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ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
Elkészült az új bölcsőde Lajosmizsén a Mizsei utcában

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakossá-
got Lajosmizse Város Önkormány-
zata TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00039 
azonosító számú, „Új bölcsődei férő-
helyek létesítése Lajosmizsén” című pá-
lyázata vonatkozásában, hogy a Lajosmi-
zse, Mizsei utca 18. szám alatt épülő új, két 
csoportszobás bölcsőde kivitelezése elérte a 
100%-os készültségi szintet. A Kivitelező (GO-
MÉP Ipari és Kereskedelmi Kft.) 2022. április 14-én a kivitelezést készre jelen-
tette, amely alapán elindult az új ingatlan műszaki átadás-átvétele.

A használatba vételi engedélyt az illetékes hatóság 2022. július 12-én kiál-
lította, amely alapján a működési engedélyezési eljárás megindításra került. A 
működési engedély megszerzését követően az új bölcsőde 2022. év szeptember 
01. napján nyitja meg kapuit a 28 kisgyermek részére.

Tájékoztatás külterületi utak felújítását  
célzó pályázat nyertességéről
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Lajosmizse Város Önkor-
mányzata 2021. augusztusában pályázatot nyújtott be a VP6-7.2.1.1-21 
azonosító számú, „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázati 
felhívásra „Lajosmizse város külterületi helyi közútjainak fejlesztése” 
címmel. A Támogató 2022. június 27-én Támogatói Okiratban közölte 
az önkormányzattal, hogy a 3306954305 projekt azonosító számú tá-
mogatási kérelem 299.807.722.- forint támogatásban részesült. A pro-
jekt teljes költsége 317.933.149.- forint, az önkormányzati önerő összege 
18.125.427.- forint. A pályázatból a Lajosmizse, 0343 hrsz-ú (mizsei Csikó 

dűlő) szilárd útburkolatú 
út, és a Lajosmizse, 0320 
hrsz-ú (Kónya dűlő) szilárd 
útburkolatú út 0343 hrsz-ú 
úttól a meglévő szilárd útbur-
kolatú út végéig tartó útszaka-
szának felújítása fog megvalósulni. 
A projekt megvalósításnak szakmai 
munkálatai elkezdődtek. A közbeszer-
zési eljárás lefolytatását követően kerül 
kiválasztásra a kivitelező. Sikeres közbeszerzés esetén az útfelújítást az 
önkormányzat a tervek szerint 2023. júniusáig kívánja megvalósítani. 

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap

Felhívás házszámok kihelyezésére
Az ősszel aktuális népszámlálás, a mentők, a tűz-
oltók, de akár a postai- vagy csomag kézbesítők 
és közszolgáltatók munkájának segítése érdeké-
ben kérjük a lakosságot, hogy jogszabályi kötele-
zettség alapján minden ingatlanon tüntessék fel 
a házszámot vagy annak hiányában a helyrajzi 
számot. 

HIRDETMÉNY
A LAJOSMIZSEI KÖZTEMETŐBEN TALÁL-
HATÓ MEGSZŰNT RENDELKEZÉSI JOGO-
SULTSÁGÚ TEMETKEZÉSI HELYEK ÚJRA 
HASZNÁLATBA VÉTELÉRŐL ÉS KIÜRÍTÉ-
SÉNEK HATÁRIDEJÉRŐL

Ezúton adunk tájékoztatást arról, hogy a 
temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi 
XLIII. tv. 10. § (2) bekezdésében foglaltak, illetve 
a törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 
19. § (3) bekezdésében foglaltak alapján Lajosmi-
zse Város Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete meghozta 36/2022. (III. 17.) önkormányzati 
határozatát, amelynek értelmében Lajosmizse 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Lajosmizsei Köztemetőben a LEJÁRT HASZ-

NÁLATI IDEJŰ ÉS ÚJRA NEM VÁLTOTT SÍR-
HELYEK MEGSZÜNTETÉSÉRŐL, valamint a 
megszüntetett temetkezési helyeknek a hirdet-
mény első kifüggesztésétől számított 2 hónapot 
követően AZ ÚJRA BETEMETÉS CÉLJÁRA 
TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁSRÓL döntött. A 
hirdetmény első kifüggesztésének dátuma 2022. 
május 01. napja volt. A hozzátartozóknak 2022. 
június 30-ig volt lehetőségük a sírhelyek újra vál-
tására. A 2022. május 01. napján meghirdetett 
lejárt használati idejű és újra nem váltott sír-
helyek vonatkozásában 2022. július 01. napjától 
megszűnt a rendelkezési jog gyakorlása.

A Korm. rendelet 18. § (5)-(5a) bekezdése 
alapján: „Megszűnik a rendelkezési jog gyakor-
lása, ha a használati idő meghosszabbítás hiányá-
ban lejár, illetve, ha a temetési hely megszűnik. 
A rendelkezési jog gyakorlása megszűnését 
követően a temetési hely újra használatba ve-
hető, ha a megszűnéstől számított egy év eltelt 
és a temető üzemeltetője az újrahasznosítás 
előtt legalább egy hónappal erről honlapján, 
valamint a temetőben tájékoztatást tesz közzé.”

A Korm. rendelet 21. § (2) bekezdése értel-
mében: „Ha a rendelkezésre jogosult, illetőleg 
annak örököse a kiürítésre megjelölt időpontig 

a sírjel (síremlék) elszállításáról nem intézke-
dik, a megjelölt időpontot követő egy év eltel-
tével a sírjelet (síremléket) a temető tulajdo-
nosa értékesítheti.”

A fenti rendelkezések alapján Lajosmizse 
Város Önkormányzata a 2022. július 01. nap-
ján megszűnt rendelkezési jogosultságú, lejárt 
használati idejű és újra nem váltott sírhelyeket 
2023. július 01. napjától újra használatba adja. 
A sírjel (síremlék) kiürítésének határidejének 
az önkormányzat 2022. december 31. napját 
határozza meg, amelynek értelmében a temető 
tulajdonosa a sírhelyen található sírjelet (sír-
emléket) 2024. január 01. napjától értékesít-
heti.

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt 
Hozzátartozókat, hogy szíveskedjenek az újra 
megváltásról, vagy a sírjel (síremlék) kiüríté-
séről határidőben intézkedni. A sírhely újra 
megváltással vagy a sírjel (síremlék) kiürítésével 
kapcsolatos ügyintézésre a Hozzátartozóknak a 
Köztemető Ügyfélszolgálatán (6050 Lajosmizse, 
Bajcsy-Zsilinszky utca 7., tel: 0630/426-52-77, 
0676/455-369) ügyfélfogadási időben, hétfőtől 
péntekig, 08:00 órától 16:00 óráig van lehető-
ségük.
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II. Éghajlatvédelmi Konferencia

A „Klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Lajosmizsén” című 
KEHOP-1.2.1-18-2018-00174 pályázat keretében július 28-án a II. Ég-
hajlatvédelmi Konferenciára került sor Lajosmizse Város Önkormány-
zata és a Klímabarát Települések Szövetsége szervezésében a Városháza 
Dísztermében.

Basky András polgármester köszöntötte a résztvevőket hangsúlyozta, 
hogy az éghajlatvédelem tekintetében ne a mának éljünk, hanem a hol-
napnak.

A klímaváltozással kapcsolatos összefüggésekről és problémákról tar-
tott előadást Gyurkó Dániel Tamás, a Klímabarát Települések Szövetsége 
szemléletformálási szakértője, majd bemutatta a település Klímastraté-
giájának legfontosabb elemeit.

Horváth Sándor, az 
önkormányzat pályázati 
referense, a Klímavédelmi 
projekt szakmai vezetője 
ismertette a jelenlévőkkel a 
projekt keretében megvalósított 
tevékenységeket és bemutatta a 
szakmai munkát, mellyel nem csak 
Lajosmizse, hanem a térségben elő 
emberek szemléletformálása megtörtént.

Végül Válik Dorina, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat projekt-
menedzsere mutatta be a SECAP-ok kidolgozása Bács-Kiskun Megyében 
című projektet, melyben teljes Bács-Kiskun megye területére elkészült 
a Klímahatékonysági Akcióterv, amelyben a kitűzött célok eléréséhez 
valamennyi önkormányzat közreműködésére számítanak. 

Kohéziós Alap

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK – LAJOSMIZSE, 2022. május 27.–2022. július 16.
Házasságot kötöttek:
Lukács Attila és Bódog Mónika
Sipos Szabolcs és Kis Dóra
Szakács Ferenc és Horváth Dzsenifer
Erdős Richárd Tamás és Bolodár Klaudia
Sajó Attila Sándor és Duboviczki Rita
Szabó Sándor és Látos Krisztina
dr. Nagy András és dr. Dömötör Anna
Wochauer János és Szentesi-Kovács Renáta
Vas János és Gugyella Noémi
Palóczai-Kiss Tamás és Frank Júlia
Pintér Kristóf és Szabó Tünde Veronika
Faro Matthew Richard és Csoma Dorottya Krisztina
Laczkó Tibor és Terjéki Barbara
Minkó Martin és Dr. Rados Vanda
Farkas Gábor Krisztián és Vanyó Bernadett
Pusztai Csaba és Bengő Krisztina
Gyurkó Lajos Márk és Kiss Regina Viktória
Szabó István és Végh Anikó
Nagy Márton és Bosnyák Zsófia
Surman János és Bokotan Mónika
Török László és Sahin Zsanett
Kincses Kristóf János és Kovács Angelika
Kármán Nándor és Gubena Beatrix
Kutasi Mihály és Lászka Glória
Czerovszki Adrián és Kóti Gerda
Ujj Krisztián és Varga Réka

Gulyás Martin és dr. Solymos Nikolett
Papp Bálint és Ocskai Alexandra
Antal Botond Lehel és Komár Veronika
Rubos Csaba és Vas Csilla Beáta
Wittman Tamás és Lagzi-Kovács Mariann
Balogh Gergő István és Kucsera Klaudia
Földes Bence és Varga Luca Veronika
Hornacsek Gábor és Kun Veronika Magdolna
Kolev Jávor Kraszimirov és Pári Edit
Csiki Péter és Dávid Klaudia Márta
Borbély Dávid és Zalántai Ágnes
Nyilas Attila és dr. Lukács Regina
Kotán Gábor és Szikszai Eszter
Homoki Attila és Tóth Tímea Ágnes
Farkas István Áron és Kéhl Vivien
Lukács Artúr Dániel és Varga Brigitta
Czingli Tibor és Czere Petra
Mészáros Richárd és Kovács Kinga
Rab Péter és Cselovszki Laura
Németh Ákos és Kovács Laura
Ménesi Lóránt Norbert és Bányai Beáta
Ladola Roland Attila és dr. Bagaméri Izabella

Elhaláloztak:
Jóri Péter Pál (1956. Felsőlajos)
Megyesi József (1939. Lajosmizse)
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Bölcsőde
A jó idő beköszöntével a bölcsődében is egy-
re több időt tölthetnek a gyerekek a szabadban. 
Május végén, családi délután keretében megren-
dezésre került a gyereknap. Az udvari játékokból 
kialakított akadálypálya teljesítése után, kedves 
ajándékot kaptak a bölcsődések. Ezen kívül kér-
hettek csillámtetoválást, nyitva állt a homokozó 
és egyéb ügyességi játékok szórakoztatták a gye-
rekeket és szüleiket. 

Június végén, a nevelési év utolsó közös prog-
ramja, a ballagás került megrendezésre, amely a 
Felsőlajosi bölcsőde történetében az első volt. 
Most négy ballagó bölcsődésünk kapta meg ta-
risznyáját, hogy megkezdhesse az óvodai életet, 
ahol már nagy szeretettel várják Őket.

Bölcsődénk játékkészlete folyamatosan bővül, 
az utóbbi hónapokban sok új, fejlesztő játékkal 
gyarapodtunk. Érkeztek nagymozgást fejlesztő 
kinti és benti játékok, amelyek hamar a kicsik 
kedvenceikké váltak. 

A leendő bölcsődéseink beszoktatása augusz-
tusban elkezdődik és szeptember végéig folyama-
tosan várjuk és fogadjuk az új gyerekeket. 

A beszoktatáshoz mindenkinek kitartást és 
türelmet kívánok, a nyárhoz pedig kellemes idő-
töltést és jó pihenést!

 Tóth Éva
 Intézményegység-vezető

Fenntarthatósági témahét
Iskolánk idén április 25-29. között csatlako-
zott a fenntarthatósági témahét programsoro-
zatához. Ebben az évben a méhekkel foglal-

koztunk. Fekete-Varga Klaudia vezetésével a 
2. és 3. osztályos tanulók méhecske csalogató 
ételt készítettek. A 4. osztályos tanulók Tóth 
Hajnalka vezetésével csoportmunkában bam-
buszból, nádból és konzervdobozból méhecske 
hotelt. Az elkészített hotelt közösen elhelyezték 
az Ökoparkban.

Családi túranap
Május 21-én szombaton a gyadai tanösvény (Ka-
talinpuszta-Szendehely) szolgált a Családi túra 
helyszínéül. Verőfényes napsütésben, nagyszerű 
hangulatban tettük meg a kb. 6 km-es könnyű tú-
rát a Naszály-hegy lábánál. Rácsodálkozhattunk 
a természet adta kincsekre: különleges bogár-és 
növényfajtákra. Függőhídon, fapallókon keltünk 
át a Lósi-patak fölött, megpihentünk az „Óriások 
asztalánál”. Élményekkel teli, kalandos, igazán 
szép napot töltöttünk együtt.

 Krasnyánszki Éva

Gyereknap
A Szülői Munkaközösség élményekben gazdag 
gyermeknapi programot szervezett az Óperen-
ciás Bábszínház és Tulipántos Népi Játékpark és 
Alkotóműhely közreműködésével. Reggel a Misi 
Mókus kalandjai című zenés bábelőadást nézhet-
ték meg a gyerekek, majd nap további részében 
táncházi programon, kézműves foglalkozáson 
vehettek részt, kipróbálhattak érdekes népi játé-
kokat, lehetőségük volt arcfestésre, lufihajtoga-
tásra. A napot egy fergeteges parasztolimpiával 
zártuk. 

A gyereknapi programunkon vendégeink 
voltak a leendő elsősök is, akik így kötetlen for-
mában ismerkedhettek meg az iskola épületével, 
leendő iskolatársakkal és tanítóikkal. 

Planetárium
Az első osztályban az év értékelési rendszere a 
bolygókról szólt. Egy egész éven át gyűjthették a 
gyerekek munkájukért jutalomként a bolygókat. 
A végcél egy képzeletbeli utazás volt a Holdra, 
melyet sikeresen teljesítettek a gyerekek. Lezá-
rásként pedig a hosszú hétvége utáni napon az 
első osztályosokkal a kecskeméti Planetáriumba 
látogattunk el, ahol egy érdekes, tartalmas elő-
adást nézhettünk meg. A gyerekek betekintést 
nyerhettek a felettünk lévő éjszakai égbolt és a 
bolygók világába. A végén pedig egy lézer show 
tette felejthetetlenné ezt a bemutatót.

 Makainé Antal Anikó

Tájékoztatás külterületi utak  
felújítását célzó pályázat nyertességéről
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Felsőlajos Község 
Önkormányzata 2021. szeptemberében pályázatot nyújtott be 
a VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, „Külterületi helyi közutak 
fejlesztése” című pályázati felhívásra „Felsőlajos Község 050 
hrsz. út burkolatának felújítása” címmel. A Támogató 2022. 
május 06-án Támogatói Okiratban közölte az önkormány-
zattal, hogy a 3313387099 projekt azonosító számú támoga-
tási kérelem 60.307.409.- forint támogatásban részesült. A 
projekt teljes költsége 63.581.844.- forint, az önkormányzati 

önerő összege 3.274.435.- forint. A 
pályázatból a Felsőlajos, 050 hrsz-ú 
szilárd útburkolatú út Kuning Kft-től 
a Tanyacsárda Kft-ig tartó útszakaszá-
nak felújítása fog megvalósulni. A pro-
jekt megvalósításnak szakmai munkálatai 
elkezdődtek. Az útfelújítást az önkormányzat 
a tervek szerint 2022. december 31-ig meg kí-
vánja valósítani. A felújítás időszaka alatt kérjük 
az arra közlekedő lakosság türelmét. 

Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap
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Állatkert
A tanév utolsó előtti napján a felsőlajosi Magán 
Zoo-ba tettünk egy kirándulást az első osztályo-
sokkal. Kellemesen elfáradtunk az odavezető séta 
során. Kis pihenés után lelkesen néztük végig a 
gyerekekkel közösen a különleges állatokat. Jót 
játszottak a játszótéren, ahol jól esett nekik egy 
kis jégkrém is. A program végén lovaskocsival 
jöttünk vissza az iskolába.

 Makainé Antal Anikó

Tanyacsárda
A tanév utolsó hetében iskolánk tanulói meghí-
vást kaptak az Új Tanyacsárdába, ahol egy igazán 
látványos lovasbemutatót nézhettek meg. Külön 
értéke volt a bemutatónak, hogy a csikósok kö-
zött egy tanítványunk is szerepelt. 

Nyári táborok
Június harmadik hetében iskolánk 44 tanulója 
egy hetes intenzív úszótanfolyamon vett részt a 
Kecskeméti Fürdőben. Az oktatás 2 csoportban 
zajlott, előtte és utána pedig a fürdő területén töl-
tötték el a szabadidőt. Az úszótábor útiköltségét 
az Iskoláért Gyermekekért Alapítvány támogatta. 

Június utolsó hetében az Erzsébet a Kárpát-
Medencei Gyermekekért Alapítvány támogatá-
sával 41 tanulónk Napközi Erzsébet-táborban 
tölthette a szabadidejét. Pedagógusaink idén is 
élménydús, változatos, tartalmas programokat 
szerveztek a gyerekeknek. A hét programjait 
a Foglalkozások téma köré szerveztük és már 
az első napon ellátogattunk a Lajosmizsei Tűz-
oltóságra. Itt megismerkedhettek a tűzoltóság 
tűzoltási és műszaki mentési feladataival, a tűz-
oltók védőfelszereléseivel. A hétfői egész napos 
lajosmizsei kirándulásunk másik programja az 
Iskola-tó környékének, tanösvényének körbe-
járása volt. Kedden elutaztunk a Jakabszálláson 
található Magyarkertbe. Itt körbejártuk „Ma-
gyarországot”, miközben számos érdekességgel 
ismerkedhettünk meg hazánkkal és Magyarkert-
tel kapcsolatban. Szerda délelőtt kisétáltunk a 
falunktól nem messze lévő Márka Üdítőgyártó 
Üzembe, ahol megismerkedhettünk az általunk 
is kedvelt Márka üdítő gyártásának menetével, 
az ott dolgozók munkájával. Szerdán kézműves 
délutánt rendeztünk, melynek keretében meg-
ismerkedhettek az agyaggal, annak tulajdonsá-
gaival, formázhatóságával, felhasználhatóságával. 

A csütörtöki Krisztina Farmon tett látogatásunk 
során megismerkedhettek egy hagyományos ma-
gyar étel, a kemencében sült kenyérlángos el-
készítésének fortéjaival. Pénteken kilátogattunk 
a Tanyamúzeumba, ahol múzeumpedagógiai 
foglalkozáson vehettek részt (kukorica csuhéból 
font karkötő, pólóból újrahasznosított csiga bábu 
készítése) és különféle népi játékokkal, a tanyasi 
életformával ismerkedhettek meg.

Óvodánk hírei
A 2021-22-es nevelési évünket tartalmasan zár-
tuk, sokféle programot szerveztünk a gyerekek-
nek, felnőtteknek egyaránt.

A Katica és Maci csoport közösen kirándult, 
Kecskeméten a Vadasparkban, közösen gyerek-
napoztunk a Dzsimburi gyermekközpontban, 
valamint egy népi játszóházat is szerveztünk 
óvodánk udvarára, a gyerekek nagy örömére, 
mely egy egész délelőttös programot jelentett 
számukra.

A Maci csoportos gyerekek ezen kívül még 
Szarvason is jártak, ahol a Mini Magyarország 
bejárása után hajókáztak, majd a közelmúltban 
nyílt Körösvölgyi Állatparkban töltötték a dél-
utánt. Ez a kirándulás a szülőkkel való kapcsolat-
építés egyik színtere is volt, hiszen a szülőkkel 
együtt utaztunk.

Az évet a családi nappal egybekötött évzáró-
val zártuk, ahol az iskolába készülő nagycsopor-
tosoktól is elbúcsúztunk. A reggeli ünnepélyes 
búcsúzó után az önfeledt szórakozás és közös 
játék következett. Volt az udvaron légvár, arcfestő 
és csillámtetoválás, barkács-sarok. A napot egy 
ízletes, bográcsban főtt paprikás krumpli koro-
názta meg, melynek elkészítője Tok János volt, 
egyi óvodásunk papája. Köszönet érte!

Óvodásaink a Falunapon is részt vettek, a 
Maci csoportos fiúk és lányok külön-külön egy-
egy zenés, vidám műsorral léptek színpadra, 
nagy sikert aratva.

A nyári óvodai hetek is élménydúsan, vál-
tozatos programokat kínálva teltek. Saraltunk, 
homokvárat építettünk, apró élőlényekkel, bo-
garakkal ismerkedtünk, dinoszauruszok vilá-
gába utaztunk. Mindeközben természetesen 
figyelembe vettük az időjárás szélsőségeit, a na-
pirendünket is ennek megfelelően szerveztük 
(reggel kinn az udvaron kezdtük a napot, majd 
a hőmérséklet emelkedésével a csoportszobában 
folytattuk). Ügyeltünk a fejfedő, naptej haszná-
latára, valamint a megfelelő mennyiségű és mi-
nőségű folyadékpótlásra is.

Augusztus hónapban megkezdődtek a fel-
újítási munkálatok, festések a szükséges helyi-
ségekben. Szülői összefogás keretében sikerült 
elkészíteni az udvari tárolónk beton alapját, va-
lamint kaptunk 3 darab új padot is, Gáspár Lász-
ló jóvoltából. Köszönjük szépen mindenkinek a 
nyári hónapok alatt nyújtott segítséget!

Közben a technikai dolgozók nagytakarításba 
fogtak, mire beköszönt az ősz, újra higiénikusan 
tiszta és esztétikus környezet fogadja a régi és új 
óvodásokat. Ezek a munkálatok nemcsak az épü-
leten belül, hanem az udvaron is folytak, a kert 
folyamatos gondozásával, fűnyírással, locsolással.

Ebben a megszépült környezetben tudjuk 
fogadni szeptember 01-én a gyermekeinket és 
szüleiket, hivatalosan is megkezdve a 2022-23-as 
nevelési évet.

 Szabó Márta
 Tagintézmény vezető
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Bőrgyógyászati szakrendelés  
az Egészségházban
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 
bőrgyógyászati szakrendelésre előzetes idő-
pontfoglalás szükséges, mely rendelési időben 
személyesen, vagy az alábbi telefonszámon le-
hetséges!

Telefonszám: 06-76/556-233
Rendelési idő: péntek, 08.00-11.00-ig
Rendelést végzi: Dr. Faragó Eszter főorvos, 
bőrgyógyász szakorvos
Rendelés helye: Egészségház, ügyeleti folyosón 
található szakrendelő

XXII. Szakmai Napok – előzetes
Tájékoztatjuk a Kedves Érdeklődőket, hogy 2022. 
szeptember 19-től indulnak az Egészségügyi Hét szű-
rései, szeptember 26-tól az Idősek Hete programjai. 

Terveink szerint az idei évben is gazdag prog-
ramkínálattal, a megszokott szűrésekkel jelent-
kezünk az Intézményünkben szokásos szakmai 
hét alkalmával. 

Időpontok foglalása szeptember 12-től 15-ig 
lesz lehetséges. 

Kérjük, figyeljék az ezzel kapcsolatos intéz-
ményi hirdetményeket, honlapunkon www.eges-
zseghaz.hu, facebook oldalunkon www.facebook.
com/egeszseghaz.lajosmizse, és a kifüggesztett 
hirdetéseinken!

Új orvos a Lajosmizsei Központi  
Háziorvosi Ügyeleten
Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2022. augusztus 
hónaptól új ügyeletes orvossal találkozhatnak a 
Lajosmizsei Központi Háziorvosi Ügyeleten, akit 
szeretettel köszöntünk városunkban.  

Dr. Székely Lilla 2010-ben szerzett orvosi 
diplomát a Marosvásárhelyi Orvos- és Gyógy-
szertudományi Egyetem Általános Orvostudo-
mányi Karán. 2019-ben Budapesten pszichiáter 
szakorvos képesítést szerzett. Jelenleg Vecsésen 
lát el háziorvosi körzetet. 
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facebook: www.facebook.com/egeszseghaz.lajosmizse/ • Honlap: www.egeszseghazlm.hu • e‑mail: egeszseghaz@egeszseghazlm.hu
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VÉRADÁSOK IDŐPONTJAI  
AZ EGÉSZSÉGHÁZBAN

2022. október 06. 8.30-13.00
2022. december 08. 8.30-13.00

Helyszín: Egészségház, Estike Idősek 
Klubja, 6050 Lajosmizse,  
Dózsa György út 104–106.

EBBEN AZ ÉVBEN IS SZÁMÍTUNK  
A VÉRADÓK SEGÍTSÉGÉRE!

LAJOSMIZSEI KÖZPONTI HÁZIORVOSI ÜGYELET, T.: 76/356 173
Ideje: 16:00–08:00 óra hétköznapon, 08:00–08:00 óra munkaszüneti napon, hétvégén

Mentők: 112
2022. augusztus

1. Dr. Ágó Zsuzsanna

2. Dr. Rónay Zsolt

3. Dr. Jankahidy Andrea

4. Dr. Márton Rozália

5. Dr. Márton Rozália

6. Dr. Márton Rozália

7. Dr. Székely Lilla

8. Dr. Takács Vilmos

9. Dr. Gócz Irén

10. Dr. Jankahidy Andrea

11. Dr. Szabó Béla

12. Dr. Lódi Brigitta

13. Dr. Lódi Brigitta

14. Dr. Szisz János

15. Dr. Takács Vilmos

16. Dr. Gócz Irén

17. Dr. Jankahidy Andrea

18. Dr. Takács Vilmos

19. Dr. Takács Vilmos

20. Dr. Gócz Irén

21. Dr. Márton Rozália

22. Egyeztetés alatt

23. Dr. Rónay Zsolt

24. Egyeztetés alatt

25. Dr. Szabó Béla

26. Dr. Székely Lilla

27. Dr. Székely Lilla

28. Dr. Rónay Zsolt

29. Dr. Márton Rozália

30. Dr. Gócz Irén

31. Dr. Szisz János

2022. szeptember

1. Dr. Márton Rozália

2. Dr. Rónay Zsolt

3. Dr. Márton Rozália

4. Dr. Székely Lilla

5. Dr. Szisz János

6. Dr. Márton Rozália

7. Dr. Jankahidy Andrea

8. Dr. Szabó Béla

9. Dr. Lódi Brigitta

10. Dr. Lódi Brigitta

11. Dr. Székely Lilla

12. Dr. Takács Vilmos

13. Dr. Gócz Irén

14. Dr. Jankahidy Andrea

15. Dr. Takács Vilmos

16. Dr. Szisz János

17. Dr. Rónay Zsolt

18. Dr. Márton Rozália

19. Dr. Takács Vilmos

20. Dr. Gócz Irén

21. Dr. Jankahidy Andrea

22. Dr. Szabó Béla

23. Dr. Rónay Zsolt

24. Dr. Gócz Irén

25. Dr. Szisz János

26. Dr. Takács Vilmos

27. Dr. Márton Rozália

28. Dr. Ágó Zsuzsanna

29. Dr. Takács Vilmos

30. Dr. Lódi Brigitta

31. Dr. Gócz Irén
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Sport- és Szabadidő Tábor – 2022. év
Intézményünk Család- és Gyermekjóléti Szol-
gálata (Szolgálat) 2001. év óta, hagyomány sze-
rint, évente szabadidős tevékenységként tábort 
szervez a sport iránt érdeklődő gyermekek szá-
mára. A Sport-és Szabadidő Tábor felkért tábor-
vezetője 2011. évtől, immár tizenkettedik alka-
lommal Faragó Gyula testnevelő tanár/edző. 
Szervezők a Szolgálat vezetője, Neichel Láész-
lóné és Munkatársai. Segítők: Horváth Károly 
tanyagondnok és önkéntes középiskolások vol-
tak: Bújdosó Panna, Csicsó Máté, Faragó Ádám, 
Mészáros Gréta, Rubos Panna. 

 A Tábor helyszínét ismét a Lázár Bence La-
josmizsei Sportcentrum adta, amely gondosan 
ápolt pályáival, ligetes, árnyas parkjaival ideális 
helyszínnek bizonyult.

A tábori napirend szerint délelőtt zajlottak a 
sportfoglalkozások a Sportcentrumban, ahol Fa-
ragó Tanár Úr „fegyelem” és „figyelem” központú 

fair play nevelő elveit, motiváló módszereit kivá-
lóan támogatta sporteszköz arzenálja. A sport-
foglalkozások a közös játék, a csapatversenyek, az 
ügyességet és sportismereteket fejlesztő feladatok 
jegyében teltek el.

A délutáni programok között a lovaglás, az 
erdei túra, a fürdés, a tűzoltóknál és a felsőlajosi 
Márka üzemben tett látogatás kedveltek voltak, 
amelyek sokszor motiválják a gyermekeket a 
szakmaválasztásban, a jövőkép kialakításában is.

A Táborvezető személyének, a Szolgálat mun-
katársainak, a ragyogó helyszínnek és a gazdag 
programoknak köszönhetően a gyermekeket sok 
pozitív impulzus érte a hagyományos értékren-
det illetően: együttműködés, barátság, értelmes 
időtöltés, a sport szeretete, a célkitűzés és a meg-
valósulásért való küzdés, a kudarc elfogadása és 
feldolgozása, az eredményekért való küzdés, a 
tanulás és a munka eredménye, elismerése.

A tábor résztvevői olyan élményekhez jut-
hatnak a tábor ideje alatt, amelyek pozitívan for-
málják személyiségüket. Sokszor így kerülnek a 
sport közelébe, és ez által kapnak kedvet a rend-
szeres sporttevékenységhez. A tábor zárásakor 
valamennyi résztvevő érmet, oklevelet kap és a 
Táborvezető pozitívan, motiváló módon érté-
keli valamennyi táborlakó hetét, társaihoz és a 
közösséghez való viszonyát. 

 EGYSZI Család-és Gyermekjóléti Szolgálat

Köszönetnyilvánítás Támogatóinknak
Felsőlajos és Lajosmizse Önkormányzata, 

IGSZ Lajosmizse, Lajosmizséért Közalapít-
vány, Magyarvíz Kft., Márka Üzem, Bújdosó 
Panna, Csicsó Máté, Faragó Ádám, Mészáros 
Gréta, Rubos Panna, akik  támogatásokat ez 

úton is köszönjük.

A ló a barátom, nem kell félni tőle!

Virtuóz egyéni és csapatjátékok a pályán

A 2022-es táborozási év 1. Csoportja A 2022-es táborozási év 2. Csoportja

Ebben a kánikulában a víz a legjobb hely a világon!

A nagyok – Faragó Ádám és Csicsó Máté –  
egy új sportág játékszabályait mutatják  

be a táborlakóknak 

A MÁRKA nem csak finom, vidám is! 
E különleges ital gyártásába  

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

Erdély kincseinek felfedezése
A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általá-
nos Iskola diákjai az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma által kiírt Határtalanul! pályázat kereté-
ben 2022. június 27. és július 2. között részt vett 
egy hatnapos (5 éjszakás) erdélyi kiránduláson. 
Utazásunk céljának  Erdély irodalmi és történel-
mi nevezetességeit, valamint a hozzájuk kapcso-
lódó személyiségek megismerését tűztük ki. A 
kirándulás alatt meglátogattuk a Vajdahunyad 
várát, ahol szemet gyönyörködtető látványban 
volt részünk. Jártunk Segesváron, Székelyud-
varhelyen megnéztük a város nevezetességeit, 
az Emlékezés parkját. Korond a fazekasság és 
taplász mesterségről híres. Lehetőségünk volt 
betekinteni a sóvágó munkájába. A Parajdról 
hozott sótömböket itt vágták apróra és történt 
meg a feldolgozásuk kozmetikai, konyhai ter-
mékekké, sőt még dísztárggyá is.  Sétáltunk a 
Gyilkos tónál, ahol szintén gyönyörű kilátásban 
volt részünk. Majd jó mély levegőt vehettünk a 
Parajdi sóbányában, ami óriási tereivel varázsolt 
el bennünket.  Következő állomásunk Szováta 
volt. Megkerültük a formájáról elnevezett Medve 
tavat és felmásztunk a 128 méter magas kilátó-
ba is. Szejkefürdőn - áthaladva a 16 különböző 
székelykapun – tiszteletünket tettük Orbán Ba-
lázs sírjánál. 

Mindannyian kíváncsian vártuk, hogy elér-
jük az ezeréves határt. Itt található a legkeletibb 
határőr-bódé, ami egykoron, Trianon előtt, még 
a Magyarországhoz tartozott. Felkapaszkodtunk 
a Rákóczi vár romjaihoz. Felkerestük a Csíksom-
lyói  kegytemplomot és felmásztunk a Nyereg-
tetőhöz is. Természetesen a Békás-szorost sem 
hagytuk ki, ahol túráztunk.

Körispatakon a Szalmakalap Múzeumban 
bemutatták és elmesélték, hogy hogyan készül-
nek a szalmakalapok. Érdekes volt hallani, hogy 
mit jelent, jelképez egy szalmakalap karimájának 
szélessége, vagy az, hogy melyik oldalon van a 

kalap dísze. Délután beiktattunk egy rövid túrát 
a Só-szorosban. Itt közvetlen közelről láthattuk 
a sóvirágokat és a víz munkáját tükröző termé-
szeti jelenségeket.

Hazafelé Kolozsváron elsétáltunk Mátyás ki-
rály szülőháza felé és lovasszobrában is gyönyör-
ködtünk, majd megálltunk a Királyhágónál is. 

Ez a kirándulás életre szóló élménnyel gaz-
dagította tanulóinkat, s a kísérőtanárokat egy-
aránt. A tanulmányi út során betekinthettünk a 
külhoni magyarság mindennapjaiba, lehetőség 
nyílt a velük való személyes beszélgetésre is. A 
program a közösség építése céljából is hasznos 
volt, s erősítette diákjainkban a nemzeti össze-
tartozás érzését. 

Köszönjük a kísérő pedagógusok munkáját. 
Marton Mariann, Balogh Ágnes

A művészet rejtelmei gyermeki szemmel
NTP-SPEC-21-0138
„Az alkotó élet titka az, hogy felnőttkorban is meg-
őrizzük a gyermekkor szellemét”
 (Thomas Henry Huxley)

A Gyermekekért Plusz Alapítvány, mint kedvez-
ményezett megvalósította az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma által kiírt „A művészet rejtelmei 
gyermeki szemmel” című, művészeti jellegű pá-
lyázatot.  A projekt keretében a 2021/22. tanév 
folyamán 20 tanuló vehetett részt egy 60 órás 
művészeti foglalkozás sorozaton.

A művészeti kifejezőeszközök tárházának 
széles körét ismerték meg a tanulók, amely fej-
lesztette érzelmi intelligenciájukat, kreativitá-
sukat, intenzív módon segítette elő tehetségük 
kibontakoztatását. 

A diákok a tanév során szívesen rajzoltak, ki-
próbáltak különféle vizuális technikákat, öröm-
mel engednek teret képzelőerejük, kreativitásuk, 
alkotásvágyuk szárnyalásának. A legkülönbö-
zőbb anyagokat használtuk fel a heti alkalmaink-

kor. Foglalkozásaink előre betervezett témáit az 
évszakokhoz, a jeles napokhoz és népszokások-
hoz igazítottuk. Fontosnak tartjuk, hogy a mo-
dern világgal ötvözve a gyerekekben tovább éljen 
népünk kulturális gyökere, így megismerhetik 
szépségeit és értékeit és évről évre egyre nagyobb 
hangsúlyt kap az újrahasznosítás is. Egész évben 
az iskola folyosóit rendszeresen megújuló, színes 
képek díszítették, amelyeket tehetséges tanulóink 
készítettek a foglalkozásokon. 
A szakkört vezette:  Patkós Győző és Marton 
Marianna

Helytörténeti vetélkedő
„Jász-Lajos-Mizse 145” – a  a település önállóvá 
válásának évfordulójára utaló –  címmel rendez-
te meg iskolánk a hagyományosnak tekinthető 
helytörténeti vetélkedőt 7-8. évfolyamos diákok 
számára.  Tíz három fős csapat mérte össze tu-
dását.

A zsűri tagjai Dr. Horváth-Lugossy Gábor 
a Magyarságkutató Intézet főigazgatója; Kollár 
Csaba, a Mizsetáp Kft. ügyvezető igazgatója,  
a vetélkedő életre hívója; Prof. Dr. Kürti Lász-
ló egyetemi tanár, a helytörténeti olvasókönyv 
szerzője; Clos Enikő a Tanyamúzeum vezetője, 
valamint Plichta Ildikó intézményvezető voltak. 

A tanulók idén is sokrétű feladatokat kaptak. 
Térképen, dűlőutakon terveztek útvonalakat, vil-
lámkérdésekre válaszoltak, palatáblára másoltak 
régi írással, puzzle-t raktak ki, jász motívumot 
terveztek, majd hímeztek, iskolatörténeti isme-
reteikről tettek tanúbizonyságot. 

A verseny támogatói voltak: Kollár Csa-
ba, Magyarságkutató Intézet, Lajosmizse Város 
Polgármesteri Hivatala, Kecskeméti Tankerületi 
Központ, Gyermekekért Plusz Alapítvány. Ebben 
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az évben jelentős összeggel támogatta a megva-
lósítást a Folplast Kft., termékeivel pedig a Há-
ziSweets Kft. A támogatásoknak köszönhetően 
a csapatok által előzetes feladatként elkészített 
makettek, valamint a videofilmek közül a leg-
jobbak különdíjban részesülhettek. Köszönjük!

A verseny eredményei:
1. helyezett csapat: Máté Gerda, Szőrös Panna, 

Szőrös Boldizsár 8. a osztályos tanulók.
2. helyezett csapat: Dávid Iringó, Szívós Szitara, 

Ulicska Noémi 8. c osztályos tanulók.
3. helyezett csapat: Tengeri Jázmin, Pintér Gá-

bor, Suba Boldizsár 7. c osztályos tanulók.

Az 1. és 3. helyezett felkészítő pedagógusa: Kő-
vágóné Kálmán Klára, a 2. helyezett felkészítő 
pedagógusa: Szládik Aliz volt.

A makett különdíját a Drabant Fanni, Kovács 
Réka és Tóth László Gábor által alkotott 8.c osz-
tályos, a kisfilm különdíját a Lévai Enikő,  Tóth 
Cintia, Baranyi Zsolt összetételű 7. d osztályos 
csapat kapta. 

Segítőjük Szládik Aliz volt.
A verseny szervezői, lebonyolítói: Kővágóné 

Kálmán Klára, Szládik Aliz és Kontra Attila.
A faliújságok, paravánok dekorációját ké-

szítette: Patkós Győző rajzszakkörös tanulóival.

Mentünk, láttunk, győztünk
A kicsit átalakított idézet most szerénytelenség 
nélkül használható tanulóink teljesítményre, 
melyet a Fekete István Általános Iskolák Orszá-
gos Találkozóján, a XIX. Kele Napon nyújtottak. 
Megérte a korai indulás, a sok utazás a Baranya 
megyei Berkesd festői településére, ahol a szín-
vonalas eseményt megrendezték. A levelezős ver-
senyeken a következő tanulók lettek díjazottak: 
Molnár Laura (3. d) az Erdő című fotópályázaton 
első, Nagy Janka (6. b) versíró pályázaton má-
sodik, Horváth Gréta Luca (8. b) rajzversenyen 
második helyezést ért el.  

A helyszíni versenyeken három diákunk 
vett részt: a 3-4. osztályosok versmondó verse-
nyén Batta Tamás (3. d) második, Kele Szabolcs 
(3. d) az első helyet szerezte meg. Tamás Bör-
csök Mária Állatiskola előtt, Szabolcs Dobosi 
György A kis róka kalandja című versét mondta 
el. Szívós Szitara (8. c) az értő- és hangos olvasási 
versenyen lett első a 7-8.-os korosztályban. 

A 3. d tanulóit Nagyné Orlov Mariann osz-
tályfőnök készítette fel és kísérte el a versenyre, a 
rajzpályázatra beküldött felsős munkák elkészü-
lését Patkós Győző segítette, a versíró pályázatra 
és az olvasási versenyre Kovács Edit támogatá-
sával készültek fel a gyerekek.

 Kovács Edit és Nagyné Orlov Mariann

Zrínyi Ilona Matematikaverseny
Ugrina Lelle 3. b osztályos tanuló a 2022. évi 
XXXIII. Zrínyi Ilona Matematikaverseny me-
gyei fordulóján a 196 nevezett diák közül az 1. 
helyezést érte el. Felkészítő tanára: Hagerné Te-
renyi Rita.
Gratulálunk ehhez a csodálatos eredményhez!

Sikerek a német  
nyelvi versenyeken
Iskolánkat a 2021/2022-es tanév során egy 5. D 
osztályos tanuló, Deák Lea eredményesen kép-
viselte számos német versenyen.

A hatfordulós, TITOK Országos Német Le-
velezőverseny 5-6. osztályosok számára meghir-
detett kategóriában az előkelő, országos 2. helye-
zést érte el. A három fordulóból álló Regenbogen 
Online Tesztversenyen kategóriájában a rangos, 
országos 3. hellyel büszkélkedhet. 

Lea eredményesen szerepelt a három fordu-
lóból álló, országos Deutsch Plus Német Verseny 
Kinder kategóriájának feladatlapjainak megol-
dása során is. Teljesítményével  a  4. helyet sze-
rezte meg.

Szorgalmával, tehetségével és fáradságos 
munkájával megérdemelten érte el ezeket a szép 
eredményeket. Iskolánk igazán büszke lehet rá. 
Remélhetőleg a lelkesedése a későbbiek során is 
kitart, és méltó módon képviseli intézményünket 
az elkövetkezendő években a kisebb-nagyobb 
megmérettetések alkalmával. Az elért eredmé-
nyeihez szívből gratulálunk! 
Az Idegen Nyelvi Munkaközösség nevében: 

 Mencel Mónika Szabina 
 (felkészítő tanár)

Erzsébet táborok
Iskolánkban június 20-24-e között zajlottak le 
az Erzsébet táborok. Rengeteg élménnyel gaz-
dagodtak, új helyszíneken kapcsolódhattak ki a 
gyerekek. A helyi programok mellett jót játszot-
tak az iskola főbejárata felőli járdarészre felfes-
tett „Mesejárda” részen is. Az 1. évfolyamosokat 
többek között a Fővárosi Állat és Növénykert 
fogadta, illetve a budapesti MiniPoliszban sze-
rezhettek játékos tapasztalatot a nagybetűs élet-
ből, majd vonatos kirándulással jártuk körbe a 
Margit-szigetet.

 Csehné Nagy A. Emese
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Nagycsoportosok búcsúztatása
Idén 114 nagycsoportos gyermek ballagott el 
óvodánkból. Az iskolába menő gyerekektől rend-
hagyó módon, egy közösen eltöltött délután ke-
retében búcsúztunk el. Nagyszerű programokon 
vettünk részt. Kezdésképp a fák árnyékában a 
Lóca együttes várt minket egy vidám hangulatú 
koncerttel. A gyermekek élvezettel kapcsolódtak 
be a játékokba, lelkesen énekeltek és táncoltak. 
Köszönjük a Lóca együttesnek, hogy felejthe-
tetlenné tették mindannyiunk számára ezt a 
délutánt!

A koncert után közös buborékfújással bú-
csúztattuk el az óvodai éveket. Boldogság volt 
látni a gyermekek örömét, ahogy a sok-sok apró 
buborék szállt a levegőben.

A napot egy finom, hűsítő jégkrémezéssel 
zártuk, amely nagyon jól esett az izgalmakkal 
teli programok után.

Úgy gondolom, hogy ezt a fantasztikus 
délutánt szeretettel őrizzük meg a szívünkben. 
Emlékezetes marad mind a gyermekek, mind a 
felnőttek számára.

Nagyon sok sikert és örömet kívánunk a bal-
lagó gyermekeknek az iskolás évekhez!

 Kovács Bettina
 Óvodapedagógus

Dráma tábor az óvodában
Játék munkaközösségünk által megszervezett 
Mesekuckó nyári táborban igazán vidám egy 
hetet töltöttek el a gyermekek. Csoportbontás-
ban egész délelőtt részt vehettek a játékos tevé-
kenységeken. Drámajátékok és játékos kognitív 
feladatok tették színessé a táborban résztvevő 
gyermekek napjait.  A közösségépítő, ismerkedő 
játékok alkalmával egyre jobban megismerték 
egymást, és igazi kis csapattá kovácsolódtak ösz-

sze. Nagy szerepet kapott az együttműködés, a 
tolerancia, egymásra való odafigyelés és a kom-
munikáció fejlesztése. Azt tapasztaltuk, hogy a 
gyermekek egyre bátrabban mondták el a játé-
kok során szerzett tapasztalataikat, fogalmazták 
meg gondolataikat. Zöld Óvodaként most is nagy 
hangsúlyt fektettünk a környezettudatos nevelés-
re. Gyermekek a dramatikus játékok alkalmával 
játszva szereztek ismeretet a környezetvédelem 
fontosságáról, a szelektív hulladékgyűjtés sza-
bályairól. Az ok-okozati összefüggéseket, kö-
vetkeztetéseket maguk vonták le. Interaktív 
mesékbe szívesen bekapcsolódtak, a hét végére 
már a gyermekek ötlete alapján szőttük a mesék 
történetét. Meseországba utaztak meseszőnye-
gen. Ellátogattak „Szivárvány országba”, ahol a 
színekkel játszottak, és szivárványt készítettek 
festéssel, ragasztással. Megismerkedtek a Sakk-
palota világával, lakóival és együtt győzték le a 
rájuk váró akadályokat. Játékos kognitív ügyessé-
gi játékokat játszottak. Gyakorolták a ritmizálást, 
színes csigaházat készítettek.

A hetet egy izgalmas kincskereső délelőtt 
zárta. A feladványok megoldásával a Dzsimbu-
ri játszóházhoz érkeztünk, ahol nagy örömmel 
vették birtokba a gyermekek a játékokat. 

Ebben az évben is a lelkes, vidám gyerme-
kekből igazán jó kis csapat kovácsolódott. Szí-
vesen bekapcsolódtak a tevékenységekbe, lettek 
kedvenc játékaik. Reményeink szerint számukra 
is élményekben gazdagabban ért véget a tábor.

 Menyik Józsefné és Papp Zsófia
 Óvodapedagógusok

Környezetvédelmi nap a Meserét Óvodában
Két év kihagyás után a gyermekek, és a felnőttek 
nagy örömére ismét megtarthattuk a környezet-
védelmi napot óvodánkban. Zöld óvodaként ki-
emelt terület egész évben a környezetvédelem, a 
fenntarthatóságra nevelés. Tevékenységek során 
előnyben részesítjük az újra-használható anya-
gokat, melyekből játékokat, ajándékokat, dísztár-
gyakat készítünk. A környezet munkaközösség a 
környezetvédelmi napra számtalan olyan játékkal 
készült, melyek egytől-egyig hulladék anyagból 
készültek. 16 állomást rendeztünk be május 
12-én, ahol a szülőket kértük meg az állomá-
sok vezetéséhez. 14 óvodai csoport vett részt az 
egész délelőtt tartó mókában. Többek között haj-
togathattak újságpapírból madarat, konzerves-
dobozokat találhattak el célba-dobással, használt 
papírból készült koszorút dobhattak flakonokra. 

Köszönjük a szülők, és munkatársak segítsé-
gét, hiszen remek napot élhettünk meg együtt.

 Borbély Ella
 Környezet munkaközösség vezető

Játékos ismerkedés a vízzel
Június közepén egy hetes Úszótáborban vehet-
tek részt a Meserét Óvoda nagycsoportosai. 
Célunk volt a táborban részt vevő gyermekek 
vízhez szoktatása, a víz megszerettetése, illetve 
az úszóelemek oktatásának előkészítése. A tá-
borozók péntekre sokkal biztonságosabban mo-
zogtak a vízben, egyszerűbb mozgáselemeket is 
már gyakoroltak (békaúszás - mellúszás alapjai, 
siklás a vízen). Nagyon jó kedvvel vettek részt 
óvodásaink a heti színes programjainkon. Kis 
meglepetés fagyizással, általunk készített aján-
dékkal, elismerő oklevéllel zártuk a tábort.

 Lehoczky Ágnes 
 Óvodapedagógus
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Méhek világnapja  
a Csibe csoportban
Zöld Óvodaként elkötelezettséget vállaltunk, 
hogy gyermekeinket megismertetjük a minket 
körülvevő környezet szépségeivel, az állat- és nö-
vényvilág érdekességeivel. Sajnos napjainkban 
nagyon megcsappant a száma, a mindenki által 
ismert kicsi rovaroknak, a méheknek. Fontos-
nak éreztük, hogy közelebbről megismertessük a 
gyermekekkel az életüket, hasznukat, nem utolsó 
sorban feloldva a kicsikben kialakult fóbiát, a 
szúrás és a fullánk miatt.

A csibe csoport heti projektjéhez segítségül 
hívtuk az egyik kedves Apukát, Vidra Pétert, aki 
méhészkedik és nagy örömmel vállalta a felké-
rést. Bagó Istvánnal együtt rengeteg szemléltető 
eszközzel, egy mobil kaptárral és finom kósto-
lókkal érkeztek. 

Természetesen a találkozást megelőző na-
pokban rengeteget foglalkoztunk a méhecskék 
különös világával, a 3-4 évesek szintjén. Saját 
kaptárunkba beköltöztettük a kindertojás tar-
tóból készített méhecskéinket, ügyelve a király-
nő (anya), a dolgozók és a herék elhelyezésére, 
feladatára a korábban elsajátított ismereteink 
szerint. Eljátszottuk 1 napját a dolgozóknak, 
ahogyan fáradhatatlanul repülnek virágról- vi-
rágra és térnek haza este a kaptárokba, tele kis 
kosarakkal. Mesékkel, dalokkal mélyítettük a 
játékos tapasztalatokat, összehasonlítottuk a 
méheket és a darazsakat, megbeszéltük a kü-
lönbségeket.

A méhész bácsiktól megtudtuk hogyan készül 
a méz, felpróbálhattuk a méhészek védőruháját, 
sőt a keretről a puha seprűvel mindenki söprö-
gethetett egy kicsit, ahogyan a felnőttek csinálják. 
Peti bácsi és Pisti bácsi óvó szeretettel mesélt a 
méhecskékről, megtudtuk, hogy nem bántanak 
és védeni kell őket! Legvégül mindenkinek sok-
féle ízű mézzel kedveskedtek, az egészségünkre 

gyakorolt hatásukat kis üvegbe zárva otthon is 
megérezhettük. Nagyon –nagy köszönet még 
egyszer Nekik!  

Azt gondolom a hét folyamán, sikerült el-
ültetni azt az ismeretet, miszerint a sárga-fekete 
csíkos kis barátaink milyen fontos szerepet töl-
tenek be az élet körforgásában. Mi, kis csibék, 
már biztosan nem félünk tőlük!

 Virág Gabriella
 Óvodapedagógus

Mozgás tábor Meseréten
Hagyományaink szerint a Mozgás munkaközös-
ség idén is megszervezte mozgás táborát, mely-
re jó mozgáskoordinációval bíró, kitartó, nagy 
mozgásigényű gyermekek jelentkezését vártuk. 
Célunk volt, hogy minden nap, más-más sport-
ágazatba betekintve fejlesszük mozgáskészségü-
ket, bátorságukat, kitartásukat. Ebben az évben 
először a tábor „Kis kalózok” tematikára épült, 
így változtunk- földön, vízen, nyeregben- bátor 
sportolókká.

Az első nap az ismerkedésé, az atlétikáé volt, 
az Iskola-tó körül bemelegítettünk, majd csapat-
versenyekben, s akadálypályán összemért ütkö-
zetben gyűjtöttük a megérdemelt aranypénzeket. 
Kedden Ladánybenére indultunk, ahol Póni Teca 
várt a varázslatos kis birodalmában. Minden kis 
kalóz nyeregbe pattanhatott, bálaszalmán ug-
rálhatott gyönyörű környezetben. Köszönjük a 
lehetőséget és a szívélyes fogadtatást Baranyiné 
Tecának! Szerdán ismét nyeregre ültünk, a köz-
lekedés szabályait betartva sok-sok kilométert 
tekertünk, majd az okos fejünket tornáztattuk 
meg, a SPORT-POHA-RAK segítségével. Ez-
zel a remek módszerrel fejlesztettük a bal-jobb 
agyféltekék kapcsolódását, a keresztcsatornák 
működését. Csütörtökön a labdás játékoké volt 
a főszerep, részletesebben pedig a tenisz sport 
alapjaival ismerkedtünk meg, képzett tenisz 

oktató vezetésével, Lehoczky Ági óvó néni sze-
mélyében.   Az utolsó napon, a nagy hőségben 
pedig, jól esett vízbe merülni, ismerkedni a vizes 
közeggel, vízhez szoktató játékokon keresztül. A 
hét folyamán minden kislány és kisfiú mozgásbá-
torságból, kitartásból és lelkesedésből sikeresen 
vizsgázott, melyet oklevéllel és aranyéremmel 
jutalmaztunk.

Köszönöm a mozgás munkaközösség tagjai-
nak és segítőinknek a munkát, a szülőknek pedig 
a bizalmat és támogatást, az eredményes tábor 
lebonyolításáért!

 Virág Gabriella
 Mozgás munkaközösség vezető

Természetbúvár tábor
Június 27 – július 1 közötti időszakban megtar-
tott táborban 20 kisgyermek vett részt. 

Az első napot az Iskola-tó partján töltöttük, 
ahol a gyermekek ismerkedhettek a vízi – és 
vízparton élő állatokkal, növényekkel. A má-
sodik napon vonattal utaztunk a Ménteleki er-
dészházhoz, ahol szakvezetéssel végig jártuk a 
tanösvényt, majd interaktív játékok segítségével 
betekintést nyerhettünk az erdészek munkájába. 
Szerdán a hetényegyházi Vackor – várba látogat-
tunk, ahol a lombkorona tanösvényt, és a vadá-
szati kiállítást néztük meg. Csütörtökön a helyi 
park fáival ismerkedtünk, valamint a nevezetes 
épületekkel, és megnéztük a Földeáki csárdában 
kiállított Helytörténeti gyűjteményt. Pénteken 
Ócsára utaztunk, ahol a tájházat, műemléktemp-
lomot, és a fokozottan védett turjános területet 
csodálhatták meg a gyerekek. 

Köszönöm kollégáimnak a segítségüket, hi-
szen igazán tartalmas napokat tölthettek el a 
gyerekek ezen a nyári héten. 

 Borbély Ella
 Óvodapedagógus
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SPORT

2022-ben újabb nevelési évet zár-
hattunk és bölcsődéseinket balla-
gási ünnepség keretében búcsúztat-
tuk. Sokan eljöttek a ballagásra és a 
gyerekek a sok gyakorlást követően, 
mondókákkal és énekekkel örven-
deztették meg a szülőket, illetve 
átadtuk részükre a tarisznyáikat 
útravalóul jókívánságainkkal. Ter-
mészetesen a nyáron folyamatos 
nyitva tartást biztosítunk és végül az 
óvodába készülő gyerekektől szep-
tember 1-én köszönünk el.

Ebben az évben is számos ki-
hívás elé nézünk, hiszen év köz-
ben megnyitott a felsőlajosi tagin-
tézmény, továbbá ezen a nyáron a 
szeptemberben nyíló lajosmizsei új 
tagintézmény megnyitására készü-
lünk. Ebből adódóan új munkatár-
sakat köszönthetünk, és arra törek-

szünk, hogy minden intézményben 
gördülékenyen folyhasson tovább a 
munka, mely a kisgyermekek érde-
két szolgálja.

A nyár a bölcsődében is vidá-
man telik, sok időt tudunk tölteni 
az udvaron, a gyerekek nagy örö-
mére. Ilyenkor mindig fokozottan 
ügyelünk a fényvédelemre és a fo-
lyadék pótlásra, a párakapu szol-
gáltatja a hűsölési lehetőséget és 
délután nagyokat alszanak a gye-
rekek. Izgatottan várjuk a követ-
kező nevelési évet, készülünk az 
új bölcsődések érkezésére, addig is 
még eltöltjük 2 hetes tervezett zárva 
tartásunkat, hogy újult erővel foly-
tathassuk mindennapjainkat. Kelle-
mes nyarat kívánunk mindenkinek.

 Farkasné Karlik Zsófia
 kisgyermeknevelő

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

KÉPES BESZÁMOLÓ A FELSŐLAJOSI FALUNAPRÓL

Baráti labdarúgó mérkőzés a focipályán Felsőlajosi Hobby Kutyasuli bemutatója Gyerekprogramok a Közparkban

Dívák előadása Balázs Pali műsora Royal Tibi mulatós műsora

Az óvodások műsora A felsőlajosi iskolások zenés produkciója
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Lajosmizsei Asztalitenisz Club hírei
Egyesületünk életében először történt ilyen:

Megnyertük a Megye III. Férfi Asztalitenisz 
Bajnokságot. 12 csapat közül értük el az 1. he-
lyezést. A következő évadot megpróbáljuk egy 
osztállyal magasabban.

A Bajnokság befejezése után, június 27-től 
július 1-ig tartottuk a Nyári Pingpong Tábort a 
gyerekeknek, melyet már 4. éve rendezünk. A tá-
bort házi versennyel fejeztük be, melyen a győz-
tesek érmet, a többiek pedig emléklapot kaptak.

A nyáron nem tartunk szünetet és készülünk 
a Varga Iván Emlékversenyre, melyet augusztus 
27-én szombaton, délelőtt 9 órára hirdetjük meg.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
 Szijjártó Pálné

A Lajosmizsei VLC hírei
Ezüstérem a kupadöntőben
Felnőtt csapatunk bejutott a Bács-Kiskun megyei 
kupa döntőjébe. A sorsolás nem kedvezett ne-
künk, Kecelen kellett pályára lépni, ahol a hazai 
csapat nagy küzdelemben, 0-0-ás rendes játék-
idő után 11-esekkel megszerezte a győzelmet, és 
ezzel a díszes kupát. A szoros vereség ellenére 
dicséret illeti a gárdát, mert minden mérkőzését 

vendégként játszva legyőzte többek között a baj-
nok Kiskunfélegyháza, és a nagy rivális Kalocsa 
együttesét a döntőbe vezető úton.

Az országos kupa első fordulójában a Török-
szentmiklóst fogadjuk a Lázár Bence Lajosmizsei 
Labdarúgó Sportcentrumban.

A bajnokságban a 8. helyen zárt a csapat, tel-
jesítve a célt, ami a középmezőny volt.

Utánpótlás csapataink szépen fejlődtek az 
elmúlt szezonban. Az U19-esek a 4. helyen 
végeztek a bajnokságban. A kisebbek az OTP 
Bank Bozsik Programban szerepeltek. Ebben a 
versenyrendszerben nem hirdetnek eredményt, 
a fő cél, hogy minden gyermek rendszeresen 
sportoljon.

Csoportkép a győztes csapat ünnepléséről Gyerek tábor

A megyei kupa ezüstérmes csapata. (Fotó: Pozsgai Ákos, baon)
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Ez évben megújulunk!
A Lajosmizsei Napok szokásos rendezvényei, így a bográcsos főzőverseny 
is, ez évben nem augusztus 20-án, hanem egy héttel később, augusztus 
27-én kerülnek megrendezésre. Reméljük, hogy ebben az időpontban már 
sokkal többen lesznek itthon, hogy részt tudjanak venni a nemes versenyen 
és számos csapat tiszteli meg a rendezvényt jelenlétével és finom ételeivel. 

Ezen felül még egy újdonsággal várjuk Önöket: 

Rákóczi János születésének  
125. évfordulójára tisztelgünk a  

„Rákóczi túros lepény”  
verseny meghirdetésével.

Kevesen tudják, hogy a Rákóczi túrós névadója nem a fejedelem Rákó-
czi Ferenc, hanem Rákóczi János, Dombóvár-Felsőleperdpusztán, 1897. 
szeptember 25-én született cukrász és mesterszakács, aki a Gellért Szálló 
híres, Gundel-féle éttermének konyhafőnöke volt annak fénykorában. 

A szakma nagy öregjei úgy emlékeznek vissza, hogy ezt a süteményt 
Rákóczi túrós lepény néven már az 1930-as években is sütötték. Receptjét 
a Magyar Szakács 1937-ben közölte. A sütemény különlegessége a meg-
szokott édes lepényektől való eltérése, mert a túrótöltelék fedésére tészta 
helyett cukros tojáshabot tesznek. Rákóczi János 1956-ban a frankfurti 
szakácsművészeti kiállításon vett részt, 1958-ban pedig a 200 napig tartó 
Brüsszeli Világkiállítás magyar éttermének volt a konyhafőnöke, és itt is-
merhette meg a világ is a Rákóczi túróst. 

Bízunk abban, hogy nemcsak a túrós lepény sütés, hanem a megszokott 
sós sütemények versenye is sokak fantáziáját megmozgatja és sokak rész-
vételére számíthatunk. 

Mi készülünk, tegyék ezt Önök is!
 Nőegylet Lajosmizse

NŐEGYLET

RENDŐRSÉGI HÍREK

A rendőrség Lajosmizse Rendőrőrs illetéklességi 
területén (Lajosmizse, Felsőlajos, Ladánybene, 
Kunbaracs, Kerekegyháza, Fülöpháza) fokozott 
ellenőrzés keretein belül 2022. május és június 
hónapban stabil és mobil sebességmérést hajtott 
végre a gyorshajtók kiszűrése érdekében. A fent 
említett településeken összesen 11 alkalommal 

88 órában hajtott végre sebességmérést, mely 
során 69 gyorshajtóval szemben történt rendőri 
intézkedés.

A rendőrőrs célja a fokozott sebességméréssel 
a balesetmegelőzés, mivel a balesetek egyik ki-
emelt oka a gépjármű sebességének nem meg-
felelő megválasztása. 

A jövőben a rendőrőrs illetékességi területén 
továbbra is rendszeres sebességméréseket hajt 
végre, a gyorshajtás visszaszorítása és így a biz-

tonságos közlekedés megteremtése érdekében.
Természetesen a sebességmérés mellett a 

rendőrőrs munkatársai kiemelten ellenőrizték 
a passzív biztonsági rendszerek használatát is. 
A biztonsági öv használata nem csak akkor na-
gyon fontos, ha ellenőrzésre kerül sor, hiszen 
nagyban növeli a túlélési esélyeket, ha baleset 
történik. A járművek ellenőrzése során a rend-
őrök 50 alkalommal tapasztalták a biztonsági 
öv használatának elmulasztását, amiért minden 

esetben közigazgatási bírság 
került kiszabásra.

A Lajosmizse Rendőrőrs 
arra kéri a közlekedésben 
résztvevőket, hogy mindig 
tartsák be a közúti szabályo-
kat, a biztonsági öv, a gyer-
mekbiztonsági rendszer, va-
lamint a segédmotorosoknál 
és motorkerékpárosoknál a 
bukósisak megfelelő haszná-
latát. „Ne sodorják veszély-
be magukat és a többi köz-
lekedőt azzal, hogy a passzív 
biztonsági eszközöket nem 
használják!”
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NŐEGYLET

RENDŐRSÉGI HÍREK



XXIX. LAJOSMIZSEI NAPOK
 2022. augusztus 19-27.

2022. AUGUSZTUS 19. (PÉNTEK)2022. AUGUSZTUS 19. (PÉNTEK)
18.00  A Vidám Tapsi Tanodája és a Lajosmizse Város  

Művelődési Háza és Könyvtára nyári alkotó  
táborainak kiállítás megnyitója a művelődési házban

 

2022. AUGUSZTUS 20. (SZOMBAT)2022. AUGUSZTUS 20. (SZOMBAT)
08.00  Szent István király ünnepi szentmise a  

Szent Lajos Római Katolikus Templomban

10.00 SZENT ISTVÁN-NAPI ÜNNEPSÉG
	 •	Ünnepi	köszöntőt	mond	Basky	András	polgármester
	 •		Ünnepi	műsor	a	Lajosmizsei	Városi	Kamarakórus	és	a	

MASZK	színjátszókör	közreműködésével
	 •		Szakmai	kitüntető	díjak,	elismerő	oklevelek	és	

környezetvédelmi	díjak	átadása
	 •		A	műsor	után,	a	művelődési	ház	előtt	a	 

Szent	István-szobor	koszorúzása.
 Helyszín: Lajosmizse	Város	Művelődési	Háza	és	Könyvtára

18.30  Ünnepi szentmise a MAGYAR HAZÁÉRT a  
Szent Lajos Római Katolikus Templomban

2022. AUGUSZTUS 21. (VASÁRNAP)2022. AUGUSZTUS 21. (VASÁRNAP)
10.00  Új kenyérért hálaadó úrvacsorás istentisztelet 

Helyszín: Református	Templom

2022. AUGUSZTUS 26. (PÉNTEK)2022. AUGUSZTUS 26. (PÉNTEK)
17.00  Skultéti Árpád tűzzománc kiállításának megnyitója 

Helyszín: Régi	Városháza,	Városház	tér	1.
17.00-tól   Kézműves foglalkozás, arcfestés, csillámtetoválás, légvár, 

Buckó Paintball kisvonat, kirakodó vásár, kürtöskalács, 
vattacukor

17.30 Argos Kutyaiskola bemutatója

18.30 ALMA EGYÜTTES KONCERTJEALMA EGYÜTTES KONCERTJE

20.00 Szabadtéri MOZI PIKNIK
Minyonok: Gru színre lép 
amerikai	animációs	kalandfilm,	 
90	perc,	2022

Helyszín: Iskola-tó
Esőhelyszín:	Lajosmizse	Város	Művelődési	Háza	és	Könyvtára

2022. AUGUSZTUS 27. (SZOMBAT)2022. AUGUSZTUS 27. (SZOMBAT)
Helyszín: Iskola-tó
09.00 III. Benke Laci bácsi Emlékverseny megnyitója

•	Bográcsban	készített	ételek	versenye
•	Sós	sütemények	versenye
•	Rákóczi	túrós	lepény	sütő	verseny

09.40-10.00   Reggeli torna, bemelegítés a FŐNIX DANCE 
EGYESÜLET táncosának közreműködésével

10.00-17.00  „Exatlon” program - óriás akadálypálya és verseny 
Keressük Lajosmizse „NINJA” bajnokát! 
Részletek: 	www.lmizsekultura.hu 

10.00  Ünnepi Sakkverseny 2022 
Helyszín: művelődési	ház

10.00  Nagy akarok lenni! - zenés bábjáték a  
Fabula bábszínház előadásában

10.00-17.00 Mesevilág játéksziget:
•	Népi	játékok	•	Légvár	•	Retro	Tűzoltó
•	Katonai	toborzó	–	fegyversimogató
•	Lézerharc	–	mobil	pálya	•	Aszfaltkréta
•	Kézműves	foglalkozások
•	Buckó	Paintball	kisvonat	és	célbalövés

10.00-14.00		•	Csillámtetoválás
14.30-18.30 	•	Arcfestés
10.00  Traktor és mezőgazdasági munkagépek felvonulása és 

bemutatása
11.00 Kató néni konyhája - humoros főző show
12.00-13.00	 Ebéd
13.00  Művészeti csoportok fellépése 

Kiskunfélegyházi	Népdalkör,	az	Őszirózsa	Népdalkör	és	a	
Rózsa	Sándor	Citerazenekar	közös	műsora

14.00  Bográcsos Főzőverseny, a Sós sütemények versenye és 
a Rákóczi túrós lepény sütő verseny eredményhirdetése 
Sport-	és	ügyességi	vetélkedők	eredményhirdetése

15.00  Vitéz László legújabb kalandjai - zenés bábjáték a 
Fabula bábszínház előadásában

16.30  „Ma Önről álmodtam megint” zenés utazás az operettek 
világába Dr. Turpinszky Gippert Béla és Bordás Barbara 
előadásában

17.30 Extrém Sport bemutató
18.00 Lajosmizsei Kutyakiképző Iskola bemutatója

19.30 - NEOTON KONCERT19.30 - NEOTON KONCERT

21.20 Tűzzsonglőrök

22.00-23.00  FERGETEGES PARTY DJ DOMINIQUE FERGETEGES PARTY DJ DOMINIQUE 
KÖZREMŰKÖDÉSÉVELKÖZREMŰKÖDÉSÉVEL

23.00-00.30 Dj Cseh Zoltán

Kirakodó vásár és büfé az Iskola-tónál.
A	programváltozás	jogát	fenntartjuk.

Információ:	Lajosmizse	Város	Művelődési	Háza	és	Könyvtára	•	6050	Lajosmizse,	Szabadság	tér	12.	•	Tel.:	+36	76	555	053	 
E-mail:	muvhaz@lmizsekultura.hu	•	Honlap:	www.lmizsekultura.hu


