorlati tapasztalatok alapján
2017. július 1. napjával az alábbiak szerint módosította. A vendéglátó üzletek főszabály szerint vasárnaptól csütörtökig 22 óra és az azt követő nap 05 óra között, szombaton és vasárnap
03 óra és 05 óra között nem tarthatnak nyitva.
Megnőtt tehát az érintett üzletek nyitvatartási
idejének lehetősége. Kivételek az alábbi esetben lehetségesek. A vendéglátó üzletek külön

engedély nélkül továbbra is nyitva tarthatnak
tárgyév december 31-én 22 órától a tárgyévet
követő év január 1-jén 6 óráig. Az Önkormányzati Bizottság kérelemre az általános zárvatartási korláttól eltérő nyitva tartást engedélyezhet
annak a vendéglátó üzlet üzemeltetőjének, aki
vállalja, hogy az eltérő nyitva tartást követően reggel 07.00 óráig a vendéglátó üzlet 100
méteres környezetében lévő, a vendéglátó üzlet tevékenységével összefüggésben, a közterületen keletkezett hulladék összegyűjtéséről
és elszállításáról gondoskodik, függetlenül a
hulladékbirtokos személyétől. Amennyiben
azonban a vendéglátó üzlet üzemeltetője a tágabb nyitvatartási lehetőség alapján tart nyitva
és az érintett napot követő reggel 07.00 óráig
a vendéglátó üzlet 100 méteres környezetében

A Magyar Országgyűlésbe
látogatott a chilei nagykövet
Mikor Isten megteremtette a világot, egy
kicsit mindenből megtartott magának és elhelyezte Chilében – kezdte országa bemutatását
egy helyi mondást felidézve a nagykövet.
Országának 18 millió lakosa van, 6 000 km
hosszan nyúlik északról délre, 4 éghajlati övet
érint. Az Atacama-sivatag a föld legszárazabb
pontja, ahol magyar tudósok is dolgoznak.
Hatalmas természetvédelmi területek vannak,
ahol sok helyen még nem járt ember. A változatos terepviszonyok miatt kiemelt célpontja a
kalandturistáknak.
Verónica Chahin büszkén mondta, hogy
országa a legrégebbi demokrácia Latin-Amerikában, ahol a Pinochet-diktatúra után viszszaállították a demokratikus intézményeket.
Chile elsődlegesen élelmiszert exportál, jelentős a bor, a lazac, a cseresznye és az áfonya
kivitele. A világ legnagyobb rézkitermelője
és -exportőre, 64 országgal van kereskedelmi
egyezménye. 2010-ben, elsőként a latin-amerikai országok közül, belépett az OECD-be.
Chile a globális versenyképességben első a
térségben.
Náluk nem volt ősi civilizáció, mint Közép- és Dél-Amerika más országaiban. Nagyon gyéren lakott terület volt, bevándorlók
népesítették be főként a háborúk miatt: spanyol, olasz, belga, német, jugoszláv, arab, zsidó és a Török Birodalom felbomlása után 500
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Verónica Chahin chilei nagykövet asszonyt
(a képen balról a második) látta vendégül
a Parlamentben az elmúlt hónapban a
Magyar Országgyűlés keretében működő IPU
(Interparlamentáris Unio) Dél-Amerikai baráti
tagozata, amelynek tagja Salacz László képviselő
ezer palesztin. Az új lakók részben megőrizték
identitásukat, ezért rendkívül színes Chile kulturális palettája. A szomszédos országokból,
Bolíviából, Peruból, Kolumbiából és Haitiről
sokan települnek át az ország gazdasági fejlettsége miatt.

A kiadásért felelős: Guti Istvánné
A szerkesztést végzi: Bujdosó Ádám

lévő, a vendéglátó üzlet tevékenységével öszszefüggésben, a közterületen keletkezett hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról nem
gondoskodik és az üzlettel szomszédos ingatlanok használóinak, ennek hiányában tulajdonosainak – az érintett önálló ingatlanok számához
viszonyított többsége írásban kezdeményezi a
képviselő-testület 6 hónap időtartamra korlátozza a vendéglátó üzlet üzemeltetőjét a pénteken és szombaton 23 óra és az azt követő nap
05 óra közötti nyitva tartásában. Az eltérő nyitva tartás engedélyezésével kapcsolatos eljárási
szabályok egyebekben nem változtak.
dr. Balogh László
jegyző

Basky András
polgármester

Szomorú tény, hogy a világon az egyik legtöbb természeti csapást szenvedő ország, mert
gyakran vannak földrengések és tűzhányóik
is sűrűn kitörnek. A természeti viszontagságokat követően már többször újjászületett az
ország.
1860 óta van Magyarországgal diplomáciai kapcsolat, mely a történelmi események
miatt kétszer szakadt meg: 1943-ban Chile,
1973-ban Magyarország szakította meg. Ma
már jó az együttműködés a két ország között,
amelynek keretében a Stipendium Hungaricum program keretében több chilei fiatal
tanul hazánkban. Chile a Munka és Híd elnevezésű egyezmény keretében fogadja a 35 év
alatti magyar fiatalokat.
Salacz László kérdésére két jelentős magyar személyt nevezett meg, akik nagy hatással voltak a chilei közéletre, mindketten a futballhoz köthetők: a neve ellenére magyar Carlos Caszely az egyik legjobb chilei focista, aki
a Barcelonában is játszott, valamint Puskás
Ferenc, aki a legnépszerűbb chilei csapatnál,
a Colo Colo-nál volt edző. A chileiek szeretik
Márai könyveit és Bartók zenéjét.
Az idei budapesti borfesztiválon szeptember 5–9-ig Chile lesz a díszvendég, ahol
feltétlenül kóstolásra ajánlott a piszko nevű
pálinkájuk, mely szőlőből készül.
A nagykövet asszony zárásként hangsúlyozta, hogy irigylésre méltó a biztonság Magyarországon, és hogy jók a magyar egyetemek, emiatt a lánya is hazánkban tanul.

Nyomdai előállítás: Repro Balaton AM Kft., Lajosmizse
Nyomdai előkészítés: Háttér Stúdió Kft., Kecskemét

A szerkesztőség és a kiadó címe:
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára,
6050 Lajosmizse, Szabadság tér 12.

A lap terjesztését a Magyar Posta Zrt. lajosmizsei

E-mail cím: hirlap.lm@gmail.com

kézbesítőjénél vagy az előbb említett hivatalokban!

és felsőlajosi kirendeltsége végzi. Kérjük, jelezze
a terjesztéssel kapcsolatos esetleges problémáját
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Semmelweis-napi Ünnepség –
2017. Lajosmizse

Lajosmizse Város Önkormányzata „Elismerő oklevelet” adományozott Dr. Balázs László
ortopéd szakorvos és Dr. Járomi Péter urolóSemmelweis Ignác születésének évforduló- gus szakorvos (képünkön) részére, a lakosság
ján köszöntöttük az aktív és már nyugdíjas egészségügyi szűrésében és az egészségmegőrzés
érdekében, a térségben végzett kiemelkedő szakmai
munkájukért. Az elismerő
oklevelet Basky András
polgármester adta át.
Lajosmizse és Felsőlajos
települések önkormányzati
elöljárói és az egészségügyi
intézmény vezetője a Semmelweis-ünnepségen köszöntötte Sipos Anita fizioterápiás szakasszisztenst
25 éves jubileuma, Papp
Andrea szociális munAz ünnepség helyszíne Lajosmizse új büszkesége, az Ezüst Villa
kást és dr. Faragó Viktor
jogászt vezetői kineveegészségügyi dolgozókat, megköszönve mun- zésük alkalmából. Kocsy Anita a pasztorális
kájukat, magas szintű felkészülést, lelki és em- tanácsadás és szervezésfejlesztés mesterképzési
beri odaadást igénylő tevékenységüket.
szakon folytatott tanulmányai sikeres befejeIntézményünk egészségügyi, szociális zésével érdemelte ki az elismerést.
és gyermekjóléti szakterületeket integráló
Dr. Márton Rozália címzetes főorvos, Feintézmény, ezért a Semmelweis-napi rendez- kete Erika nővér, Feró Csaba gépjárművevény ünnepi keretei között, hagyományszerűen zető (képünkön) a munkatársaikhoz képest,
megemlékezünk a szociális és a gyermekvé- az elmúlt 1 évben legtöbb ügyelet vállalása és
szakszerű ellátása miatt
érdemelnek köszönetet és
kiemelt figyelmet.
Mészáros
Lászlónét
nyugdíjba vonulása alkalmából köszöntöttük, aki
2017. október 31. nappal
vonul nyugdíjba s kezdi el
nyugdíjas pihenőéveit.
Vály Bettina és Bognár Károly munkatársak
szorgalmas, fegyelmezett
munkavégzésükkel érdemelték ki az intézményvezetés elismerését.
Az ünnepségen elismedelmi szakterület munkatársairól is. Meg- résben részesülő, név szerint felsorolt és valatapasztalhattuk, hogy az egyéni vagy családi mennyi Munkatársam szakszerű, fegyelmezett
krízishelyzetben e szakemberek – az együtt- munkavégzését megköszönöm! A kitüntetésekműködésükkel, sokirányú szakmai ismeretük hez és az elismerésekhez ez úton is gratulálok!
felhasználásával – hatékony segítséget képesek
Józsáné dr. Kiss Irén
adni a rászorulóknak. Köszöntjük ez alkalomintézményvezető
ból őket is, megköszönve nehéz, embert próbáló munkájukat. Köszönet illeti a Kecskeméti
Gyermekjóléti Központ esetmenedzsereit is, Sport- és Szabadidőtábor – 2017
Az EGYSZI Család- és Gyermekjóléti
hiszen munkájukkal sokat tesznek a térségért.
Köszönjük a lajosmizsei és a felsőlajosi csalá- Szolgálatának szervezésében idén is megvalódok, gyermekek érdekében végzett szakszerű sult az évek óta nagy népszerűségnek örvendő
Sport- és Szabadidőtábor.
munkájukat.
Faragó Gyula tanár úr vezetésével a gyerAz intézmény közszolgáltatásai nem valósulhatnak meg alapítói, fenntartói, szakmai, mekek megismerhették a különböző sportágapénzügyi, felügyeleti szervek támogatása, kat, valamint változatos játékokkal igyekezett
szakmai közreműködése nélkül, amelyet kö- átadni a sportolás fontosságát és a mozgás örömét.
szönünk a térség lakói nevében is.
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Idén is két turnusban, június 26–30. között
20 gyermek, valamint július 3–7. között 25
gyermek táboroztatása valósult meg. A sportolásnak csodálatos környezetben a lajosmizsei
Sport- és Szabadidőközpont adott otthont,
ahol a gyermekek rendelkezésére állt az összes
sporteszköz, amelyek színesítették a táborozók
próbatételeit.
Az első csoport a Lajosmizsei Iparosok és
Kereskedők Egyesülete által rendezett állandó kiállítást tekinthette meg Skultéti Jánosné
Ibolya néni vezetésével. Itt régi mesterségek
munkaeszközeit ismerhették meg a gyerekek,
közben nagy érdeklődéssel hallgatták a tárlatvezetést.

1. csoport
A második csoport a lajosmizsei Rendőrőrsön és Tűzoltóságon járt. A Rendőrőrsön Becsei Gábor cr. őrnagy bemutatta a munkájuk
során használt eszközöket, valamint prevenciós előadást tartott arról, hogy a gyerekek hogyan ne váljanak áldozatoká vagy elkövetőkké.
Ezután a Tűzoltóság embert próbáló munkáját
ismerhették meg.

2. csoport
Idén sem maradhatott el a nagy melegben
a fürdőzés a Liza Aqua & Conference Hotel
strandján.
A táborozó gyermekek a helyi Ezüstfenyő
Étteremben étkeztek a Magyarvíz Kft., Felsőlajos Község Önkormányzata és a Legyetek Jók, Ha Tudtok! Alapítvány támogatásának köszönhetően. Köszönjük a támogatást!
Köszönjük továbbá a Magyarvíz Kft.-nek az
ásványvízadományt, mellyel a gyerekek a tábor ideje alatt szomjukat olthatták!
Kocsy Anita, Bognár Szilvia
EGYSZI Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
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LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE
6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104–106. szám • Telefon: 06 76 356–184 • Telefax: 06 76 356–020
Központi Orvosi Ügyelet: 06-76 356-173 • Honlap: www.egeszseghazlm.hu • e-mail: egeszseghaz@egeszseghazlm.hu

Estike Alkotónapok
• 2017. augusztus 10. (csütörtök) 10:00 óra
Agyagozás – Czigány Lajosné vezetésével
• 2017. augusztus 16. (szerda) 10:00 óra
Gyümölcscsendélet alkotása vegyes technikával –
Czigány Lajosné és Gaál Judit vezetésével

Felújítás a Lajosmizsei Egészségházban
Közel 30 éves bútorok cseréje, villanykorszerűsítés, aljzatburkolat-váltás, festés és
mázolás révén a közelmúltban megújult a Lajosmizsei Egészségház ügyeleti és szakorvosi
rendelője, ügyeleti folyosója, a telefonközpont,
a nővérek és gépjárművezetők munkahelyi
pihenője, az ügyeleti gépjármű tárolására
szolgáló garázsa, továbbá megvalósult az
Egészségház további 7 helyiségének légkon-

A megújult ügyeleti rendelő
dicionálása. A közel 6 millió forint költséget a
Lajosmizsei Önkormányzat biztosította, melyet
ezúton is köszönünk. A kivitelezés jó minőségét helyi vállalkozók szakszerű munkája
garantálja, akik a kőművesmunka, burkolás, villanyszerelés, víz- és szennyvízszerelés,
festés-mázolás, asztalos, hűtés szakterületen
felvonultak. Köszönjük a Kedves Betegeknek
a türelmét! Köszönöm Munkatársaimnak a
felújítással összefüggő munkáját!
Józsáné dr. Kiss Irén,
EGYSZI-intézményvezető

Fogszabályozás
A fogszabályozást sokszor már 3-4 éves
korban el kell kezdeni gyógycumival, melyet

azoknak a gyerekeknek kell adni, akik szopják
az ujjukat vagy a cumit, melytől a felső állcsont
elülső része előre és felfelé nyúlik, vagyis eldeformálódik.
A vegyes fogazatnál nagyon sok tejfog
nem hullik ki időben, vagy előfordulhat, hogy
keskeny az állcsont, viszont a maradó fogak
mérete nagyobb és nem marad elegendő hely
számukra. Ezt a problémát egy fogszabályozási technikával, a Hotz extrakciós módszerrel
lehet kezelni.
A kisebb deformitásokat egy kivehető fogszabályozóval lehet kezelni.
A nagyon kusza, nem a helyére kibújt fogakat egy állandó, fogakra felragasztott multibend fogszabályozó-készülékkel, esetenként
még foghúzással kombinálva kell kezelni.
Fogszabályozást felnőtt korban is lehet
végezni!
Azok a gyerekek, felnőttek, akik fogszabályozó-készüléket viselnek, alapos fogmosással tudják jó állapotban megőrizni a foguk
állapotát. Minden étkezést követően fogat kell
mosni, mert a ragasztott kis zárakba beleragad
az étel és a lepedék felmarja a fogzománcot.
Fontos! Bármilyen fogszabályozó-készüléket kap a beteg, mindig kontrollra kell
menni.
A fogszabályozási kezelés egy életre szól. A
maradó fogak a helyes kezelés és az utókezelés
után nem mozdulnak el a helyükről, a végeredmény maradandó.
A betegnek az utókezelést otthon kell
végezni. A befejezés után van egy retenciós
lemez, amit kétszer annyi ideig kell hordani,
mint a fogszabályozó készüléket, annak érdekében, hogy a fogak a csontban rögzüljenek,
ne mozduljanak el. Ebben az esetben is viszsza kell járni kontrollvizsgálatra, mert a lemez
nem hordása a fogak helyzeti elmozdulásához
vezet.
A fogak rendetlen elhelyezkedése mind a
gyerekeknél, mind a felnőtteknél lelki traumát
okozhat, ami kisebb nagyobb fokú depressziót
is kiválthat. A fogak szabályozásával ez a folyamat visszafordítható, megszűntethető.
Olyan deformitás is előfordulhat, hogy a
gyermek nem tudja összecsukni a száját, a

VÉRADÁSOK IDŐPONTJAI
AZ EGÉSZSÉGHÁZBAN
2017. évben is számítunk
a véradók segítségére!

2017. október 05.
2017. december 07.

8.30-13.00
8.30-13.00

HELYSZÍN: Egészségház, I. emelet,
Lajosmizse, Dózsa György út 104-106.
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Lajosmizsei Központi Háziorvosi
Ügyelet beosztása
Hétköznap: 16.00-8.00
Hétvégén, pihenő- és ünnepnapokon:
8.00-8.00
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

2017. augusztus hónap
Dr. Gócz Irén
Dr. Takács Vilmos
Dr. Márton Rozália
Dr. Márton Rozália
Dr. Rónay Zsolt
Dr. Márton Rozália
Dr. Takács Vilmos
Dr. Márton Rozália
Dr. Ágó Zsuzsanna
Dr. Márton Rozália
Dr. Lódi Brigitta
Dr. Lódi Brigitta
Dr. Rónay Zsolt
Dr. Takács Vilmos
Dr. Márton Rozália
Dr. Ágó Zsuzsanna
Dr. Márton Rozália
Dr. Lódi Brigitta
Dr. Márton Rozália
Dr. Márton Rozália
Dr. Rónay Zsolt
Dr. Gócz Irén
Dr. Jankahidy Andrea
Dr. Szabó Béla
Dr. Rónay Zsolt
Dr. Márton Rozália
Dr. Gócz Irén
Dr. Márton Rozália
Dr. Gócz Irén
Dr. Márton Rozália
Dr. Szabó Béla

fogak nem érnek össze, emiatt logopédus segítségét kell igénybe venni, mert a beszédhangok képzése nem megfelelő. Az étel harapása,
megrágása úgyszintén nehézséget okoz, hiszen
egészben történik a falatok lenyelése, ami gyomorfájdalomhoz vezet.
Dr. Dénes Zsolt fogszakorvos,
Dénes Viola szakasszisztens

XVII. Szakmai Napok – Nyílt Napok
Egészségügyi Hét
Egészség-expo kiállítás és vásár
Idősek Hete
2017. október 2–6.
Részletes program a 2017. szeptember–október havi
Hírlap számában lesz olvasható!

Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt!
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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, 13.00–16.45 • Csütörtök 8.00–11.30, 13.00–15.30

A Lajosmizsei Jász Hímzőkör a Jász-Kun Emléknapon, Kiskunfélegyházán – 2017. május 17.
Kiállítók voltak még: Donáth Kálmánné és
Szabó Bálintné.

A rendezvényre érkezett jászberényi, jászapáti és lajosmizsei hímző asszonyok a Kiskunfélegyházi Kiskun Múzeum udvarában.
Alkotásaik a rendezvény keretében megnyílt,
„A jász hímzés a 21. században” című időszaki
kiállítást gazdagították. A képen látható a
Lajosmizsei Jász Hímzőkör vezetője, Konyor
Józsefné (jobb szélen) és több tagja (a képen
jobbról balra haladva) Kisjuhász Istvánné (2),
Bokor Pálné (3), Józsáné dr. Kiss Irén (5), Orbán Antalné (6) és Bujdosó Flóriánné (11). A
lajosmizsei hölgyek a saját maguk által hímzett
nyárikát viselik. Kezükben az ugyancsak hímzéssel díszített szütyő.

Orbán Antalné Angi vitrinben elhelyezett, gazdag
motívumkincsű, csodaszépen kivarrt párnái
mindenki elismerését kivívták.

A kiállításon volt megtekinthető Szabó Bálintné Marika csodálatos büdösbogaras hímzése is a jász viselet egyes darabjain, a nyárikán és
a szütyőn. Konyor Józsefné Zsóka néni míves
alkotásai a jász motívumok szép interpretációját adják, annak a mai kor használati tárgyain
történő elhelyezésével.

A kiállítás május 17-től július 17-ig volt
megtekinthető. Szabó Márta, a Kiskun Múzeum igazgatója és Hortiné Dr. Bathó Edit,
a Jász Múzeum igazgatója elismeréssel szóltak
valamennyi kiállító szemet-lelket gyönyörködtető hímzéséről és hagyományőrző tevékenységéről.
A lajosmizseiek nevében is köszönjük a
meghívást, köszönjük az Emléknap élményeit!
(Fotók: Kiskun Múzeum)
Józsáné dr. Kiss Irén
Lajosmizsei Jász Hímzőkör-tag

Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola

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

Lotz János Szövegértési és
Helyesírási Verseny országos döntője
Bonyhádon rendezték meg 2017.03.1718-án a Lotz János Szövegértési és Helyesírási
Verseny országos döntőjét Bonyhádi Szellemi
Zsendülés címmel.
Előzetesen öt kategóriában 4000 diák mérettette meg magát. Korcsoportonként 150-en
jutottak a megyei döntőkbe, ebből 25-30 tanulót hívtak be az országos fináléba, melyet a
Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium intézményben rendeztek.
A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskolát a „két Rónay” képviselte. Rónay
Csanád 4.b és
Rónay Adél 7.a
osztályos tanulók
közül az országos
döntőben, miután megnyerték a
megyei versenyt,
előbbi a második,
utóbbi az előkelő
hatodik
helyen
végzett. Felkészítőik Daróczi-Daj-
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ka Andrea és Gazdagné Szabó Veronika. Az
eredmény azért is figyelemre méltó, mert csak a
lajosmizsei iskolából került be két tanuló az első
hat közé az országos döntőn.
Köszönjük a szülők támogató segítségét,
akik velem együtt elkísérték a gyerekeket Bonyhádra!
Gazdagné Szabó Veronika

Éneklő Ifjúság

Az iskola Gyermekkara részt vett az Éneklő
Ifjúság országos kórustalálkozón, ahol külön elismerésben részesült. Gratulálunk nekik!
Berta István karnagy

Kele-nap
Idén 16. alkalommal rendezték meg 2017.
április 29-én a Fekete István nevét viselő iskolák
országos találkozójukat, a Kele-napot, Gyöm-

rőn. Tíz iskolából megközelítőleg 200 vendég
vett részt a versenyen.
A Hankó István Művészeti Központban
10 órakor kezdődő megnyitón Hajdú András
igazgató ünnepi beszéddel köszöntötte a megjelenteket. A tankerület részéről Farkas Zoltán
szakmai igazgatóhelyettes beszédében hangsúlyozta Fekete István szellemiségének ápolását,
továbbadásának fontosságát. A beszédek után
ünnepi műsor köszöntötte a vendégeket.
A megnyitót követően három helyszínen
folytatódtak az események. A művészeti
központban a néptáncosok és népdalénekesek
mutatták be tudásukat, az iskolában a vers- és
prózamondók versenye, valamint rajzverseny is
zajlott. A harmadik helyszín, a Tófürdő és Tőzeges-tó az akadályversenynek adott otthont.
A helyszíneken zajló versenyek mellett már
hónapokkal korábban levelezős forduló is volt,
melyben szerepelt játék- valamint társasjáték-készítés, fotópályázat, irodalmi- és rajzpályázat, prezentációkészítés. Minden pályázat témája valamilyen formában kapcsolódott Fekete
Istvánhoz, illetve az őt megihlető csodálatos
természethez. A benyújtott pályázatokból kiállítást rendeztek az iskola aulájában, a játékokat
ki is lehetett próbálni. A díjazottak városnéző
| HÍRLAP | 2017. július–augusztus |
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Lajosmizse, Szabadság tér 13. • Telefon: 76/356–156 • E-mail: titkarsag@altisk-lmizse.sulinet.hu • altisk-lmizse.sulinet.hu

sétán és kutyabemutatón vehettek részt, majd
a Halászkertben elfogyasztott ebéd után ők is
izgulhattak az ünnepélyes díjátadón.
Az esemény zárásaként Horváth Tibor, a Fekete István Irodalmi Társaság elnöke mondott
köszönetet a szervezésért. Reményét fejezte
ki, hogy továbbra is évről-évre megrendezésre
kerül a Kele-nap, ily módon őrizve névadónk
emlékét. Az oklevelek és ajándékok kiosztása
után, új elemként egy vándorzászlót adtak át a
következő évi házigazdának. A zászló megtervezésére előzőleg pályázatot írtak ki, melynek
győztese az internetes szavazás alapján dőlt el.
Iskolánk 22 diákja vett részt az országos versenyen.
Eredmények:
Népdaléneklési verseny:
Deák Luca: I. hely
Horváth Gréta: II. hely
Nagy Gábor: II. hely
Néptáncverseny:
Baski Boglárka és Csicsó Máté: I. hely
Vers- és prózamondó verseny:
Lévai Anita: különdíj
Tóth Lilla: különdíj
Irodalmi pályázat:
Tüzes Hanna: I. hely
Vas György: I. hely
Bartal Milán: II. hely
Játékkészítő pályázat:
Németh Dávid: III. hely
Társasjáték pályázat:
Tóth Éva és Szabó Éva: II. hely
Jövőre a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola lesz a vendéglátó.

X. Futófesztivál
2017. május 6-án került megrendezésre, immár 10. alkalommal a Futófesztivál. Az időjárás
kegyeibe fogadta a rendezvényt, és verőfényes
napsütésben, 9 órától a nevezéssel vártuk a mozogni vágyókat. Öt távot indítottunk, korosztályoknak megfelelően a legkisebbektől a legnagyobbakig: 600 m, 800 m, 1200 m, 3 km, 10 km.
Minden résztvevőnek tudtunk kedveskedni,
az összesítésnél ez a szám 231 fő nevezőt jelentett. A helyezetteket külön jutalmaztuk, köszönhetően támogatóink felajánlásainak. A 10
km kivételével minden távon külön értékeltük
az első három helyezett fiúkat és lányokat. Az
| HÍRLAP | 2017. július–augusztus |

LM Hirlap 60 (2017-04) 4.indd 7

érem mellett a CBA, a Házisweets Kft, a Fókusz
Takarékszövetkezet, a Lajosmizse Város Önkormányzata jóvoltából összeállított ajándékcsomagot kapták.
Egyéni helyezettek:
600 m
1. Veress András (3:41) Kacskó Dorka (3:40)
2. Nagy Gábor
Tóth Zsófia
3. Vilcsák Márkó
Selypes Réka
800 m
1. Nyilas Ferenc (3:30) Muhari Bernadett (4:00)
2. Czigány Dániel
Szarvas Anna
3. Török Balázs
Berki Hanna
1200 m
1. Erős Máté (5:39)
Vilcsák Lili (5:31)
2. Versegi Zsolt
Török Noémi
3. Bessenyi Márk
Lányi Natália
3 km
1. Szatmári Dávid (14:34)Szarvas Fanni (17:44)
2. Bach Bence
Czigány Zsuzsanna
3. Gáspár Marcell
Pöszmet Erzsébet
10 km
1. László Gergely (39:40)
2. Menczel Mónika (40:29)
3. Domján Ferenc (41:14)

Különdíjak:
Különdíjakat is osztottunk. A legfiatalabb
nemzedékből Ozsvát Hanna édesanyjával babakocsiban teljesítette a távot, Mészáros Dorina
és Tóth Alíz négy évesen vállalkozott a futásra.
A legfiatalabb 10 km-en induló Nagy Marcell (5. hely) 6. osztályos tanuló volt.
Legfittebb indulónk Domján Ferenc tanár
úr, aki évek óta résztvevője rendezvényünknek.
Különdíjat kapott még Bóta Benedek, aki két
távot is teljesített begipszelt kézzel.
Osztályok:
Az osztályoknak meghirdetett nevezési versenyben, négy osztályt tudtunk jutalmazni:
Alsó tagozat:
• I. hely: 1.c osztály, 54 fő nevező (Dzsimburi
Gyermekközpont felajánlása, valamint
a Lajosmizse Város Önkormányzata
jóvoltából 5000 Ft értékig fagyizás.)
• II. hely: 3.a osztály (Lajosmizse Város
Önkormányzata jóvoltából 5000 Ft értékig
fagyizás.)
Felső tagozat:
• I. hely: 6.b osztály, 20 fő nevező (Belépő
Felsőlajoson a Magán Zoo Állat- és Szaba-

didőparkba, Lajosmizse Város Önkormányzata jóvoltából 5000 Ft értékig fagyizás.)
• II. hely: 5.a osztály (Lajosmizse Város
Önkormányzata jóvoltából 5000 Ft értékig
fagyizás.)
Köszönjük támogatóinknak: Lajosmizse
Város Önkormányzata, Magán Zoo Állat- és
Szabadidőpark, Dzsimburi Gyermekközpont,
Fornetti, Geréby Kúria, CBA, Házisweets Kft,
Magyarvíz Kft, Főnix Dance Sport Stúdió, Folplast, Fókusz Takarékszövetkezet, Rendőrség,
Polgárőrség, Mizse TV!
Köszönjük mindenkinek a részvételt és a támogatást! Találkozzunk jövőre ugyanitt!
Szervezők

Élménybeszámoló a nyereményútról
A Nem nehéz! „Naptárkészítő verseny környezettudatosság témában” című versenyén I.
helyezést értünk el, így fődíjként megnyertük
a látogatást (április 1.) a Tv2 stúdiójába Budapestre.
A Tv2 stúdiójának épülete kívülről egészen
szolid volt. Nem volt hatalmas, agresszív dizájnú, lézerrel szabott logó, vagy hatalmas, fényes
üvegablakok tömkelege.
Először a 2-es stúdióba vettük az irányt. Arrafelé menet még megnéztük a Mokka-kertet,
ami egy gyönyörű kis darabka természet. Ez
ad otthont a Mokka reggeli, kinti műsorának.
A stúdióba belépve pillanthattuk meg a Nagy
Duett díszleteit, aminek első élő adása másnap
volt; még folytak az előkészületek. Itt néhány
kulisszatitokra is fény derült. Mindenhol csak
kamera és kamera lógott.
Ezt követően mentünk át arra a helyszínre, ahol a napi gyártású műsorokat forgatják.
Ahogy beléptünk, máris egy hatalmas green
screen tárult a szemünk elé. Ezen rögzítik az
időjárás jelentést. Vele szemben a Tények díszlete látható a már jól ismert tükörsima asztallal és a háttérben lévő képernyővel. A helyiség
hátsó részében két beszélgetős és egy főzős
műsor díszlete kapott helyet. Lenyűgöző volt a
kis „szobák” berendezésének természetessége.
A könyvespolcok, a kanapék, a mini szekrények… Fantasztikus élményt nyújtott a súgógép látványa is.
Végül a vezérlőt nézhettük meg. Itt volt egy
hatalmas hangkeverő rengeteg potival. Ez előtt
két sornyi számítógép. Innen vezérlik a súgógépet is. A legmeglepőbb az volt, amikor az
egyik monitoron megpillantottuk a konkurens
csatorna adását. A Tv2 gyakran nézi a legdominánsabb ellenfelét és annak megfelelően sakkozza ki, mi legyen a műsor.
Nekem nagyon tetszett ez a kirándulás: érdekes volt egy kicsit a színfalak mögé tekinteni
és testközelből látni az eddig oly távolinak tűnő
műsorvezetők foteljeit!
Bíró Armand (8.a)
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Béke a Balkánon –
Nemzetközi Folklórfesztivál
Iskolánk tavaly csatlakozott az Európa Jövője Egyesület által létrehozott Csiperó-rendezvényhez, melynek keretén belül bolgár gyerekeket láttunk vendégül öt napon keresztül.
2017. május 25–29. között utaztunk ki Bulgáriába a csereprogram keretében. Felejthetetlen napokat töltöttünk el Dupnicában, ahol
megrendezésre került a XVI. Béke a Balkánon
– Nemzetközi Folklórfesztivál hat ország részvételével (Moldávia, Bosznia-Hercegovina,
Grúzia, Macedonia, Magyarország és Bulgária).
Magyarországot iskolánk tanulói képviselték. Diákjaink a Mizsei Vadrózsák helyi néptánccsoport által készített koreográfián keresztül adtak ízelítőt a kultúránkból, hagyományainkból.

Vendéglátóink változatos programjainak
köszönhetően kirándulást tehettünk a Rila-hegységben. Jártunk a világörökség részét
képező Rilai-kolostornál. Sapareva Banyánál
megtekintettük Közép-Európa egyetlen gejzírjét.
A fesztivál ideje alatt diákjainknak alkalma
nyílt kapcsolatot kiépíteni más nemzetek gyermekeivel. Megismerhették a balkáni országok
kultúráját, népzenéjét, néptáncát.
Élményekkel telve tértünk haza. A gyerekek nagyon jól érezték magukat, örülnek, hogy
részt vehettek az utazáson. Büszkék vagyunk
arra, hogy mi képviselhettük országunkat! Reméljük, hogy a jövőben is részesei lehetünk a
Csiperónak!
Adonyi Gabriella, Bitai Judit, László Ildikó

Helytörténeti verseny
a lajosmizsei iskolában
Évekkel ezelőtt színvonalas honismereti
vetélkedők helyszíne volt iskolánk. Ezek kezdeményezője, szervezője Szabóné Mizsei Julianna
tanárnő volt. Ezt a munkát folytatta iskolánk
két kiváló tanára: Imre Lajos és Szappanos Csilla. Régi adósságunk ennek a hagyománynak a
felélesztése. Ehhez mi sem kínált jobb alkalmat,
mint a Lajosmizse – Jászok a Kiskunság peremén
c. könyv megjelenése és a település születésének
140 éves jubileuma.
A vetélkedőt május 31-én 7. és 8. évfolyamos tanulóinknak rendeztük meg. A vállalko-
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zó csapatok elsősorban Kürti László tanár úr
könyvéből készültek fel, s előzetes feladatokkal hangolódtak a versenyre: rejtvény alapján
szelfiket készítettek, Lajosmizséről szóló kiadványok bibliográfiáját állították össze a könyvtárban, emléktáblákat fotóztak, prezentációt
állítottak össze. Ez utóbbi feladatot a helyszíni
versenyen is bemutatták, előadták.
A kétórás versengés változatos, izgalmas feladatokat kínált a résztvevőknek, a zsűrinek és
a nézőknek. Skultéti Jánosné és a helytörténeti
gyűjtemény jóvoltából nemcsak a történelmi,
hanem a hagyományos paraszti kultúra ismeretéről is számot adtak a csapatok.

A zsűriben Kovács Ágnes, a Bozsó Gyűjtemény munkatársa, Plichta Ildikó intézményvezető-asszony, Basky András polgármester,
Kollár Csaba, a Mizsetáp Kft. tulajdonosa, a
helytörténeti olvasókönyv kiadója, valamint dr.
Kürti László, a helytörténeti olvasókönyv szerzője foglalt helyet.
A verseny zökkenőmentes lebonyolításában
Kontra Attila és Lengyel László tanár úr segédkezett.
A győztes csapatok :
1. hely: ” A kiválasztottak” (8.a osztály): Bíró
Armand, Ötvös Ilona, Szabó János, Vas Cintia
2. hely: “Mizsei óriások” (7.b osztály): Deák
Luca, Szarvas Fanni, Nyilas Vendel, Benedek
Tibor
3. hely: “Mizsei királylányok és Csaba királyfi” (7.d osztály): Batucsik Kitti, Gémesi Fanni, Guttyán Anna, Czigány Csaba
Jutalmuk egynapos kirándulás Jászberénybe, s az első helyezetteknek ezt még egy-egy
szép könyv is kiegészítette. A többi résztvevő
csapat a Bozsó Gyűjteménybe látogathat el.
Elmondhatjuk hát, hogy mindenki nyertesnek
érezheti magát.
A jaszlajosmizse.hu internetes újság különdíjat ajánlott fel a legjobb prezentációért,
melyet a Mizsei óriások kaptak Szarvas Fanni
előadásáért.
A versengésből az alsóbb évfolyamok sem
maradtak ki. Számukra képzőművészeti versenyt hirdettünk, melyet Berta István tanár úr
koordinált. Az alkotásokat Vinnainé Csurpek
Ágnes, Skultéti Árpád és Sápi Szidónia bírálta
el.
Az eredmény:
• 1. hely: Lévai István (5.a)
• 2. hely: Balogh Fanni (6.b)

• 3. hely: Jakab Norbert (speciális tagozat)
• 4. hely: Czirják Noel (5.b)
• Különdíj: Kollár Gergő (5.a)
Folytatás következik!
Kovács Edit, a verseny szervezője

Helyesírási verseny az első
osztályosoknak
Iskolánkban idén is megendezésre került
az első osztályos tanulók helyesírási versenyen
való megmérettetése. A kis elsősök szép számban képviseltették magukat a versenyen. A
résztvevő húsz gyerek közül a legjobb hat helyezettet díjazták a verseny szervezői:
• 1. hely: Gajdácsi Kornél 1.c
• 2. hely: Buzás Ádin 1.a
• 2. hely: Móczó Panna 1.c
• 3. hely: Nagy Janka 1.b
• 4. hely: Kacskó Dorka 1.c
• 5. hely: Török Veronika 1.d
• 6. hely: Bartus Lóránd 1.b
Szívből gratulálunk a gyerekeknek és a tanító néniknek egyaránt! Kívánunk nekik kitartást, szorgalmat a tanuláshoz és bízunk benne,
hogy jövőre is viszontlátjuk őket az iskolai versenyeken!

Lajosmizse Város
Önkormányzatának elismerő oklevele
Rónay Adél 7.a osztályos tanuló a megyei
és országos versenyeken elért kimagasló teljesítményeiért Lajosmizse Város Önkormányzatának
elismerő
oklevelét vehette át
Basky András polgármester úrtól a
tanévzáró ünnepélyen, június 21-én.
Adél versenyeken
elért eredményei:
• Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei Helyesírási
Verseny megyei 3.
helyezés, Kecskemét
• Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei
Szövegalkotási Verseny Kárpát-medencei
döntőjén 9. helyezés (6 ország részvételével), Eötvös Loránd Tudományegyetem,
Budapest
• Lotz János Szövegértési és Helyesírási Verseny megyei 1. helyezés, Kecskemét
• Lotz János Szövegértési és Helyesírási Verseny országos 6. helyezés, Bonyhád
• Bendegúz Tudásbajnokság, anyanyelv
megyei 3. helyezés, Kecskemét
• Bendegúz Tudásbajnokság, biológia megyei
1. helyezés, Kecskemét
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• Bendegúz Tudásbajnokság, biológia országos 6. helyezés, Szeged
• Magyar Ilona Anyanyelvi Verseny, Kecskemét Város és környékének
iskolái 1. helyezés., Kecskemét
Felkészítő tanár: Gazdagné Szabó Veronika

HAT–17–01 – Határtalanul!
Székelyföldi legendák nyomában régi korok mesterségeinek felkutatása közben
Az idén először sikerült támogatást nyernünk a Határtalanul pályázat keretein belül, így a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános
Iskolai diákjai 5 napos kiránduláson vettek részt Erdélyben 2017. június
29 és július 3. között. A Határtalanul! program célja a magyar–magyar
kapcsolatok építése, személyes kapcsolatok kialakítása, elmélyítése. A
program keretében magyarországi iskolák tanulói az állam támogatásával kiránduláson vesznek részt a szomszédos országok magyarlakta területein, így személyes tapasztalásokat szereznek a külhoni magyarságról.
A kezdeti izgalmak, a hosszú, fáradtságos út és a több száz kilométernyi buszos utazás állandó gyerekzsongása megérte az élményeket.
A program során székelyföldi legendák nyomában, régi korok mesterségeinek felkutatása közben körbeutaztuk Erdély szépséges tájait, felidéztük nemzeti történelmünk eseményeit, adóztunk híres magyarok emléke
előtt. A napjaink zsúfoltak voltak, a programot tartani kellett, rengeteg
célt tűztünk ki minden egyes napra, mégis hihetetlen volt, hogy mindent
sikerült megnéznünk, és emellett végig kitartott mindenkiben a lelkesedés.
A kiránduláson részt vett tanulók és kísérőik is felejthetetlen élményekkel tele tértek haza Lajosmizsére.
Programok:
1. nap
Déva vára; Vajdahunyad vára; Gyulafehérvár központja, érseki
székesegyház; Segesvár:
séta a várban, a 172
fokból álló fedett lépcső
megmászása; Fehéregyháza: Petőfi Sándor-szobor és -múzeum felkeresése; Székelykeresztúr;
Zetelaki víztározó; Gyer- Vajdahunyad vára
gyóújfalu: szállás.
2. nap
Elekes Vencel Általános Iskolában közös foglalkozás a külhoni gyerekekkel; Szent-Anna tó (kiégett vulkán krátere), Mohos-tőzegláp; Csíkszereda: Mikó-vár; Csíksomlyó: a nevezetes búcsú helyszíne; Mádéfalva:
koszorúzás az emlékműnél; táncház: Lázár István Művelődési Házban
közös táncházon való részvétel a Katorzsa Néptáncegyüttessel.
3. nap
Libán: Libán-tető 1000 méteres magasságban; Székelyudvarhely: vas
székelyszobor megtekintése, séta a hangulatos kisvárosban, koszorúzás,
szoborpark megtekintése; Szejkefürdő: a szabadidőparkban a székelykapuk megtekintése, Orbán Balázs síremléke; Farkaslaka: Tamási Áron emlékműve; Korond: korongozás, fazekasság mesterségébe való betekintés
(fazekas tanműhely); Parajd: sóbánya.
4. nap
Gyergyóújfalu: andezitbánya; a tekergőpataki 1021 m-es Súgó-cseppkőbarlang; Gyilkos-tó: séta a tó partján; Békás-szoros: rövid túra.
5. nap
Nagyszalonta: Kossuth Lajos-szobor, Arany János-szobor és a Csonka
torony; Királyhágó; Kolozsvár: Mátyás király szobra és szülőháza, a Szent
Mihály-templom.
| HÍRLAP | 2017. július–augusztus |
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Tavaszi projekt – 3. évfolyam
Ebben a tanévben májusban rendeztük meg a harmadik évfolyam
projekthetét a tavasz jegyében. A gyerekek három délutánon vehettek
részt különböző megmérettetéseken. Továbbra is célunk volt, hogy nem
versenyeztetünk, hanem minél több gyereket mozgatunk meg. A projekthét célja: megismerkedés a tavasz jeles napjaival, amiről minden osztály plakátot készített. A plakátok a kollégium folyosóján lettek kiállítva.
Kidaloló: Az évfolyam legjobb dalosai tavaszi zsongással ünnepelték
meg a legjobban várt évszakot. 12 olyan gyerek gyűlt össze, aki tud és
szeret énekelni. Különleges hangulat alakult ki, mindenki kíváncsian, fegyelmezetten hallgatta társait és őszintén drukkolt a másiknak. Az összejövetelt lezáró közös kánontól pedig fölzengett az egész emelet.
Kitekintő: Az osztályokból 3 fős csapatok vettek részt, így 33 tanuló
jött el. Először totót töltöttek ki, majd egy szófelhőből kellett kiírni a csapatoknak a környezetvédelemmel kapcsolatos szavakat. Utolsó feladatként újrahasznosítható és nem újrahasznosítható dolgokat válogattak
szét. A gyerekek nagy lelkesedéssel dolgoztak.
Kitartás: Az iskola sportcsarnokában került sor a sportdélutánra. Az
osztályok 10 fős csapatokban mérték össze ügyességüket. A játékos feladatok a tavaszhoz kapcsolódtak. A végére mindenki kellemesen elfáradt.
Záróműsor: A díszteremben tartottuk a projektzárást. A köszöntő
után a 3. b-sek egy népi jelenetet adtak elő sok énekkel, ami a libapásztorlány és a bíró fia szerelméről és lagzijáról szólt. Ezután a feladatfelelős
pedagógusok elmondták az élményeiket, dicséreteiket a gyerekeknek,
majd osztályonként egy emléklappal jutalmazták őket. Zárásként képeket
nézhettek meg a tanulók az egész projekthétről igen vidám hangulatban.
Mind a gyerekek, mind a tanítók nagy várakozással és lelkesedéssel
készültek.
Polgár Katalin tanító
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Bölcsődei programok
A nyár beköszöntével intézményünkben további izgalmas programok várták a
bölcsődéseket. A gyermeknap
alkalmából rendezett családi
programon senki nem unatkozhatott és a pocakokat is
megtöltöttük. A gyerekek egy
akadálypálya teljesítése után
ajándékot kaptak, ki-ki kedvére választhatott az arcfestés és
a csillámtetoválás között, vagy
éppen mindkettőt. A játékban
megéhezett gyerekeknek és
szüleiknek gofrit kínáltunk és

a finom, hűs fagyi sem maradhatott el.
A ballagási ünnepség alkalmával 20 bölcsődésünket búcsúztattuk,
akiknek minden szépet és jót kívánunk az előttük álló óvodás évekre!
Természetesen a leendő óvodásokkal ellátogattunk az óvodába, ahol
a gyerekek nagyon hamar játékba kezdtek. Köszönjük szépen a kedves
fogadtatást az óvónéniknek és a gyerekeknek egyaránt!
A leendő bölcsődéseink beszoktatása elkezdődött, és szeptemberig
folyamatosan várjuk és fogadjuk az új gyerekeket.
A beszoktatáshoz mindenkinek kitartást és türelmet kívánok, a nyárhoz pedig kellemes időtöltést, rohanás nélküli, pihentető napokat!
Hajdú Zoltánné intézményegység-vezető

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

Ballagás
Az idei évben is ünnepélyes
keretek között elbúcsúztunk nagycsoportos óvodásainktól. A gyermekek szívhez szóló műsorral
kedveskedtek. Sok sikert kívánunk
nekik az iskolás éveikhez!

10

LM Hirlap 60 (2017-04) 4.indd 10

Beszéld el nekem a múltat,
s megismerem a jövőt!
Az idei anyanyelvi táborban
(2017. 6. 19–23.), melyet 26 középsős korú gyermek részére szerveztünk, a „Szegény legény” projektet valósítottuk meg. A tábor
fő mottója Konfucius idézete volt:
„Beszéld el nekem a múltat, s megismerem a jövőt!”
A hét folyamán ellátogattunk
a Helytörténeti Múzeumba, ahol
népi hagyományokkal, mesterségekkel, régi edényekkel, használati tárgyakkal, népviselettel
ismerkedtek a gyerekek. Ezúton
szeretnénk megköszönni Skultéti
Ibolyának a színvonalas tárlatvezetést és foglalkozást. A táborban
a tapasztalatokra épülő ismeretszerzés projektrendszerben működött. Egy-egy témát más-más
aspektusból és több alkalommal
dolgoztunk fel. A projekt témáit
a mese világából választottuk „A
három kívánság” c. népmese feldolgozásával. Az óvodás gyermek

elsősorban érzelmi vezéreltségű,
ezért a mesébe ágyazott fejlesztést tartjuk a leghatékonyabb útnak. A gyerek aktív résztvevője
volt a tevékenységeknek, mivel
képzeletét, kreativitását hívtuk
segítségül:
fakanálbáb-készítés,
népi motívumokkal ruhadíszítés,
hangszerkészítés, táncház, tartal| HÍRLAP | 2017. július–augusztus |
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MESERÉT LAJOSMIZSEI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
Lajosmizse, Attila utca 6. • Telefon: 76/356–560 • E-mail: mizsovi@freemail.hu

mas építőjáték, drámajátékok, anyanyelvi fejlesztőjátékok színesítették
a hetet. A meséhez kapcsolódó tevékenységeket úgy terveztük, hogy a
gyermekek személyisége képességüknek, érdeklődésüknek megfelelően
fejlődhessen, s mindez számukra élményt jelentsen, nem sértve a játék
szabadságát.
Helgert Lászlóné,
az Anyanyelvi Munkaközösség vezetője

Zenetábor: Hallgassunk Mozartot!
Óvodánkban immár másodszorra szerveztük meg a zenetábort 2017
júniusában. A zene iránt érdeklődő gyermekeket vártuk elsősorban, akiket idén is sok-sok zenei élménnyel leptünk meg. 23 kisgyermek vett
részt a táborban, ahol népzenével és komolyzenével egyaránt találkozhattak. A délelőtti foglalkozásokon volt népzene, barkácsolás, ritmuskészség-fejlesztés és természetesen zenehallgatási rész. A tábor utolsó
napján ellátogattunk Kecskemétre a Leskowsky Hangszergyűjteménybe.
A népzenei foglalkozásokat Szombati Bernadett óvónő vezette. A népi
játékok célja, hogy a gyermekekben rejlő spontán mozgásösztönöket koordináljuk, tudatosabbá tegyük. Mivel a gyermek életeleme a mozgás és
ez számára játékosságot, felszabadultságot, jó közérzetet jelent, így ez a
vidám hangulat végigkísérte a népi dalos játékok tanulását.
A ritmushangszerek barkácsolásának célja az volt, hogy a gyermekek
kézbe vegyék a saját készítésű kis hangszereiket és ezekkel kísérjék dalaikat, mondókázásukat. Az egyenletes lüktetés érzékelése nem velünkszületett adottság, hanem következetes, türelmes és módszeres gyakorlás
eredménye. Az óvoda 3 éve alatt el kell érni, hogy a gyermek megérezze
és mozdulataival követni tudja a zene lüktetését. Ebben segít a kezükben
tartott színes, kellemes hangzást adó hangszer.
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A délelőttöket mindig zenehallgatás zárta. Az idei éven Wolfgang
Amadeus Mozart Varázsfuvola c. operájának történetével ismerkedtek
meg a gyerekek. A kedves szereplők, mint pl. Papageno, a madarász és
Papagena, az ő kedvese, gyorsan belopták magukat a gyermekek szívébe.
Ez a meséből íródott opera több kedves kis dallamot rejt magába, amit
a gyermekek szívesen és örömmel hallgattak. Először a mesét olvastuk
fel, majd megnéztünk több részletet az operából, pl. hogyan énekli a
Csillagfényű Éj Királynője a gyönyörű áriáját. Fontosnak tartom, hogy
a gyermekek minél korábbi életkorban találkozzanak a komolyzenével.
Már 5-6 éves korban meg lehet hallgatni Halász Judit Varázsfuvola című
CD-jét. Mozart zenéjének rejtett hatásáról tudományos cikkek is szólnak,
miszerint a kora gyermekkorban hallgatott Mozart zene értelmi fejlődést
eredményez, megnöveli az ember IQ-ját, kreativitását és egyéb jótékony
hatást fejthet ki az agyműködésre (Mozart-hatás). Ezért bátorítanék mindenkit, nemcsak a táborban résztvevő gyermekek szüleit, hogy hallgassanak gyermekükkel otthon Mozart-zenét.
Turiné Kiss Beáta óvodapedagógus

Természetbúvár tábor az óvodában
Már sokadik alkalommal rendezzük meg óvodánk nagycsoportosainak a Természetbúvár tábort, ami minden évben nagy érdeklődésnek
örvend.
A tábor célja, hogy közelebb vigyük a gyerekeket a természethez,
hogy érzékennyé tegyük őket a minket körülvevő környezet megőrzésének, megóvásának fontosságára. Az izgalmas kirándulásokon keresztül
szinte észrevétlenül tanulják meg, hogy a denevér nem kapaszkodik a ha-

junkba, nem szívja a vérünket, hanem igen hasznos állat, hiszen a növényekre káros rovarokkal táplálkozik. Rácsodálkoznak, hogy egy egyszerű
fűszálból is készíthetünk játékot, hogy a söprű, a kötél, a taliga, a patkó is
lehetnek egy igazán izgalmas játék eszközei. Megismerkednek az „erdei
vendégeskedés” illemszabályaival. Megtapasztalják, hogy nem csak nézni
lehet a természetet, hanem hallgatni, szagolni és érezni is. Ha becsukjuk a
szemünket, meghallhatjuk a fák között megbújó madarak énekét, a fűben
rejtőzködő tücsök ciripelését és a széltől összerezzenő levelek susogását.
Öt nap, öt különböző élőhely. Az Arborétum gyönyörű és különleges telepített növényeivel, a Vízműdombon a tengerszint feletti magasság
megtapasztalásával, a csatorna vizes élőhelyével, a Vackor Vár Erdei Iskola tanösvényével, az erdészek, vadőrök és vadászok feladataival, a Vadászház varázslatos világával, a körülötte elterülő erdő állataival és a Ricsovári
major festői szépségével is megismerkedhettek a gyerekek egy hét alatt.
Hálás köszönet a tábor munkáját támogató embereknek, szervezeteknek: Lajosmizsei Vadászszövetség, Ricsovári major, IGSZ, Egészségház,
KEFAG!
Nagy Ildikó óvodapedagógus
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Fürkész tábor 2017

Kislődön, a Sobri Józska Kalandparkban

Munka a fazekasműhelyben a Csupros Csurpek tanyán

Fehér tigrisek a felsőlajosi Magán Zooban

Lajosmizsei Hagyományőrző Búcsú
Lajosmizsei Tanyamúzeum
2017. augusztus 27. (vasárnap) 10:00-20:00

Túra a Pilisben

Játék a Krisztina farmon

12

LM Hirlap 60 (2017-04) 4.indd 12

| HÍRLAP | 2017. július–augusztus |

2017. 08. 04. AM 11:42

| H

2.

s |

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 MŰVELŐDÉSI HÁZA ÉS KÖNYVTÁRA

Lajosmizse, Szabadság tér 12.
Tel.:76/555–053 (művelődési ház), 76/555–323 (könyvtár) • E-mail: muvhaz@lmizsekultura.hu; konyvtar@lmizsekultura.hu • www.lmizsekultura.hu

lajosmizsei

Nyáron is vár a
lajosmizsei könyvtár!
2017. július 18 – szeptember 2.
kedd - péntek: 9.00-16.00; szombat: 8.00-12.00

SZERDÁNKÉNT 10 órától
„öröm olvasmány” közösen

Maszkura és a Tücsökraj
08. 04. péntek 20.00

BERG JUDIT:
RUMINI

Promise

Nyáron is lehet a könyvtárban:

08. 11. péntek 20.00

Nova Prospect

könyveket böngészgetni

felolvasás + játék

08. 04. péntek ??????

kölcsönözni
újságot olvasni

CSÜTÖRTÖKÖNKÉNT
meglepetés
szünidei parti 10 órától

számítógépen játszani
társasozni

Lajosmizse Város

lehet mindenféle anyagból
alkotni, vagy

csocsózni

és Könyvtára

rajzolni

Lajosmizse,
Szabadság tér 12.

lehet
papírszínházas mesét
hallgatni, vagy

Várunk benneteket!

info, jegyvásárlás:
76/555-323, 76/555-053

Nova Prospect
08. 11. péntek 21.00

www.lmizsekultura.hu

Hozd el a barátodat is!
TÁMOGATÓK:
Agroszer Zrt., BINARY–DEPNER Kft., Bodép
Kft., Bodvill Kft., Ezüstkanál Kft., Farmos-Vet
Kft., Gajdácsi Flakon Kft., Mizsepack Kft.,
Mizsei Kft., Prometeo.hu Kft., Ráczné
Sándor Ildikó, Mizse-Plast Kft.,
Veszelszki Sándor és családja

A foglalkozásokon való
részvétel

lehet „zenei
kreatívkodni”
Gazsival

díjtalan!

A MŰSORVÁLTOZÁS JOGÁT FENNTARTJUK!

Hozd el a kedvenc mesédet, örömmel meghallgatjuk!

MESEMONDÓ TALÁLKOZÓT
hirdet Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára
Lajosmizse általános iskolájának
alsó tagozatos és ötödik osztályos gyermekei részére.
A rendezvény színhelye és időpontja:
a művelődési ház díszterme 2017.
szeptember 29. (péntek) 14.00 óra
Jelentkezz a kedvenc meséddel,
melyre 2017. szeptember 27-ig
van lehetőséged!
Nevezhetsz osztályfőnöködnél,
magyartanárodnál vagy
személyesen a városi könyvtárban.
(tel.sz.: 555-323; e-mail:
vamaria@lmizsekultura.hu]
Az előadás időtartama ne
legyen 4 percnél hosszabb!
Gyere mesét választani a városi
könyvtárba, hogy megtaláld azt a
történetet, amit örömmel adsz elő, és előhozza belőled a született,
lelkes mesemondót!
Jó felkészülést kívánnak a városi könyvtár munkatársai!
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A Lajosmizsei VLC hírei
Július 11-én megkezdte a felnőtt és az ifjúsági csapatunk a felkészülést az augusztus 12-én kezdődő őszi szezonra. A serdülők augusztus elejétől edzenek, nekik szeptember elején veszi kezdetét a
bajnokság. Az átigazolási időszak augusztus 1-ig tart, tervezzük főleg
a felnőtt csapatunk megerősítését új játékosokkal. A Magyar Kupa
első fordulójára augusztus 5-én kerül sor. Csapataink sorsolása még
nem ismert.
Májusban és júniusban a bajnoki mérkőzések és az OTP Bank Bozsik
Program mellett több meghívásos tornán is részt vettek korosztályos

csapataink. Lakiteleken, a Népfőiskolán került megrendezésre a hagyományos Grosics-kupa. Az U11-es csapatunk a 2., az U15-ös a 3. helyen
végzett. Mindkét korosztályban lajosmizsei játékos kapta meg a legjobb
kapusnak felajánlott különdíjat. A kisebbeknél Faragó Ádám, a nagyobbaknál Pető Gábor. A díjakat Lezsák Sándor, az országgyűlés alelnöke, a
Népfőiskola Alapítvány elnöke, valamint Kű Lajos olimpiai ezüstérmes,
egykori magyar válogatott játékos adta át.
Telkiben, a Magyar Labdarúgó Szövetség edzőközpontjában léptek
pályára az U13-as labdarúgóink az Országos Tanévzáró Fesztiválon, ahol
nagy küzdelemben a 3. helyet sikerült megszerezni.

Grosics-kupa (Fotó: Lizik-Varga Katalin, www.nepfoiskola.lakitelek.hu)

Csapatunk Telkiben, az Országos Tanévzáró Fesztiválon (Fotó: Boda Imre)
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Minden évben részt vesznek csapataink Jakabszálláson, a Tavaszi Kupán is. Az U13-asaink megnyerték a tornát, az U15-ösök a 3.
helyen végeztek. A verseny legjobb játékosa
mindkét korosztályban az LVLC csapatából került ki, Lovászi Ádám és Rigó Márk. Negyedik
alkalommal rendeztük meg a Szamóca-kupát a
lajosmizsei Sportcentrumban. Az U12-es csapatunk az 1. helyen zárta a megmérettetést.
Ovifocistáink Újhartyánban szerepeltek egy
színvonalas tornán, ahol környékbeli egyesületek mellett a Budapest Honvéd is képviseltette
magát. Végeredményt nem hirdettek a szervezők, minden kis focista érmet kapott a pályán
nyújtott teljesítményéért. Hazai környezetben
zárták az idényt a legifjabbak, a Ladánybene
csapatával vívott barátságos mérkőzéssel.
A Lajosmizsei VLC vezetősége és játékosai nevében kellemes nyarat, jó pihenést kívánok a Hírlap minden kedves olvasójának! Faragó Gyula

Ovifoci csapatunk

A VARGA IVÁN ASZTALITENISZ EMLÉKVERSENY 2017. ÉVI KIÍRÁSA
A verseny rendezője és lebonyolítója:
• Lajosmizsei Asztalitenisz Club
A verseny résztvevői:
korhatár nélkül
amatőr versenyzők.
(NB-s és Megye I. versenyzők
nem indulhatnak.)
Nevezés:
E-mailben vagy telefonon augusztus 9-ig.
Szijjártó Pálné: E-mail: jaszviki57@gmail.com
Telefon: 30/364-1917
• A verseny lebonyolítása:
8 asztalon, 3 nyert játszmáig, 40 mm-es
JOOLA labdákkal, a résztvevők számától függően csoportbeosztásos vagy egyenes kieséses
rendszerben.

Versenyszámok:
• női és férfi egyéni
• női és férfi páros
• vegyes páros
Nevezési díj:
1000 Ft
(mindhárom versenyszámra érvényes)
A verseny helye és ideje:
Polyák Imre Sportcsarnok
(Lajosmizse)
2017. augusztus 12.
(szombat) délelőtt 9
órától
Díjazás:
A versenyszámok 1-3.
helyezettjei éremdíja-

zásban részesülnek, a felnőtt egyéni számok
1. helyezettjei serleget kapnak.
A verseny időtartalma alatt a
„Pötyi Büfé” üzemel
Egyéb:
A játéktérre csak torna- illetve
edzőcipőben szabad belépni. A
versenyzők értéktárgyaiért a rendezők felelősséget nem vállalnak. A
versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt.
Szeretettel vár minden
Sporttársat az Egyesület!

Tisztelt Álláskeresők!
Mercedes-Benz

Freudenberg Tömítés Ipari Kft – Lajosmizse

Ezúttal meghívjuk a Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal
Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi
Főosztály Foglalkoztatási Osztály és a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. által közösen megszervezésre kerülő rendezvényünkre:

Innovating together, azaz közösen az innovációért! Ez a jelmondata a több mint 160 éves történelemre visszatekintő Freudenberg konszernnek. A tömítésiparban világszinten egyedülálló csoport lajosmizsei gyára 10 éve alakult. Jelenleg 170 főt foglalkoztatunk, működésünket folyamatos
bővítés jellemezi. Az ügyvezetői feladatokat Körtvélyesi Péter vette át a közelmúltban, ezáltal újabb
mérföldkövet tettünk le vállaltunk történetében. A fejlődéshez a bővítés jelenti a garanciát, ami
gépáttelepítések és létszámbővítés formájában valósul meg.
Munkatársainknak rendezett, biztonságos munkakörülményeket, közösségi eseményeket és stabil jövőt biztosítunk.
Betölthető álláshelyeink:
• betanított gépkezelő
• raktári munkatárs
• szerszámtisztító
• minőségirányítási mérnök

MERCEDES-BENZ ROADSHOW
• Időpont:
2017. 08. 22. (kedd) 10 óra
• Helyszín:
Művelődési Ház
• 6050 Lajosmizse, Szabadág tér 12.
Minden érdeklődőt várunk!
Kérjük, önéletrajzot hozzon magával!
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X X IV . L A J OS M IZ S E I N A P O K
2 0 1 7 . a u g u s zt u s 1 8 - 2 0 .
Augusztus 18. (péntek)
Helyszín: Tópart

18.00 Kocsis Tibor-koncert zenekarral
19.30 Főnix Dance Sport Egyesület
bemutató táncelőadása
21.00 HoneyBeast együttes koncertje

17.00 Városi környezetvédelmi díjak átadása
18.00 Szabó Zsófia fitneszbemutatója
19.00 Solti Aranykulcs Mazsorett Csoport
vendégszereplése
20.00 Kowalsky meg a Vega zenekar
koncertje
22.00 Tűzijáték
22.30 Rulett zenekar retró bulija

Augusztus 19. (szombat)
Helyszín: Tópart

10.00 Családi Főzőnap
Bográcsos főzőverseny és
Pogácsasütő-verseny
11.00 Bergengóc Zenegóc együttes interaktív
gyerekelőadása
13.00 „Szóljon hát a magyar nóta…”
Pohly Boglárka és Göth Péter nótaműsora
14.00 Művészeti csoportok fellépése
Komámasszonyok (müncheni magyar
tánccsoport)
Őszirózsa Népdalkör és Rózsa Sándor
Ifjúsági Citerazenekar
Mizsei Vadrózsák
16.00 Lajosmizsei Kutyakiképző-iskola
bemutatója

Augusztus 20. (vasárnap)
8.00 Szent István király ünnepi szentmise
Szent Lajos Római Katolikus Templom
9:30 Új kenyérért hálaadó úrvacsorás
istentisztelet
Református Templom
16.00 „Mizse nádor esküje” színmű
Sirkó László színművész rendezésében,
helyi amatőr színjátszók előadásában
Művelődési ház
18.00 Városi kitüntetések átadása és a
Szent István-szobor koszorúzása
Művelődési ház
18.30 Szent István király ünnepi szentmise
Szent Lajos Római Katolikus Templom

Szervező: Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
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