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HÍRek LAjosmizse Portáján

VI. évfolyam 3. szám, 2011. május–augusztus

Fekete István Általános Iskola

Megújult iskolaudvar (cikk a 9. oldalon)
Új igazgató: Sápi Tiborné (cikk a 6. oldalon)

Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda

A Meserét Bölcsõde átadására május 3-án került sor

Régi-új vezetõ: Kocsis Györgyné
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Lajosmizse Város Önkormányzata
és Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala
6050 Lajosmizse, Városház tér 1. • Tel./fax: 76/457-575 • E-mail: lajosmizse@lajosmizse.hu • www.lajosmizse.hu
Ügyfélfogadás: hétfõ: 8.00–11.30, 13.00–15.30 • szerda: 8.00–11.30, 13.00–15.30 • csütörtök: 8.00–11.30, 13.00–15.30

Az okmányiroda tájékoztatása

Lomtalanítás

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy
az Okmányiroda ügyfélfogadási ideje 2011.
május 1-tõl megváltozott. Az ügyfeleknek
lehetõségük van minden hónap elsõ szerdáján 17 óráig az ügyeik intézésére.

Ezúton értesítjük Önöket, hogy megváltozott a lomtalanítás lebonyolítása. 2011.
május 1-tõl házhoz-menõ lomtalanítás váltotta fel az eddig megszokott rendszert.
Május 1. és október 31. között a Saubermacher Magyarország Kft.-vel (közszolgáltató) egy elõzetesen egyeztetett idõpontban történhet a nagydarabos hulladékok
elszállíttatása.
● A lakosságnak lomtalanítás iránti igényüket telefonon (76/498-656), kell jelezniük munkanapokon 8 és 16 óra között.
● A lomtalanítás során ingatlanonként
(lakásonként) maximum 2 m³ mennyiségig azon nagydarabos hulladékok kerülnek begyûjtésre, amelyek a normál heti
szállítás során a hulladék mérete, ill. súlya miatt nem helyezhetõk el a lakossági
hulladékgyûjtõ edényekben. Minden további m3 díja: 8000 Ft + áfa/m3.
● Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármû
és gyalogosforgalmat ne akadályozza, a
zöldterületet és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás veszélyével.

Telephelyengedélyek ellenõrzése

Értesítjük a T. Lakosságot, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzõje megbízásából munkatársai 2011. júniustól közel
egy éven keresztül több hatóság (pl. tûzoltóság, népegészségügy, munkavédelem)
közremûködésével átfogó ellenõrzéseket
végez lajosmizsei és felsõlajosi telephelyeken. Az ellenõrzéseket havi ütemezésben
végzik.
Kérjük azokat a gazdálkodó szervezeteket és egyéni vállalkozókat, akik olyan tevékenységet folytatnak, amely telepengedély-köteles (vagy bejelentéssel folytatható), szíveskedjen az ellenõrzésekre felkészülni.

Szelektív hulladékgyûjtéssel
és lomtalanítással
kapcsolatos változások

Környezetvédelmi Nap

átadja hasznosításra. Az Európai Unióban
már hatékonyan mûködõ rendszer ma még
sok helyen újdonságnak számít Magyarországon, de bízunk benne, hogy a szelektív
hulladékgyûjtés e kényelmes és hatékony
módja hamarosan napi rutinná válik mindannyiunk számára.
A házhoz menõ gyûjtés a mûanyag, fém,
társított italos karton (Tetra Pak) és papír
anyagfajtákra vonatkozik.
Mûanyag hulladék
● PET ásványvizes és üdítõs palackok kupakkal, címszalaggal, tisztán, laposra taposva
● mindenféle mûanyag alapú flakon (pl.
tisztítószerek flakonjai)
● különbözõ fóliák (pl. sztreccsfólia, zsugorfólia), bevásárló táskák, szatyrok,
reklámtáskák, zacskók
Fémhulladék
● alumínium italdobozok lapítva
● fém konzervdobozok
Italos kartondoboz
● tejes és gyümölcsleves többrétegû kartondobozok (Tetra Pak) tisztán, lapítva
Papír
● kartondobozok (lapítva)
● színes vagy fekete-fehér újság, folyóirat
● katalógus, prospektus,
● füzet, könyv,
● írógéppapír, papírzacskó
Nagyobb mennyiségû, nem szennyezett papírhulladék kötegelve a zsák mellé is kihelyezhetõ.
A fenti egy zsákba gyûjtött hulladékok hulladékválogató mûben kerülnek frakciók
szerinti szétválogatásra.
A gyûjtés szabályai

Az elmúlt évek hagyományait folytatva
idén is megrendezésre került a városi Környezetvédelmi Nap. Környezettudatos elõadásokon, játékos vetélkedõkön vettek
részt az óvodások és iskolások, valamint az
intézmények egyéb környezetvédelmi
programokat tartottak, elõsegítve a környezettudatos szemlélet kialakulását a fiatalokban.
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Örömmel értesítjük a Lakosságot, hogy
2011. május 16-tól
bevezetésre került a házhoz menõ
szelektív hulladékgyûjtés!
A házhoz menõ zsákos gyûjtési rendszer
bevezetésével Lajosmizse lakosságának lehetõsége nyílik arra, hogy a háztartásában
keletkezõ, hasznosítható csomagolási hulladékait otthon, elkülönítve gyûjtse, majd

A hulladékokat mindig tisztán, összelapítva kell a zsákba helyezniük.
A flakonokban, dobozokban maradt
vegyszerek nehézkessé teszik a hasznosítást, ezért kérjük, hogy azokat mindig öblítsék ki, mielõtt a zsákba dobják.
Fontos, hogy ha a palackokat, flakonokat, dobozokat laposra tapossuk, úgy több
fér el belõlük a zsákban, és könnyebben tárolható.
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A begyûjtés folyamata
A megtelt szelektív gyûjtõ zsákokat a gyûjtési napokon a ház elé tegyék ki. A gyûjtõjárat reggel 6 órától kezdi munkáját, kérjük, eddig az idõpontig helyezzék ki az ingatlan elé a zsákokat. Legyenek szívesek a
gyûjtõzsákokba csak a fentiekben felsorolt
hulladékfajtákat az elõírt módon gyûjteni.
Amennyiben szemrevételezéssel megállapítható, hogy az átlátszó mûanyag zsákokban elhelyezett hulladék folyékony, mérgezõ, robbanó vagy egyéb veszélyes tárgyat
tartalmaz, illetõleg nem a megfelelõ típusú
hulladék vagy a hulladék szennyezett módon került bele, a Közszolgáltató jogosult
megtagadni annak elszállítását.
Fokozottan felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy amennyiben a zsákokat nem elõírásszerûen használják, abban idegen
anyagot, szemetet helyeznek el, a gyûjtõjárat munkatársai a zsákokat az ingatlanok
elõtt hagyják.
A begyûjtés napjai:
Hónap
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December

Nap
11. szombat
14. kedd
11. hétfõ
12. kedd
8. hétfõ
9. kedd
6. kedd
29. szombat
31. hétfõ
28. hétfõ
29. kedd
27. kedd
28. szerda

A zsákok átvételének módja
Szelektív hulladékgyûjtõ zsák: A kihelyezett
szelektív hulladék elszállításakor minden
háztartás az elszállított zsák helyett mindig
kap 1 db újat. Aki részt kíván venni a házhoz
menõ szelektív hulladékgyûjtésben, annak
nincs más dolga, mint hogy a fentiekben megadott gyûjtési napokon és körzetekben idõben
kihelyezze a megtelt zsákot az ingatlana elé.
Akinek esetleg nem elegendõ az egy hónapra általunk térítésmentesen biztosított egy
darab gyûjtõzsák, az bármilyen más áttetszõ mûanyag zsákba is gyûjtheti és kihelyezheti a csomagolási hulladékokat. Fentieken
túl a Polgármesteri Hivatal emeleti 10-es
irodahelyiségében is kérhetnek szelektív
hulladékgyûjtõ zsákot.

Környezetvédelmi Díj

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét,
hogy Lajosmizse Város Önkormányzata
2011. évben is meghirdeti „Környezetvé-

delmi Díj” elnevezésû pályázatát „Virágos
Lajosmizséért” témakörben.
A beadási határidõ: 2011. július 15. 16.00-ig
A beadás módja: A pályázatokat levélben,
1 példányban az Önkormányzat Pénzügyi,
Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottságához (6050 Lajosmizse, Városház tér
1.), vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal Intézményirányító és Településfejlesztési Irodájához (emelet 10-es irodahelyiség) kell benyújtani.
A pályázatnak tartalmaznia kell a bemutatni kívánt lakókörnyezetrõl készült képeket, rövid leírást az alkalmazott ápolási
módokról, a lakóudvar ápoltságáról és fûvel való borítottságáról, növényekrõl, környezetalakításról és a fenntarthatóságról.
Díjazás: A benyújtott pályázatok közül
legfeljebb 3 nyertes pályázatra tesz javaslatot a Bizottság. A gyõztes pályázatokat benyújtók „Környezetvédelmi Díj Virágos
Lajosmizséért” díszes táblára, lakóingatlanukon annak használatára és emléklapra
jogosultak. Pályázatot benyújtó valamenynyi résztvevõ emléklapra jogosult. A nyertes pályázatok egyenként 50 000 Ft-ban részesülnek.
A pályázatok elbírálása: A Bizottság javaslatot tesz a Képviselõ-testület felé az augusztusi soros testületi ülés napjáig a Díj
odaítélésére. A Díj odaítélésérõl a Képviselõ-testület dönt. A Díjak átadására augusztus 20-án kerül sor. A pénzösszeget a
nyertesnek növényre, virágra, virágföldre,
növény- és kertápolási eszközökre, járda
építéséhez szükséges anyagok megvásárlására kell fordítania.
Sok sikert a pályázatokhoz!

Tájékoztatás
Értesítjük a T. Lakosságot, hogy a
FILANTROP Környezetvédelmi és Fûtéstechnikai Nonprofit Kft. Kecskeméti Kirendeltsége 2011. április 18. napjától a
Kecskemét, László Károly u. 16. számú
épület I. emeletén (volt ZÖLDÉRT székház) folytatja mûködését.
Kutasiné Nagy Katalin
jegyzõ

Basky András
polgármester

Tájékoztatás Lajosmizse
Víziközmû-társulatról
Lajosmizse Város Önkormányzata 2010. év
decemberében benyújtotta a Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság (továbbiakban: Közremûködõ Szervezet) részére
„Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bõvítése” címû pályázatát. A pályázati dokumentáció hiánypótlását követõen a Közremûködõ Szervezet befogadta a pályázatot és Bí-

ráló Bizottság részére továbbította.
Lajosmizse Város Önkormányzata a pályázattal kapcsolatos pozitív elbírálást várja. Jelenleg a beruházással kapcsolatos közbeszerzési eljárások dokumentációjának elkészítése folyik.
A Lajosmizse Viziközmû-társulat (továbbiakban: Társulat) tagjai az érdekeltségi
hozzájárulás fizetésének két módját választhatták: egyösszegû – maximum három részletben – fizetés, vagy a lakástakarék pénztári szerzõdés (továbbiakban: LTP) megkötésével részletfizetés. Az OTP Bank Nyrt. eredeti ajánlata szerint LTP szerzõdést 2011.
március 31-ig lehetett kötni a tagoknak.
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy
az OTP Bank Nyrt. a Társulat kérésére újabb
LTP szerzõdéskötési lehetõséget ajánlott ki,
amelyet 2011. augusztus 31-éig lehet megkötni azoknak a lakosoknak, akik ezidáig
még nem kötöttek LTP szerzõdést és az érdekeltségi hozzájárulás fizetésének ezt a
módját kívánják választani. 2011. augusztus
31-ét követõen már nem lesz lehetõség az
érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére
LTP szerzõdést kötni.
Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy az érdekeltségi hozzájárulás fizetésével kapcsolatos kötelezettségeinek szíveskedjen eleget
tenni. Esetlegesen felmerülõ probléma és
kérdés esetén szíveskedjenek a Társulat
ügyintézõjét – Jánvári Ferencnét – keresni
telefonon (0676/555-081), vagy személyesen a 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. (régi Városháza) szám alatt ügyfélfogadási idõben (hétfõi és csütörtöki napokon 8.00 órától 12.00 óráig, valamint szerdán 13.00 órától 16.00 óráig).
Az új LTP szerzõdés kötésével kapcsolatosan Jagica Erikát lehet keresni telefonon a
06-76/356-211/123 és a 06-70/337-30-50
számokon elõzetes idõpont egyeztetés céljából.
Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Társulati
tagokat, hogy 2011. május 31-én az Intézõ
Bizottság küldöttgyûlést hívott össze. A küldöttgyûlés napirendjén a Társulat 2010. évi
egyszerûsített éves beszámolója szerepelt.
Az egyszerûsített éves beszámolót az Ellenõrzõ Bizottság elnöke Holminé Sebõk Márta, és a Társulat könyvvizsgálója Fokti
Sándorné ellenõrizte és jóváhagyta. A küldöttgyûlés a beszámolót egyhangúlag elfogadta.
Dr. Adonyi Lajos
Lajosmizse Víziközmû-társulat elnöke
Lajosmizse Város Önkormányzatának közérdekû információs lapja
A kiadásért felelõs: Guti Istvánné. A szerkesztõség vezetõje:
Varga Mária. A szerkesztõség és a kiadó címe: Lajosmizse Város Mûvelõdési Háza és Könyvtára, 6050 Lajosmizse, Szabadság
tér 12. A szerkesztõség tagjai: Gáspár Vilmos, Józsáné dr. Kiss
Irén, Kocsis Györgyné, Kutasiné Nagy Katalin, Nagy Erzsébet,
Sápi Tamás, Szántó Gabriella, Veszelszkiné Nagy Erika
E-mail cím: hirlap.lm@gmail.com. ISSN 1788-7399
Nyomdai elõállítás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.
Táskaszám: 11 0642 www.hknyomda.hu. A lap terjesztését a
Magyar Posta Zrt. lajosmizsei és felsõlajosi kirendeltsége végzi.
Kérjük, jelezze a terjesztéssel kapcsolatos esetleges problémáját
kézbesítõjénél vagy az elõbb említett hivatalokban!
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Felsõlajos Község Önkormányzata
és Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának
Felsõlajosi Kirendeltsége
Felsõlajos, Iskola u. 12. • Tel.: 76/356-949 • Fax: 76/555-099 • E-mail: felsolajos@felsolajos.hu • www.felsolajos.hu
Ügyfélfogadás: hétfõ: 13.00–16.00 • kedd: 8.00–12.00, 13.00–16.00 • péntek: 8.00–12.30

Sikeres volt a szemétgyûjtési akció

Felsõlajos Község Önkormányzata
2011. április 15-én a Föld Napja alkalmából szemétgyûjtési akciót szervezett. A településen élõk örültek a kezdeményezésnek, a megjelentek létszáma példaértékû volt. Az akcióban közel 50-en, többségében a járõrszolgálatban teljesítõk vettek részt, de segítettek az iskolások és óvodások is.
A délutáni gyülekezõ és az eligazítás
után kiosztásra kerültek a kesztyûk és
a zsákok. Ezt követõen közel tíz jármûre, csoportokban foglaltak helyet

az akcióban résztvevõk. Felsõlajos külterületi részének megtisztítása volt a
cél. A lelkes csapat 5 órás munka után

Lakossági fórum a szennyvízberuházásról
Felsõlajos Község Önkormányzata 2011.
május 31-én lakossági fórumot szervezett
szennyvízberuházással kapcsolatban, melyen az alábbi tájékoztatás hangzott el:
Az Európai Unió irányelveinek megfelelve a magyar kormány által az Unióhoz
való csatlakozáskor tett vállalások alapján
2015-ig minden településen gondoskodni
kell a szennyvíz tisztításáról vagy elszállításáról és ártalmatlanításáról. Mint bizonyára tudják, a szennyvízhálózat kiépítése már
korábban megfogalmazódott a település
részérõl, melynek kapcsán a 90-es években
Lajosmizse – Felsõlajos – Ladánybene öszszefogással a tervek is elkészültek, ám sajnos azok nem valósultak meg. 2015 közeledtével azonban egyre sürgetõbbé válik a
szennyvízhálózat és tisztítómû, vagy egyedi
(minden oldalról) zárt szennyvíztározók
kiépítése, hiszen azokon a településeken,
ahol ez nem valósul meg, központilag kötelezõ talajterhelési díj kerül bevezetésre,
melynek 2015. utáni várható értéke mint-
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a sportpálya melletti 20 m3-es konténerben gyûjtötte össze a hulladékot.
A szemét javarészét mûanyag palackok képezték, de autógumiktól egészen az ócska vasig szinte minden hulladék megtalálható volt.
A szervezõk remélik, hogy az akció
által sikerült felhívni a figyelmet a környezet tisztaságára és az elkövetkezõ
idõszakban kevesebb lesz a felelõtlenül szemetelõk száma.
Köszönjük mindenkinek, aki részt
vett a mozgalomban, és tett Földünk
tisztaságáért.

egy 20.000.-Ft/hó összeget is elérheti ingatlanonként a vízfogyasztástól függõen. Így
ahhoz, hogy a települést és lakosait hamarosan ne sújtsa ilyen plusz teher, ismét aktuálissá vált a szennyvízhálózat kiépítésének kérdése. Megkeresve a BÁCSVÍZ Zrt.
illetékeseit, a K&Z Horizontál Kft. segítségével Ladánybene községgel együtt egy
komplett környezetvédelmi programot
dolgoztunk ki. Ezt a programot elõzetesen
elküldtük minisztériumi állásfoglalásra.
A Minisztériumtól biztató választ kaptunk, mely alapján Ladánybene és
Felsõlajos közös pályázata meghatározott
feltételek teljesítése esetén benyújtható a
Környezetvédelmi és Energia Operatív
Program KEOP-1.2.0/09-11 felhívásának
keretein belül. A pályázat beadásához és
támogathatóságához szükséges a Vízügyi
és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság által kiadott hozzájárulás beszerzése,
melyhez kapcsolódóan elengedhetetlen az
egyéni lakossági csatlakozási szándék iga-

zolása, vagyis a lakossági hozzájáruló nyilatkozatok megléte.
A Lakossági Fórumon a teljes körû tájékoztatás érdekében jelen voltak a Bácsvíz
Zrt. képviselõi, a pályázatíró-bonyolító
K&Z Horizontál képviselõi, és a szennyvízhálózat tervezõje is. Meghívottként
részt vett Kardos Attila Ladánybene polgármestere, valamint Szabó Gellért Szentkirály polgármestere, aki átadta tapasztalatait a településükön sikeresen megvalósult
szennyvízberuházásról.
A tájékoztatás és a kérdésekre adott válaszok alapján a jelenlévõk a beruházás
megvalósítását nagy arányban támogatták
aláírásukkal, amely semmilyen kötelezettséggel nem jár. A hozzájáruló nyilatkozat
egy szándéknyilatkozat, ami a pályázat beadásához szükséges. Fontos kiemelni, hogy
a pályázat beadásának feltétele, hogy a belterületi ingatlantulajdonosok hozzájáruló
nyilatkozata 80-85%-ban rendelkezésre
álljon.
Kutasiné Nagy Katalin
jegyzõ

Juhász Gyula
polgármester
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NYÁRI TÁBOROK LAJOSMIZSÉN
Református napközis tábor
Helyszín: Lajosmizsei Református Egyházközség
Gyülekezeti terem, Templomkert
Lajosmizse, Dózsa György út 18.
Idõ: 2011. július 4-8. (hétfõ-péntek)reggel 9 órától délután 5 óráig
Korosztály: 4–12 évesek
Jelentkezési határidõ: 2011. június 26.
Részvételi díj: 2.000 Ft
(Akinek gondot okoz az összeg befizetése, jelezze a Lelkészi Hivatalban,
vagy a hittanoktatónál.)

Jelentkezni lehet: Ferenczy József, Ferenczyné Biró Katalin, vagy
a Lelkészi Hivatalban (Lajosmizse, Dózsa György út 18.
Tel.: 76/356-387, 30/636-5860
E-mail: mizseref@t-online.hu)

Zenés, lovas kreatív tábor
a Fekete István Általános Iskolában
2011. június 27-tõl két héten át, iskolánkban nyári tábor mûködik:
Korosztály: 1–4. osztályig
Programok: Zenemalom
Lovaglás minden nap
Kreatív, manuális foglalkozások
A tábor reggel 8 órától du. 16 óráig tart.
A színes programokon túl remélem minden résztvevõ kisdiák jól érzi
majd magát!
Az iskolánk minden tanulójának és pedagógusának kellemes, vidám
vakációt kívánok!
Kovácsné Szegedi Mária

Lajosmizse Város Mûvelõdési Háza és Könyvtára által meghirdetett táborok és szakkörök
a TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0047.sz. nyertes pályázat finanszírozásával
valósulnak meg, ezért ingyenesen vehetõk igénybe:

Fürkész tábor
2011. június 20–24. és 2011. június 27– július 1.
A táborok programja azonos: Kézmûves foglalkozások (agyagozás, grillázs készítés stb.), fegyver bemutató, kirándulás Bikalra, a reneszánsz
élményparkba és Budapestre; fürdési lehetõség.

Tánc tábor
2011. június 17., 20–23.
A Fekete István Általános Iskola tanulóinak. Helyszín: Mûvelõdési Ház
2011. június 30– július 4.
A felsõlajosi iskola tanulóinak. Helyszín: Felsõlajos, Faluház.
A táborok programja: Társastánc tanulás.

Pszichodráma foglalkozás
2011. július 4–8. Délelõttönként.
A foglalkozások programja: Szituációs,
csoport és dráma játékok;
maszk, papírsárkány stb. készítés.







Szeretettel hívunk, várunk sport- és szabadidĘs nyári táborunkba, mely

NYÁRITÁBOROK
a
MeserétLajosmizseiNapköziOtthonos
óvodában

Lajosmizse Város Önkormányzata, a Fekete István Általános Iskola és
a Gyermekjóléti Szolgálat közös összefogásának köszönhetĘen idén is
megrendezésre kerül.

IdĘpont:

1. Csoport: 2011. július 11-15-ig, hétfĘtĘl péntekig, 9.00 h- 16.00
2. Csoport: 2011. július 18-22-ig, hétfĘtĘl péntekig, 9.00 h- 16.00

Helyszín:

Focipálya
Rossz idĘ esetén az iskola Tornacsarnoka


Anyanyelvitábor2011.június14Ͳ17Ͳig
középsƅsgyermekekrészére


Origami tábor
2011.június14Ͳ17Ͳig
ügyeskezƾnagycsoportosokrészére


Úszásoktatásvizsgázottúszómester
vezetésével
2011.június20Ͳ24.Ͳihéten
56évesgyermekekszámára


„Kis KézmĦvesek Alkotótábora”
2011.június20Ͳ24Ͳig

TáborvezetĘk:Faragó Gyula (testnevelĘ tanár, edzĘ) és
Becsei Gábor (testnevelĘ-földrajz szakos tanár, rendĘr)

További szakemberek:
Balog Zsuzsanna szociális munkás - Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa
Salánki Szulamit pszichológus - CsaládsegítĘ Szolgálat munkatársa
Szelepcsényiné Kozma Anetta szociális munkás - Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa
Vadász Jánosné szociálpedagógus - Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa.

Étkezés:

minden nap tízórait és ebédet is biztosítunk

Tervezett programok:
9-12 h-ig Faragó Gyula vezetésével labdajátékok, sorjátékok,
versenyek.
12-13 h-ig Ebéd.
13-16 h-ig Becsei Gábor vezetésével és a segítĘ szakemberek
közremĦködésével érdekes foglalkozások, beszélgetések,
sportjátékok, alkotások, kirándulás (Puszta templomhoz
kerékpárral).

Jelentkezési határidĘ:
2011. június 30-ig a Gyermekjóléti Szolgálatnál – Lajosmizse Dózsa György út 104-106.
(Egészségház)

ügyeskezƾnagycsoportosokrészére
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SÁPI TIBORNÉ a Fekete István Általános Iskola új igazgatója
Közel huszonöt éve dolgozom a lajosmizsei Fekete István Általános Iskolában, és
ugyanennek az épületnek a falai között voltam általános iskolás.
Lajosmizsei lévén úgy tapasztalom, hogy közvetlenebb a kapcsolatom a szülõkkel, és
ennél fogva – talán szerénytelenség nélkül – elmondhatom magamról, hogy ismerem az
itt élõ emberek életformáját, az iskoláról alkotott véleményüket, az iskolával kapcsolatos elképzeléseiket, elvárásaikat. Tanárként kivettem részemet az intézményben folyó
pedagógiai, szakmai munkából. Megtapasztaltam az elmúlt évek során, hogy az iskolában született eredmények alapja a következetes munka. Szeretném az intézményt a
XXI. századi követelményeknek megfelelõen továbbfejleszteni.
Olyan iskolaképet tervezek, ahol önkormányzat – iskola – szülõk hármas egysége azonos módon és mértékben egy célért, a jövõ generációjáért dolgozik!
Szeretném a kollégáimmal közösen létrehozott értékekre és eredményekre építve az
eddigi pozitív folyamatot megerõsíteni, továbbfejleszteni a társadalmi, partneri elvárások alapján: a fejlesztõ munkát támogató, a belsõ emberi kapcsolatokra épülõ, együttmûködõ, kiegyensúlyozott és ösztönzõ munkahelyi légkört biztosítani a nevelõtestületben és az egész intézményben, hiszen
„Olyan lesz a jövõ, mint amilyen a ma iskolája”. (Szent-Györgyi Albert)
Sápi Tiborné

Fekete István Általános Iskola Szülõi Szervezete
az elmúlt 3 évben
2008 tavaszán vettem át a Szülõi Szervezet vezetését. Legfontosabb feladatomnak akkor azt tartottam, hogy egy segítõ,
aktív, közösséggé formáljam a szervezetet. Olyan szervezetünk legyen, amely célokat tûz ki, képviseli a tanulói, szülõi érdekeket, segíti az iskolai élet bármely területét, és nem utolsó sorban teljesíti a
kötelezettségeit.
Terveink megvalósítása a jól mûködõ,
aktív vezetõségünk szervezésével, és a soksok szülõ segítségének köszönhetõen valósult meg. Együttesen sok eredményt értünk el. Közvetlenül 1 290 000 Ft-tal, ezen
felül anyagi eszközökkel és társadalmi
munkákkal támogattuk az iskolai élet különbözõ területeit. A fontosabbak közülük:
– minden telephelyen részt vettünk az
udvar szépítésében, a Gépállomáson kerékpártároló is épült,
– iskola felújítási programba kezdtünk:
több tanterem festése a szülõk munkájának köszönhetõ, korábban a fõbejárat felújítását végeztük, most az alapítvány udvarfelújítását segítjük,

– a nevelõtestület munkáját támogattuk
pl. a Jótékonysági Gálákon, gyermeknapokon,
– anyagilag támogatjuk a tanulók könyvjutalmazásait és egyéb programjait,
– a városi pedagógusnapon köszöntjük
pedagógusainkat, és támogatjuk a rendezvényt,
– minden évben eredményes jótékonysági bált szerveztünk,
– mi javaslatunkra került bevezetésre az
egyen nyakkendõ viselése.
Mindezek elérésében a közös célunk vezetett, gyermekeink életének jobbá tétele
az iskolában.
Köszönöm a pedagógusok áldozatos
munkáját!
Köszönöm a sok külsõ támogatók felajánlásait, amelyek nélkül céljainkat nem
tudtuk volna megvalósítani!
Én mindenkinek megköszönöm az elmúlt évek alatt nyújtott segítségét, akár nekem, a tanulóknak, a pedagógusoknak
vagy az iskolának tették azt!
Sápi Zsomborné
Szülõi Szervezet elnöke

F E L H Í V Á S! A Fekete István Általános Iskola központi épület udvarfelújításának
elsõ szakasza megtörtént. Az intézmény udvara, annak berendezései, valamint a középsõ és
futópályával körbe vett sportpálya az iskolával jogviszonyban álló tanulók számára van fenntartva továbbra is. Ezek használata szorgalmi idõben tanórák, délutáni foglalkozások (kollégium, napközi, tanulószoba, edzés stb.), illetve õszi, téli, tavaszi és nyári szünetekben, egyéb,
iskola, kollégium által szervezett programok (táborok) alkalmakor tanári, edzõi felügyelet
mellett engedélyezett. Mivel a fent említett pályák nem közterületek, ezért azokat és az iskola udvarát teljes évre vonatkozólag csak az arra jogosultak használhatják.
ILLETÉKTELEN SZEMÉLYEK ÉS JOGOSULATLANUL OTT TARTÓZKODÓK SZÁMÁRA AZ ELÕBB LEÍRTAK MEGSZEGÉSE SZABÁLYSÉRTÉSI ELJÁRÁST VON MAGA UTÁN. A balesetek elkerülése, valamint az intézmény és udvara állapotának megõrzése
érdekében fokozott ellenõrzések várhatóak, melyekhez a rendõrség és a járõrszolgálat segítségét is igénybe vesszük.
Az iskola vezetõsége

6

Iskolába hívogató
a FEKETE ISTVÁN
ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
Ha április, akkor „Iskolába hívogató”!
Minden évben nagy izgalommal készülnek az elsõsöket váró tanító nénik,
hogy egy kedves mesejátékkal elvarázsolják a nagycsoportos ovisokat, leendõ tanítványaikat.
Az idén a „Tojásfestés”címû verses mesejáték került színpadra. Mivel a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódott, így nem
csak a nagycsoportosok, hanem az
egész alsó tagozat megtekintette az elõadást. Az óvodások ebben az évben is
nagy várakozással jöttek, Tücsök koma
segítségével lelkes énekszóval csalogatták színpadra a szereplõket és buzgón
tapsoltak az elõadás végén. A mesejátékhoz kapcsolódó rajzpályázat munkái
bizonyították, hogy milyen alaposan
megfigyelték a gyerekek a cselekményt,
szereplõket, jelmezeket és a díszletet.
Öröm volt látni a sok szép, színes rajzot! A beiratkozás alkalmával pedig elmesélhették a kicsik, hogy miért tetszett nekik a kutyus, a róka, a nyuszi, a
tyúkok, vagy a kakas.
Úgy gondolom, hogy ezt a hagyománnyá vált rendezvényt, mely mindannyiunk örömére és megelégedettségére szolgál a következõkben is folytatjuk.
Sárközi Zsuzsanna
alsós munkaközösség vezetõ

Osztálykirándulás
Sárdi Mariann szervezésében, aki
4 évig tanította a gyerekeknek a
német nyelvet
Hajnali 3-kor izgatottan keltem fel és
gyorsan keltettem anyát is, ne hogy lekéssük az indulást.
Mindenki a buszon ült, megint mi vagyunk az utolsók. Sebaj, Fanni, az utastársam foglalta a helyet. Hosszú, de szórakoztató utazás után 10 órakor megérkeztünk a Family parkba, Neusiedlerseebe. Már a buszról csalogatott a játékparadicsom látványa, alig vártam, hogy
átlépjük a bejáratot. Leözönlött az osztály a buszról, az anyukák kicsit álmosan,
nyûgösen igyekeztek együtt lelkesedni
velünk. Három csoportra osztottak minket, mert három tanító néni vezetésével
jártuk be a parkot. Elõször kerestünk
egy üde zöld “platzot”, ahol felváltva
õrizték csomagjainkat a felnõttek. Aztán
elindultunk a játékok felé. A elsõ egy hatalmas almafa volt, amirõl alma alakú
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Mozgásfejlesztés a Fekete István Általános Iskolában
Közismert, hogy a mozgás és az értelmi fejlõdés egymással összefügg. Amennyiben az elsõ
két életév, a szenzomotoros korszak megfelelõen ingergazdag környezetben és sok saját,
valamint a szülõ által támogatott aktivitás
mellett zajlik le, akkor az itt megszerzett ala-

ülések lógtak. Beleültünk, felemelkedett
és hihetetlen magasan sörgött velünk.
Egy óriási madárijesztõ következett. A
lábánál lévõ székekbe ültünk, fölemelkedett az óriás fejéig és zuhantunk le a
mélybe. Majd egy farmon lovagolni lehetett állatokon vagy traktort vezetni. Ezután jöttek a vizes játékok, amelyeken
felfrissültünk néhány vízcsepptõl. Lehetett óriás csúszdáról gumicsónakkal lecsúszni vagy folyóban krokodilon csónakázni. Majd jött a csúcsok csúcsa a hullámvasút. Az összes gyerek 5-ször, vagy
még többször süvített végig egy kanyargós, félelmetes pályán. A harci szekeres
kilátóra Zsuzsa néni is felült anyával,
hogy megnézzék a tájat. Egy gyors ebéd
után még sok izgalmas játék várt ránk:
szellemkastély, mesepark, sörgõ, mocsárvár, kalózhajó. Egy hirtelen esõ a
buszra parancsolt minket.
Fél hatkor fáradtan ültünk be a buszba és pilledten, álmosan, de rengeteg élménnyel tértünk haza.
Fritz Virág
4. a osztályos tanuló

pokra harmonikusan ráépülhetnek a konkrét
mûveletek.
Az iskolaéretlenség egyik okaként számon
tartott idegrendszeri érésbeli elmaradás, illetve a szenzoros integráció zavarai akkor is elõfordulhatnak, ha egy gyermek ép idegrendszerrel született, de az oly fontos korai években kevesebb környezeti inger éri, illetve szegényes mozgáslehetõségei voltak.
Ezért intézményünkben is nagyon fontosnak tartjuk a mozgásfejlesztést. Az iskolában
kétféle mozgásterápia is hozzáférhetõ, igaz,
csak az elsõsök számára.
Az egyik a „Kulcsárné-féle” mozgásterápia,
melyen azok a tanulók vesznek részt, akiknek
a Nevelési Tanácsadó illetve a Szakértõi Bizottság ezt a szakvéleményben javasolta.
A másik terápia a tervezett szenzomotoros
tréning (TSMT) csoportos változata, melyet a
beszédhibás tanulóknál alkalmazunk kiegészítõ terápiaként.
Ezek a foglalkozások kiscsoportos formában kerülnek megszervezésre a tanítási órák
után, illetve a testnevelés órákkal párhuzamosan. Mindkét esetben gyógypedagógus végzettségû mozgásterapeuta tartja az órát.
A „Kulcsárné-féle” terápiát alkalmazzuk
osztály-szinten is. Ezt vagy a tanteremben végzik a gyerekek a tanító vezényletével, vagy a
testnevelés óra menetébe építi be a pedagógus.
A változatos szervezési megoldásokkal sok
elsõs tanuló mozgásfejlesztését sikerül megoldani iskolánkban.
Herceg Dóra
munkaközösség-vezetõ

Mozgalmas tavasz a németes
tanulók körében
1. A Területi Országismereti verseny, Ladánybene. 2 csapat (4 fõs), 5–8. osztályból
1-1 fõvel (2. helyezést ért el) Fekete Dóra,
Tóth Dóra Sára, Nyilas Luca, Suba Borbála, a
másik csoport a 4. helyezett lett.
2. Az Országos német tanulmányi versenyen
2-2 fõ – 7.-es és 8.-os vett részt a megyei fordulón, 7. és 10. helyezést sikerült elérniük
– már Jutka a Schmidt Janival ezt intézte.
3. A Széchenyi István Vendéglátó ipari
Szakk. isk. házi versenyén 3 fõ képviselte iskolánkat.
4. Sárdi Mariann a 4.-es németes iskolaotthonosoknak Ausztriai tanulmányutat szervezett
nagy sikerrel.
5. Az 5. d emeltszintû csoportja interaktív táblás bemutató ótát tartott a helyi és a KTV számára, tanított: Sápiné A:Á. Ez a csapat meghívta a leendõ emeltszinteseket (4.-es németes iskolaotthonosok) óralátogatásra, és vissza is látogathattunk az 5. d-vel.
6. A német munkaközösség 4 fõvel óra látogatást tett a Bólyai Gimnáziumban az Iskolai
tehetséggondozás keretében.
Német munkaközösség

Anyanyelvi verseny
Iskolánkból két diák vett részt Kecskeméten a Magyar Ilona Általános Iskola
által szervezett anyanyelvi versenyen. Itt
Kecskemét és környékének legügyesebb
diákjai mérhették össze tudásukat helyesírás, szövegértés, szókincs és fogalmazás
területén. Rónay Alíz 3. osztályos tanuló
2. helyezést, Bende Barbara 4. osztályos
tanuló 3. helyezést ért el. Felkészítõ tanáraik: Tarnóczy Krisztina és Kéri Tiborné.
A Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei
helyesírási verseny megyei fordulójának
5. helyezettje,
valamint
a
Magyar Ilona
magyar nyelvi
versenyen az
5. évf. 1. helyezettje Béres
Mátyás. Felkészítõ
tanár:
Kovács Edit

Országos anyanyelvi
levelezõ verseny
Ezüst fokozat 5 tanuló: Krasnyánszki Anamária
5. e, Tóth Vivien 5. e, Gajdácsi Lilla 6.b, Tóth
Dóra Sára 6. b, Suba Borbála 7. c, bronz fokozat: Veszelszki Réka 7. c, Szabó Evelin 8. c. Felkészítõ tanáraik: Csikóné Szeleczki Ildikó,
Gazdagné Szabó Veronika, László Ildikó.
Iskolánkból 12 tanuló vesz részt a Kecskeméti Ifjúsági Otthon által megrendezett Versmondók találkozója c. rendezvénysorozaton, amelynek versenyeire áprilisban és májusban kerül
sor. Tóth Dóra Sára 6. b és Menyik Balázs 8. a –
bejutott a döntõbe.
Kovács Edit
munkaközösség-vezetõ
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HÁZI VERSENYEK
Angol verseny

Kémia verseny

7. évf. – 1. Gajdácsi Levente 7. c; 2. Kocsis
Zoltán 7. c; Veszelszki István 7. c;
3. Kislõrincz Fanni 7. b; Kossa Bence 7. b.

7. évf. – 1. Dobi Krisztina 7. c; 2. Veszelszki
Réka 7. c; 3. Kocsis Zoltán 7. c.

8. évf. – 1. Somogyi-Csizmazia Eszter 8. b;
2. Helgert Laura 8. c; 3. Menyik Balázs 8. a

Körzeti atlétika verseny,
városi döntõ
Kecskemét 2011. máj. 2–3.

Egyéni eredmények: súlylökés – 2. hely Feró
Roland 8. c; kislabda hajítás – 1. Herceg
Dalma, Feró Roland 8. c; 300 m futás – 2.
Várkonyi Lili 8. c; Egyéni összetett: 1. Pruma
Olivér 7. b, 2. Bokor Adrienn 7. b.

Topográfia verseny
7. évf. – 1. Suba Borbála 7. c; Vörös Boldizsár 7. c. 8. évf. – 1. Kovács Bettina 8. c; 2.
Muhari Dóra 8. c; 3. Káposztás Eszter 8. e;
4. Imre Panni 8. c

Körzeti Helyesírási Verseny
Jakabszálláson

Magyar és történelem
munkaközösség áprilisi
eseményeirõl
2011. ápr. 7–8. Lakitelek Népfõiskola:
Kárpát-medencei Himnusz mondó verseny – Kovács Anikó 5. c – 8. helyezés,
tanára: Imre Lajos
2011. ápr. 9. Simonyi Zsigmond Kárpátmedencei helyesírási verseny megyei forduló: Béres Mátyás 5. a – 5. helyezés, tanára: Kovács Edit.

2011. március 25-én XIII. alkalommal rendezték meg Jakabszálláson a Körzeti Helyesírási Versenyt 2., 3. és 4. osztályosok részére. Intézményünket évfolyamonként 3
tanuló képviselte. Helyes nyelvhasználatukat tollbamondásban, hibás szöveg javításában és nyelvtani Totó megoldásában
mérték össze. Az induló 16 település 46 nebulója közül a lajosmizseiek kitûnõen szerepeltek, így az iskolák közötti csapatversenyt megnyerték.
A 2. osztályos Bíró Armand I. (Bojtos
Béláné), Szlovák Anna V. (Szabó Bálintné)
lett a 47 versenyzõ között. A 3. osztályos
Fehér Annamária III. (Tarnóczy Krisztina), Rónay Alíz VIII. (Tarnóczy Krisztina)
helyezést ért el a 47 diák versengésében.
Gratulálunk a szép teljesítményhez!
Tarnóczy Krisztina

A tehetséggondozó
konferencia megnyitóján, 2011. április 12-én mutatkozott be az iskola
gyermekkara Berta
István vezetésével
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Négytusa csoport: 1. Treiber Gergõ 6. e,
Spiegelberg Tamás 7. d, Pruma Olivér 7. b,
Mátyus Attila 6. a, Nagy Benjámin 6. a, Beke
Norbert 6. d, Gajdácsi Levente 7. c

Öttusa csoport: 3. Feró Roland 8. c, Kisjuhász
Márk 8. e, Nagy Szilárd 8. e, Harkai Bálint 8.
c, Szabó Attila 8. d, Kis Márk 7. a, Tóth László 8. e.
Testnevelés munkaközösség

Országos anyanyelvi
levelezõ verseny
Ezüst és bronzoklevelek

Veszelszki Réka 7. c, Suba Borbála 7. c, Szabó
Evelin 8. c.

Krasnyánszki Annamária 5. e, Tóth Vivien
5. e, Gajdácsi Lilla 6. b, Tóth Dóra Sára 6. b

06-09.qxd

2011.06.09.

17:02

Page 9

Megyei német verseny

Társadalmi munkával fejezõdött be a FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

UDVARFELÚJÍTÁSA

7. hely: Suba Borbála 7. c, 8. hely: Nyilas Luca
7. b, 7. hely: Muhari Dóra 8. c, 7. hely:
Hochmajer Csenge 8. e

Matek házi verseny

5. évf. – 1. Váradi Tamás 5. d, 2. Tóth Vivien 5.
e, 3. Jászgulyás Attila 5. c, 6. évf. – 1. Szerencsés Cintia 6. e, 2. Fazekas Dávid 6. d, 3. Tóth
Norbert Roland 6. d, 7. évf. – 1. Kislõrincz
Fanni 7. b, 2. Dobi Krisztina, 7. c, 3. Kossa
Bence 7. b, 8. évf. – 1. Somogyi Eszter 8. b – 2.
Nagy Ildikó 8. b, 3. Malik Márk 8. a

16. Angol nyelvi pályázat
Gulya Xénia pályamûve
bekerült az országos fordulóra is. Xénia az elmúlt 4
évben háromszor nevezett
és mind a három alkalommal a pályamûve bejutott
az országos fordulóra. Felk. tanár: Adonyi
Gabriella

Oxford University Press
My favourite unitpályázat
Iskolánkból 13 tanuló 6 pályamûvel nevezett be a
megyei megmérettetésre, Gulya Xénia, Szõrös
Alexandra, Sápi Diána, Szilágyi Lili 8. a oszt.,
Csorba Alexandra, Dobi Krisztina, Veszelszki
Réka, Németh Kitti, Besenyi Bálint, Kun Martin,
Kocsis Zoltán 7. c oszt. tanulók (felk. tanár:
Adonyi Gabriella)

Krasnyánszki Annamária és Tóth Vivien 5. e
(felk. tanár: Juhász Mária)

Angol csapatverseny
A Fekete István Általános Iskola 3 csapata
Angol Nyelvi Csapatverseny országos döntõjén holtversenyben a 4. helyen végzett. A
négy fordulóból álló verseny döntõjére a 10
legtöbb pontot elért csapatot hívták meg. A
megmérettetésen résztvevõ diákok a 7. c
osztály emelt szintû angolosai: Dobi Krisztina, Németh Kitti, Veszelszki Réka,
Bessenyi Bálint, Gajdácsi Levente, Kocsis
Zoltán, Ubornyák Gábor, Veszelszki István, Vörös Boldizsár.

Gyermekekért Plusz Alapítvány finanszírozásával nagy értékû beruházás – központi
iskola udvar felújítása – befejezéséhez
érkezett.
Elmondhatjuk, hogy a közel 22 millió Ft
értékû beruházás 10 millió Ft kifizetésével
valósulhatott meg.
Milyen munkálatok valósultak meg?
– Fakitermelés
– Új térburkolat lerakása – 500 m2
– Ütésgátló szõnyegek a pingpongasztalok alá
– Szabadidõs tér kialakítása
– Futópálya újra salakozása
– Növénytelepítés
– Kerítések
Befejezõ lépésként szülõk és pedagógusok
2011. június 4-én, szombaton szépítették és
rendezték az udvar minden szegletét.
Köszönjük a segítségét, munkáját a Társadalmi munkában résztvevõ szülõknek: 1.a
Kiss Sándor, 1.b Banka Anita, Taits Károly,
Káposztás Henrik, Deák Tamás, Muhari
Gyuláné, Halász Lajos, 1. c
Fekete Tibor, 1. d
Lehoczkyné Fazekas Erika,
Suba Tibor, Nagy Ottó, 1. e
Gajdácsi Tamásné, Szudor
Györgyi, 2. a Bíró Zoltánné,
2. b Szenekné Molnár Dóra,
Lenkó Gábor, Gáspárné Sápi Ágota, Keresztes Jánosné,
Keresztes Csaba, 2. d Fekete
Tibor, 2. e Szabóné
Hunyadvári Emese, Tóthné
Orosz Gyöngyvér, Csorbáné
Mizsei Klára, 3. a Klein Norbert,
Kun Attila, 3. b
Vasné Miczák Mónika,
Boros
Péterné,
Veszelszkiné
Vígh
Tímea, Lovászi Tiborné,
Kovács Katalin, Virág
Gabriella, 3. c Gajdácsiné
Labanc Erika, 3. e
Mátyus Csaba, Mátyusné
Léna, Torma Norbert,
Tormáné Katalin, 4. a Friczné Bodor Beatrix,
Oláh Melinda, Gajdácsiné Depner Erika,
Gajdácsi László, Demeter Éva, Tokné Laja
Rita, Jáger Klára, Juhász Istvánné, Bendéné
Tercsi Márta, 4. b Bujdosó László, Csóri
József, Mészáros László, Tóth Attila, Bíró
Zoltánné, Nagy Anita, Sztanáné Vas Mária,

Bujdosó Tiborné, 4. c Dr. Varga Jánosné,
Kisjuhász Tibor, 4. e Tóth Attiláné, Polgár
Lászlóné, Polgár László, Tóthné Orosz
Gyöngyvér, Berente Ottó, 5. a Belusz László,
Ubornyákné Suba Katalin, 5. b Káposztás
Henrik, Mócza Sándorné, Boris Kroll, Veczel
János, Venczel Zsóka, 5. c Nagy Ildikó, 5. e
Szekeres Tamásné, 6. b Tóthné Turi Ildikó ,
6. c Versegi Tibor, Kun Béla, Kunné Sípos
Ágnes, 6. d Sáfrán Csabáné, Sáfrán Viola,
Sáfrán Joachim, Zala Márta, Mócza
Sándorné, 6. e Kroll Brigitta, Nagy Ildikó, 7. b
Kunné Sípos Ágnes, 8. a Sápi Zsomborné, 8. b
Bertáné Kéri Katalin, Szekeres Tamás
EGYSZI dolgozóknak: Csóriné Sípos Anita, Józsáné Dr. Kiss Irén, Köleszné Hanák
Gabriella, Fekete Zoltán, Kátai Kis Imre, Szabó István
Lajosmizse Város Önkormányzat képviselõinek: Basky András polgármester, Apró Ferenc, Belusz László, Holminé Sebõk Márta,
Józsáné dr. Kiss Irén, Orbán Antal.

Tájékoztatás azokról a programokról,
melyek az udvar ünnepélyes átadásához kapcsolódnak
2011. június 8., 7.45 órakor – Fák ünnepélyes örökbefogadása
2011. június 15., 17.00 órakor – Tanévzáró ünnepélyen köszönjük meg a Társadalmi
munkában résztvevõk segítségét
2011. augusztus végén – Köszönõ ceruza avatása a Tanévnyitó ünnepélyen
az udvarfelújítást támogatók részvételével

9

10-11.qxd

2011.06.09.

17:05

Page 10

LAJOSMIZSE VÁROS MÛVELÕDÉSI HÁZA ÉS KÖNYVTÁRA
6050 Lajosmizse, Szabadság tér 12.
Tel./fax: 76/555-053 (mûv. ház)
Tel.: 76/555-323, fax: 555-324 (könyvtár)
Honlap: www.lmizsekultura.hu
e-mail: muvhaz@lmizsekultura.hu;
konyvtar@lmizsekultura.hu
Nyitva tartás (mûv. ház): hétfõtõl
csütörtökig: 8–20 óra; péntek: 8–22 óra;
szombat: 13–22 óra; vasárnap: 19–22 óra;
pénztári órák: hétköznapokon 8–16 óráig
Nyitva tartás (könyvtár): kedd – szerda péntek: 11–18 óra; csütörtök: 8–16 óra;
szombat: 8–12 óra
MOZI: péntek, szombat, vasárnap 20 óra
Júni. 20 – július 18-ig: Nyári szünet a
könyvtárban.

Júni. 18. szombat 9 és 14 óra
Fazekas Szakkör
Vezeti: Vinnainé Csurpek Ágnes
Szakköri díj 1000 Ft/fõ/alkalom
Júni. 18. szombat 14 óra
Patchwork Klub – Részvétel díjtalan
Júni. 20-24-ig – Fürkész tábor
Júni. 25. szombat 9 és 14 óra
Tûzzománc Szakkör
Vezeti: Skultéti Árpád képzõmûvész
Szakköri díj 1500 Ft/fõ/alkalom
Júni. 27 – júli. 1-ig – Fürkész tábor

RENDEZVÉNYEINK:
Júni. 1-17-ig
Kiállítás óvodások munkáiból
Júni. 16. 17 óra, Júni. 17. 10, 14 és16 óra
KAFF (Kecskeméti Animációs
Filmfesztivál) filmjeinek vetítése
Részletes program a plakátokon
olvasható. Belépés ingyenes

Júni. 28. kedd 17.30 óra
Kötés és horgolás klub
Részvétel ingyenes
Aug. 19 – szept. 9-ig
Kiállítás a Fazekas és Tûzzománc szakkörök, valamint a Patchwork klub
munkáiból

Családi és gyermek majális
Lajosmizse Város Mûvelõdési Háza és Könyvtára szervezésében
A májusi szeszélyes idõjárás sajnos nem kedvezett majálisunknak, melyet a „Szérûskertben” (a mûvelõdési ház udvara) szerettünk volna megtartani. Szerencsére a májusfa díszítése
és felállítása még az esõ elõtt megtörtént. A
szép és egyedi májusfát Fekete Inci vezényletével díszítette a majálisi forgatag apraja-nagyja.
A fát az esõ miatt már sajnos nem tudtuk körbetáncolni, s a táncház már a mûvelõdési ház
aulájában lett megtartva, melyen a Lóca együttes húzta a talpalávalót. A tartós rossz idõ miatt a további programok is a mûvelõdési ház
termeiben lettek elhelyezve. A gyermekeket,
szüleiket, nagyszüleiket nem tartotta vissza a
rossz idõjárás és sok élménnyel gazdagodtak,
jó hangulatban, családiasan töltötték el a vasárnapot. Igyekeztünk színes, változatos programokat szervezni, ahol minden korosztály megtalálja a neki tetszõt. Lehetett kézmûveskedni
(melyet néhol a szülõk jobban élveztek, mint a
gyerekek): gyöngyöt fûzni, kulcstartót varrni
(melyen sok apuka ügyesen forgatta a varrótût), virágot készíteni, farepülõt barkácsolni,
agyaggal dolgozni. A szépülni vágyók az arcfestésnél is sorban állhattak.
A délelõtt folyamán a Madzag Bábszínház
adott elõ egy fergeteges interaktív bábjátékot,
melybe bevonták a gyerekeket és a felnõtteket
egyaránt, mellyel felejthetetlen élménnyel gazdagodtak. Akik itt maradtak, vagy visszajöttek
délután, Gulyás László vándormuzsikus mûso-

10

rára, szintén nagyon vidám háromnegyed órában vehettek részt. A kiskunfélegyházi mûvész
is bevonta a nézõket a mesélésbe, mely ettõl
még vidámabb, kacagtatóbb volt.
Szabadidõben a bátrabbak a színpadon kipróbálhatták magukat és énektudásukat a
karaokéban, illetve csocsóbajnokság is volt. A
Fõnix Dance táncstúdió növendékei, mint mindig, fergeteges elõadást produkáltak és Mezei
Anett vezényletével egy rögtönzött Zumba oktatás is kerekedett. A kicsiknek Fábián Éva adott
koncertet, melyen a szerepelni vágyó apróságok is részesei lehettek a produkciónak. Nagyobbacskáknak is igyekeztünk kedveskedni a
majálison, nekik Varga Viktor adott minikoncertet világhírû feldolgozásokból, és saját dalaiból.
Végezetül megállapíthatjuk, hogy hiába volt
csúf kint az idõjárás, bent egy jó hangulatú, élményekben gazdag, vidám napot zárhattunk.
Az õ támogatásuk nélkül nem jöhetett volna
létre a rendezvény: dr. Faragó Zsolt, Házisweets
Kft., Gajdácsi Flakon Kft., Gajdácsi László,
Goór József és felesége, Lajosmizsei Rendõrõrs, Mizsei Kft., Prometeo.hu Kft., RF-Trans
Kft., Telek Anita, Varga László, Veszelszki Sándor és családja, Kucseráné Pernyész Ibolya
gondoskodott a lufi-dekorációról.
Képes beszámoló az utolsó oldalon.
Dudás Klára és Király Zsuzsanna

Olvasó Derbi – 2011
Véget ért a városi könyvtár 4 hónapig tartó olvasási versenye. A döntõbe bejutott 6 osztály
versengett május 30-án a végsõ sorrendért és
nem utolsó sorban a fõdíjért, melyet kirándulásra költhetnek el az osztályok, de üres kézzel senki nem távozott a versenyrõl.
Idén Janikovszky Éva, Balázs Ágnes,
Sohonyai Edit, Jules Verne könyveit, Rosszcsont Peti történeteit, Stilton könyveket, a
Könyvmolyképzõ kiadó köteteit illetve Móra Ferenc novelláit olvashatták a gyerekek. Az elolvasott könyvekért 5, 10, 15, 20, 25 pontot lehetett
bezsebelni, attól függõen, milyen hosszúságú
volt az adott könyv. Az elsõ fordulóból a következõ osztályok jutottak tovább:
„A” csoport – 5. d: 5445 pont. Osztályfõnök:
Sápiné Aczél Ágnes, 4. d: 3625 pont. Osztályfõnök: Kuruczné Bodor Éva, 5. e: 3360 pont. Osztályfõnök: Juhász Mária.
„B” csoport – 8. a: 4165 pont. Osztályfõnök:
László Ildikó, 6. e: 3015 pont. Osztályfõnök: Tamás Andrásné, 7. c: 2860 pont. Osztályfõnök:
Adonyi Gabriella.
A végsõ megméretetés elõtt Tóth Dóra Sára
elõadásában hallgathattuk meg Varró Dániel: Tanács, a televíziózással kapcsolatban címû versét.
A döntõben három feladattal kellett az osztályoknak megbirkózniuk: életrajzi totó kitöltésével, egy könyvajánlóval és egy jelenettel, melyet
az elolvasott könyvekbõl lehetet választani.
A zsûrinek – amelynek tagjai voltak Basky
András polgármester, Rendekné Nyúl Mariann, a
kecskeméti megyei könyvtár gyermekkönyvtárosa, Osbáth Barna iskolaigazgató, Kálmán Éva
igazgató helyettes és Sohonyai Edit írónõ – nehéz dolga volt. Jobbnál jobb elõadások kápráztatták el az ítészeket. Sohonyai Edit írónõ gyermek színházi találkozón érezte magát, nagyon
tetszett neki a sok apró ötlet, mellyel a versenyzõk színesebbé tették az elõadásokat.
Sajnos – verseny lévén – el kellett dönteni a
sorrendet. Az osztályok egyenlõ eséllyel indultak, mivel a hozott pontok csak döntetlennél számítottak, mely az „A” csoportban az 5. d és az
5. e között döntötte el a sorrendet. A végsõ
eredmény a következõképpen alakult:

„A” csoport: 1.: 4. d, 2.: 5. d, 3.: 5. e
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XVIII. LAJSOMIZSEI NAPOK tervezett programja

2011. augusztus
Helyszín: Lajosmizse Város Mûvelõdési Háza és Könyvtára
„B” csoport: 1.: 7. c, 2.: 8. a, 3.: 6. e
Minden döntõs osztály pénzjutalomban részesült,
az I. helyezett: 50 000 Ft-ot, a II. helyezett: 15 000
Ft-ot, a III. helyezett: 10 000 Ft-ot fordíthat osztálykirándulásra.
Az Olvasó Derbi alatt nemcsak az osztályok versengtek egymással, hanem a diákok igyekeztek elnyerni „Az Olvasó Derbi Legtöbbet Olvasó Diák Különdíját”, mely az elismerésen kívül értékes könyvjutalommal járt. Az „A” csoportban Oláh Adél 5. osztályos, 1125 ponttal; a „B” csoportban Kiss Csaba
8. osztályos diák, 815 ponttal lett az elsõ.
Kimagasló teljesítményt nyújtottak még:
„A” csoport: Varga Viktória 400 p., Kiss Mónika
410 p. Krasnyánszki Annamária 455 p., Balogh
Krisztina 460 p., Gábris Attila 540 p., Bende Barbara 575 p., Tóth Vivien 605 p., Béres Mátyás 620 p.,
Nagy Beatrix 625 p., Molnár Bence 650 p., Fekete
Dóra 685 p., Bartkó Vanessza 750 p. „B” csoport:
Boros Enikõ 480 p., Német Anna Anikó 505 p.,
Rubos Boglárka 505 p., Halász Fanni 625 p., Szõrös Alexandra 730 p., Ádám Zoltán 790 p.
A rendezvényt a Lajosmizsei Kultúrapártoló Alapítvány támogatta. Bízunk benne, hogy sok élménynyel gazdagodott mindenki, aki részt vett a döntõn illetve a felkészülés során, valamint felejthetetlen élményt jelentett számotokra a több száz elolvasott
könyv.
Reméljük, hogy az Olvasó Derbi alatt „megszerzett” olvasói kedv folyamatos marad, s a nyár folyamán is rendszeres látogatói lesztek a könyvtárnak!
Jó volt veletek olvasni és játszani! Találkozunk
A könyvtár dolgozói
jövõre!
Az Olvasó derbi a TÁMOP-3.2.11/10/1-2010-0047.
számú pályázat finanszírozásával valósult meg.

Aug. 2. kedd, 18 óra: NÉMET FÚVÓS ZENEKAR KONCERTJE
Aug. 6. szombat, 14 óra: BRAZIL KULTURÁLIS NAP
Ünnepélyes megnyitó: A Brazil Nagykövetség és Brazil Kulturális Központ képviselete, Úti beszámoló Brazíliáról (Recife –Salvador – Rio de Janeiro )
Brazil Földrajz képes elõadásban (Amazonas), Brazil Zeneoktatás kicsiknek és
nagyoknak, Táncbemutató – Pimenta Szambaiskola, Capoeira bemutató – Grupo
Capoeira Brasil, Brazil Jiu-Jitsu – Carlson Gracie Team
Ízelítõ a portugál nyelvbõl, nyelvtanítás, nyelvi érdekességek
Brazil Szamba Tánctanítás és közös tánc a közönséggel
Párhuzamos programok: Fotókiállítás, Brazil bazár – brazil ékszerek természetes
magvakból, brazil kiegészítõk, brazil ruhák, brazil italok
Autentikus brazil ételek: feijoada és brazil kóstolók és árusítás,
caipirinha koktélok, brazil kávé
Gyermekprogramok – brazil dalok és hangszerek tanítása, tánc- és capoeira tanítás,
(Brazil Kulturális Központ) Brazil Jiu-Jitsu oktatás.
20 óra: Brazil tánc show – Belépõ: 500 Ft
Aug. 13. szombat, 20 óra: ÍR EST
Kék Bab együttes koncertje, tánc show, táncház – Belépõ: 500 Ft
Aug. 19. péntek, 19 óra: DUMASZÍNHÁZ
Kõhalmi Zoltán és Kormos Anett – Belépõ: 2000 Ft
Aug. 20. szombat
9 óra: Motoros találkozó
14 óra: Bohém Ragtime Band koncert
14 óra: Sárközi népviseletes babák kiállítása tárlatvezetéssel
14 óra: Kézmûves foglalkozások
16 óra: A sün, akit meg lehetett simogatni
állatmesékbõl összeállított gyermekelõadás
17 óra: Ünnepi mûsor
20 óra: Mulatós est – Belépõ: 500 Ft
Zumba show és Fõnix Dance táncbemutató,
Komonyi Zsuzsi és a Sramlikings
A mûsorváltoztatás jogát fönntartjuk!

LAJOSMIZSEI DISPUTÁSOK AZ ORSZÁGOS DÖNTÕBEN
Lajosmizsén szeptember óta mûködik eredményeGrúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi
sen a Disputa klub. Lajosmizse Város Mûvelõdési
Szakközépiskola adott helyet a rendezvénynek. Két
Háza és Könyvtára nyertes TÁMOP-3.2.11/10-1csapatot is neveztünk a versenyre. A II. korcsoport2010-0047. sz. pályázata támogatásával tizenkét
ba tartozó csapatunk a „Mizsei Trió” tagjai: Farkas
általános iskolás tanuló vesz részt rendszeresen a
Judit 8.e, Homoki Zoltán 7.c, és Várkonyi Lili 8.c
foglalkozásokon.
osztályos tanulók a hét induló csapatból az 5. helyen
A disputa a gyerekek kommunikációs készségét, vitakultúráját fejlesztõ
játék, amit háromfõs csapatban játszanak. A pályázat készítésekor azt tartottam a legfõbb célnak, hogy eljussunk az országos versenyre.
Idén, 2011. április 8–10-ig került
megrendezésre Debrecenben az
Országos Disputa Verseny, általános és
középiskolás diákok részére. Az ErdeyA büszke csapat
Séta, városnézés Debrecenben

végeztek. Farkas Judit az egyéni pontozásban
5. helyezett lett.
Fantasztikus meglepetést szereztek a I. korcsoportba tartozó „Mizsei Gráciák”: Árva Bettina 6.b,
Kanyik Barbara 6.b és Káposztás Gréta 5.b osztályos tanulók, akik az elsõ versenynap alkalmával az
elõdöntõben csoportelsõk lettek és bejutottak az
országos döntõbe.
A mi gráciáink nagyszerû teljesítményt nyújtva a
hat induló csapatból a 2. helyen végeztek. Árva
Bettina az egyéni pontozásban országos
3. helyezett lett.
Nagyon büszke vagyok a gyerekekre, mert
kezdõ disputásként kimagasló teljesítményt nyújtottak.
Vidáné Nagy Ildikó szakkörvezetõ
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Július végén zárul a Mûvelõdési Ház
és Könyvtár kulturális pályázata
Végéhez közeledik a TÁMOP-3.2.11/10/1-2010-0047. kódszámú pályázat, amelynek keretében a
2010/2011-es tanévben szakköröket, témanapokat, versenyeket, táborokat szervezünk a Fekete István
Általános Iskola és Tagintézményeinek tanulói, továbbá a Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Tagintézményének óvodásai részére. Valamennyi foglalkozást a gyerekek ingyenesen vehették igénybe.
Az iskolai tanulóknak foglalkozásaink során közel 400 alkalmat (amelybe beletartoznak a szakkörök,
témanapok stb.) 4700 hellyel (azaz egy gyermek több foglalkozáson is részt vehetett), az óvodai csoportoknak 44 alkalmat (kézmûves játszóház, természetbúvár szakkör, mesefoglalkozás) 1000 hellyel
(egy gyermek mindhárom foglalkozáson részt vehetett) tudtunk biztosítani. A további száraz statisztikai
számok helyett – helyhiány miatt a teljesség igénye nélkül – fényképes ízelítõt mutatunk be a foglalkozásokról.
A következõ tanévben az intézmények vezetõi újabb együttmûködési megállapodást írnak alá,
amelyben – bár jóval szerényebben – de a foglalkozások egy része folytatódik.
Dr. Kemény Gabriella projektmenedzser

Csocsó szakkör

Könyvtári foglalkozás – a felsõlajosi
iskolások látogatása

Történelmi drámakör a Fekete István
Általános Iskola tanulóinak
Táncház a Lóca együttessel

Kultúrház Futóverseny 2011

A felsõlajosi óvodások látogatása –
mese- és kézmûves foglalkozás

Pszichodráma szakkör a Fekete István
Általános Iskola tanulóinak (2. csoport)

Húsvéti készülõdés – témanap a Fekete István Általános Iskola osztályainak

Országjáró túrák a kollégista gyerekeknek

Tánc szakkör a Fekete István Általános
Iskola és a felsõlajosi tanulók részére

Természetbúvár szakkör óvodás csoportoknak
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KOLLÉGIUMI HÍREK
Május hónapban sok színes program közül választhattak a kollégista gyerekek.
A Gyermekétkeztetési Alapítvány
4. paprikáskrumpli-fõzõ versenyén
30 fõvel vettünk részt május 8-án a
budapesti Vidámparkban. Az esõs
idõ ellenére nagyon jó hangulatban,
vidáman telt el a nap. A gyerekek ingyen szórakozhattak a játékokon, híres cukrászok az ország legnagyobb
tortáját készítették el, amelybõl anynyit ettek, amennyit csak bírtak. Még
az itthon maradóknak is jutott belõle.
Május 9–12. között ismét megrendeztük a
már hagyományos KOLLÉGIUMI HETET.

Ezen a héten Mesevilág a hagyományok
tükrében címmel Szórád Anna és Bálint
Ákos népmûvészek közremûködésével mese- és néptáncfoglalkozáson vehettek részt
tanulóink.

Május 31-én, a környezetvédelmi napon
gyermekeink számot adtak tudásukról egy
totó kitöltésével, ezt követõen szemetet
szedtek és virágot ültettek a kollégium elõtti ágyásokba. Este pedig környezetvédelemmel kapcsolatos filmet néztek meg.
Június 1-jén a kollégium ebédlõjében Szerzõ László és barátai (Drabant Béla, Szerzõ Zsuzsanna, Bujdosó Ádám, Bujdosó Eszter, Hajnal
Benjámin, Fekete Irén) moldvai táncházat tartottak. A táncok történetérõl Veszelszkiné Bitai Judit tartott élvezetes ismertetõt a gyerekeknek és
a felnõtteknek, majd közösen a kollégiumi néptánc szakkörösökkel egy
vidám estét töltöttünk el. A kollégiumban nagy hangsúlyt fektetünk
arra, hogy gyermekeink megismerkedjenek a magyar nép hagyományaival, a néptánccal.
Ami még a gyerekekre vár:
A II. félévben összegyûjtött zsetonokkal licitálnak a gyerekek különbözõ árverési tárgyakra. Jó látni a gyerekek lelkesedését, a kinézett tárgyakért a végsõkig harcolnak.
Szokásunkhoz híven most is elbúcsúztatjuk a végzõs nyolcadikosainkat, illetve két hetedikest. Meghitt, szép mûsorral tesszük emlékezetessé ezt a szép napot a számukra.
Az otthongyûlésen a különbözõ kategóriákban nyertes gyerekek jutalomkönyveket kapnak, melyet a kollégium alapítványa vásárolt a számukra.
Este flekkensütéssel és tábortûzzel búcsúztatjuk a tanévet. A jó hangulatról a Csörömpölõk együttes fog gondoskodni.

Az egész napos kirándulást ez évben
Ócsára szerveztük, ahol megnéztük az Árpád-kori templomot, túráztunk a tanösvényen, és délután önfeledt játékkal múlattuk az idõt. A belépõk árát a Gyermekmosoly Alapítvány fizette.

Nagy sikert aratott a kollégista gyerekek
körében Anda Lajos kutyakiképzõ és a kutyaiskola résztvevõi által szervezett kutyabemutató. A bemutatón láthattuk, hogy a
kutyáknak is nagyon sok mindent meg lehet tanítani. A kutyakiképzést az érdeklõdõk szombat, vasárnap 16–18 óra között a
vásártéren megtekinthetik.

Elkészült a Ceglédi út és a kollégium elõtti járdát elválasztó vonal
újrafestése. Azóta az autósok nem
állnak fel a járdára. Reméljük, hogy
így is marad!

Veszelszkiné Nagy Erika
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Szokásunkhoz híven most is elbúcsúztatjuk a végzõs nyolcadikosainkat, illetve két hetedikest. Meghitt, szép mûsorral tesszük emlékezetessé ezt a szép napot a számukra.
Az otthongyûlésen a különbözõ kategóriákban nyertes gyerekek jutalomkönyveket kapnak, melyet a kollégium alapítványa vásárolt a számukra.
Este flekkensütéssel és tábortûzzel búcsúztatjuk a tanévet. A jó hangulatról a Csörömpölõk együttes fog gondoskodni.

Az egész napos kirándulást ez évben
Ócsára szerveztük, ahol megnéztük az Árpád-kori templomot, túráztunk a tanösvényen, és délután önfeledt játékkal múlattuk az idõt. A belépõk árát a Gyermekmosoly Alapítvány fizette.

Nagy sikert aratott a kollégista gyerekek
körében Anda Lajos kutyakiképzõ és a kutyaiskola résztvevõi által szervezett kutyabemutató. A bemutatón láthattuk, hogy a
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Szépül a Szent Lajos utcai
óvoda udvara
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos
Óvoda Szent L. utcai telephelyén igazán
nagy munkálatok vannak folyamatban.
A bölcsõde megépítése után visszakaptuk
az építési területet, így megkezdõdhetett
az óvoda udvarának rendbetétele. Célunk
a gyermekek számára otthonossá, biztonságossá alakítani az udvart. Az óvoda karbantartói és a szülõk segítségével a régi
emésztõket feltöltöttük, és készül az új kerítés is, ami a gyermekek biztonsága érdekében elengedhetetlen.
Teherautókkal elkezdõdött a földhordás
az udvar feltöltéséhez, amire azért van
szükség, mert a terület egész télen belvíz
alatt volt, így a gyerekek nem tudtak kimenni az udvarra, a nyár folyamán a füvesítésre is sor kerül.
A nyáron felépül az új babaház a szülõk
segítségével, valamint elkészül az új homokozó. Szeptemberben birtokba veheti az
óvoda 75 kisgyermeke a felújított udvart,
és így biztosítva lesz számukra minden feltétel, hogy mozgásuk kellõen fejlõdhessen.
Gyermekeink mozgásigényének kielégítése a legfontosabb, ezúton is köszönjük a
gyermekek nevében az eddigi és az elkövetkezõ segítséget.
Balyi Judit
óvodapedagógus

Ismételten összefogtak
a Rákóczi úti óvodások szülei

Új játszótérrel bõvült a Rákóczi úti óvoda,
de mindez nem jött volna létre, ha a szülõk
nem ilyen aktívak és segítõkészek. Aki tudott, jött és segített elsõ szóra, azt gondo-

lom, hogy ez manapság nagy kincs. Az õszi
szülõi értekezleten vetõdött fel, hogy új játékot szeretnénk az udvarunkra. A játékhoz szükséges anyagi részt az óvodai bál
bevételébõl, illetve szülõi adakozásból, valamint alapítványi támogatásból tudtuk finanszírozni. Így összejött a 657 000 Ft, ez
az összeg már elegendõ volt ahhoz, hogy
egy több elembõl álló játékot tudjunk vásárolni. Egyszerre lett csúszdánk, mászókánk, hintánk. A gyermekek érdeklõdve figyelték a munkálatokat, és már nagyon
várták azt az idõpontot, amikor végre birtokba vehetik az új játékeszközt. Az óvó
nénikkel közösen úgy gondoltuk, erre az
ünnepi pillanatra a szülõket is meghívjuk.
Így 2011. május 20-án délután egy közös
játszótérátadásra került sor, ahol a szülõket megvendégeltük, és a gyermekek végre
birtokba vehették az új játékeszközt. Köszönjük a szülõk áldozatos munkáját a
gyermekek nevében is.
Oláhné Szívós Katalin
óvodapedagógus

Környezetvédelmi nap
a Meserét Óvodában
Idén a környezetvédelmi napot május 31én tartottuk meg óvodánkban. Ezt a napot
többhetes elõkészület, ráhangolódás, ismeretszerzés, játékos tevékenységek elõzték
meg. Az egész hét a környezetvédelemrõl,
a szelektív hulladékgyûjtésrõl, az újrahasznosításról szólt. A hét során játékosan ismerkedtünk a különféle anyagokkal (papír, fa, fém, üveg, mûanyag). A csoportszoba tárgyait csoportosítottuk anyaguk
szerint. Játékos tevékenységeket, kísérleteket végeztünk az anyagok tulajdonságaival
kapcsolatban, pl. milyen a hangjuk, milyen
az összenyomhatóságuk?
Miután megismerkedtünk a különféle
anyagokkal, elkezdtünk a szelektív hulladékgyûjtéssel foglalkozni, megtekintettük
az utcán található sima kukákat, majd a
csoportszobában is elkészítettük a makettjüket. A gyerekek által behozott „szemetet” szétválogattuk, anyaguk szerint a megfelelõ színû kukába tettük. Az egész hetet
átfogta a Kuka manó címû mese, mely
gyermekközelien fogalmazta meg a szelektív hulladékgyûjtés fontosságát. Barkácsol-

Pályázati hírek a Meserét óvodából
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda az Esélyegyenlõséget szolgáló intézkedések pályázat keretében 3 318 216 Ft támogatást nyert.
Óvodafejlesztõ program támogatására 1 795 200 Ft támogatást fordíthattunk. A pályázati pénz segítségével továbbképzéseket szervezhettünk az óvodapedagógusoknak. A hátrányos helyzetû gyermekek szociális hátrányainak enyhítésére is lehetõség
nyílt a pályázat által. A gyermeknapot színesebbé varázsoltuk a játszóházi foglalkozásokkal és a játékos zenei bemutatókkal, valamint a színvonalas bûvészelõadással. A pályázat segítségével 3 csoportszobába új bútorokat vásárolhattunk. Mozgásfejlesztést
segítõ eszközökkel bõvítettük a már meglévõ fejlesztõ eszközeinket. Hospitációs nap
keretében lehetõségünk nyílott az izsáki és tatárszentgyörgyi kollégákkal szakmai délután eltöltésére, ahol lehetõség adódott az információcserére. A fennmaradó pályázati
pénzbõl, 1 523 016 Ft-ból a halmozottan hátrányos helyzetû gyermekekkel foglalkozó
óvodapedagógusok részesültek. Szeretnénk az esélyegyenlõségi pályázaton részt venni a 2011/2012 nevelési évben is.
Kocsis Györgyné óvodavezetõ
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tunk hulladékból tavaszi virágokat, mellyel
az újrahasznosítást hangsúlyoztuk. A gyerekek nagyon élvezték a témához jól kapcsolható játékos tevékenységeket, pl. kupakkal célba dobó verseny, mûanyag palackok taposása, majd a szelektív hulladékgyûjtõbe kivitele, memóriajáték kupakokkal, Kuka manó ábrázolása.
A hét végére a gyerekek sok új ismerettel gazdagodtak, és mindezt játékosan,
szinte észrevétlenül sajátították el.

A Mécses csoport mûanyag flakonokat helyez el az utcai szelektív hulladékgyûjtõbe
Jurászikné Gáspár Anita
óvodapedagógus

VÉRADÁS
2011. JÚNIUS 23-ÁN
AZ EGÉSZSÉGHÁZBAN
Köszönjük, hogy segít!

MINDENKI EBÉDEL – 2011
Lajosmizse Város Önkormányzata a 2011.
évben is benyújtotta pályázatát a Gyermekétkeztetési Alapítvány által kiírt Mindenki
ebédel elnevezésû pályázati programra.
A pályázati kiírás új eleme, hogy a pályázat
benyújtását követõen a Gyermekétkeztetési
Alapítvány és a Raiffeisen Bank Zrt. által létrehozott honlapon meghirdetett nyilvános internetes szavazással születhetett meg a támogató döntés. A leadott szavazatok alapján
Lajosmizse is a támogatottak között szerepel. Köszönjük a szavazataikat a város lakosságának és a városunkban dolgozóknak.
A pályázat kedvezményezettjei a szegénysorban élõ óvodás és általános iskolás gyermekek. A támogatásra kerülõ gyermekek
névsorát az oktatási intézmények pedagógusainak javaslata alapján a Gyermekjóléti
Szolgálat munkatársai állították össze.
A program keretében 30 gyermek részére hetente tudunk biztosítani élelmet hétvégére és az iskolai nyári szünet idejére. Az
alapítvány által rendelkezésünkre bocsátott
szállítmány védõfóliával ellátott, forró vízben
melegíthetõ készételeket és alapvetõ száraz
élelmiszereket tartalmaz.
A program lebonyolítását Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Gyermekjóléti
Szolgálatának munkatársai végzik.
Dr. Mészáros-Petike Zsuzsanna
szolgálatvezetõ
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SPORT • SPORT •SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
LAJOSMIZSEI VLC – labdarúgás
Jakabszálláson rendezték meg a hagyományos Tavaszi-kupa gyermeklabdarúgó tornát. Az 1998-as korcsoportban
minden mérkõzését megnyerve, kapott
gól nélkül végzett az élen a Lajosmizsei
VLC. A verseny gólkirálya Spiegelberger Tamás lett 13 találattal. Csapattagok: Guttyán Patrik, Gábor Lukács József, Kun Dániel, Spiegelberger Tamás,
Vas Máté, Sipos Szabolcs, Kollár Imre,
Csóri Arnold, Patai Márk, Treiber Gergõ.
Edzõ: Faragó Gyula.
Szentkirályon a 2. helyen zárta a
György-napi kupát a lajosmizsei 1996os születésû csapat (mindössze két
1996-os játszott, a többiek fiatalabbak).
Nyitrai Milán (LVLC) lett a gólkirály, különdíjat kapott az LVLC-s Patai Zsolt is.
Az ezüstérmes játékosok: Treiber Emil,
Pintér Tamás, Treiber Gergõ, Kocsis Viktor, Vas Krisztián, Nyitrai Milán, Oláh
Donát, Veszelszki Márk, Szaszkó Csaba, Spiegelberger Tamás, Patai Zsolt.
Edzõ: Faragó Gyula.
Örkényben két korosztály számára
rendeztek utánpótlástornát. A 2004-es
korcsoportban 2. lett a Lajosmizsei
VLC, a 2002-esek versenyében 4. helyezett.
A csapatok tagjai: Boda Norbert,
Kun Edvárd, Kun Bálint, Szabó Nóra,
Nyilas Ferenc, Rigó Márk, Agód Attila,
Sorbán György Dániel, Varga Zsolt,
Bartkó Levente, Sebestyén Lili, Szõrös
Ádám, Hajzer Barbara, Nyilas Vendel,
Szabó Tibor. Edzõ: Faragó Gyula.
Folytatta szereplését U11-es csapatunk a három megye (Bács-Kiskun,
Jász-Nagykun-Szolnok, Pest) 9 csapatát (Szolnok, Karcag, Jászberény,
Abony, Monor, Dabas, Nagykõrös–Cegléd, Kiskunfélegyháza, Lajosmizse) felvonultató bajnokságban. A mizsei fiatalok Dabas ellen 2–1-re gyõztek Rideg
Ferenc 2 góljával, a Szolnoki MÁV csapatától 2–0-ás vereséget szenvedtek.
Monor ellen 2–0-s mizsei gyõzelem
született (gól: Kun Márk 2), míg Jászberényt 3–1-re fektette két vállra az LVLC
(gól: Halmavánszki, Görbe, Kun).
Ebbõl a csapatból a 2000-es korosztályúak Kecskeméten minden mérkõzésüket megnyerve végeztek az 1. helyen
az MLSZ intézményi programjában.
Csapattagok: Guttyán Patrik, Soltész
Márk, Rideg Ferenc, Halmavánszki Máté, Szabó Andor, Hornacsek Dávid,
Szlávik Csaba, Kollár Benedek, Sípos

Szabolcs, Surman Dávid, Csicsó István,
Kun Márk, Görbe Marcell, Nagy Lambert. Edzõ: Faragó Gyula.
Ifjúsági csapatunk 13 mérkõzés után
még veretlen a tavaszi idényben, összesítésben 28 mérkõzésen elért 23 gyõzelemmel, 3 döntetlennel és 2 vereséggel
a 1. helyen áll a tabellán. Cserni János
(LVLC) vezeti a csoport góllövõ listáját
45 góllal. A csapat már 144 gólt rúgott
a bajnokságban!
A felnõttek a legutóbbi hat mérkõzésbõl ötöt nyerve a 10. helyet foglalják
el a 16 csapatos bajnokságban 12 gyõzelemmel, 4 döntetlennel, 12 vereséggel.
Legutóbbi eredmények:
• Lajosmizsei VLC – Kiskunfélegyházi
Vasutas 3–1, ifjúsági: 7–2
• Bugac – Lajosmizsei VLC 2–1,
ifjúsági: 1–4
• Lajosmizsei VLC – Lakitelek 3–1,
ifjúsági: 6–1
• Kecskeméti LC – LVLC 1–2,
ifjúsági: 2–5
• Lajosmizsei VLC – Jakabszállás 4–2,
ifjúsági: 18–1
• Helvécia – Lajosmizsei VLC 2–3,
ifjúsági: 0–3
A felnõtt csapat kerete: Csontos Imre, Sajó László, Sajó Attila, Kun Gábor,
Mihut Mihály, Guttyan Gergely, Mata
Ádám, Mata Zoltán, Árva Zsolt, Nagy Tibor, Halász Szilárd, Baranyi Tibor, Boda
Imre, Ulicska Péter, Surman Péter, Hajdú Roland, Fekete Gábor, Treiber Szabolcs, Csorba István, Dóka Zoltán.
Edzõ: Sajó László és Faragó Gyula.
Az ifjúsági csapat játékosai: Surman
Péter, Basky Balázs, Kiss Ádám, Németh Zsolt, Fekete Gábor, Hriazik Attila,
Hajdú Roland, Duduj Zsolt, Osbáth Bence, Valter Zoltán, Cserni János, Sándor
Csaba, Sánta Ádám, Bujdosó Viktor, Takács Vilmos, Szatmári Zoltán, Sulyok
Barnabás, Mata Ádám, Nagy Csaba,
Nyitrai Milán. Edzõ: Faragó Gyula és
Surman Péter.
A Lajosmizsei VLC egykori játékosa, a
20 éves Lázár Bence (Újpest FC) a Hivatásos Labdarúgók Szervezete (HLSZ)
szavazásán elnyerte a 2010–2011-es
bajnokság legjobb 21 éven aluli játékosának felajánlott díjat, amit Telkiben vett
át Gera Zoltántól.
Faragó Gyula

LAJOSMIZSEI ASZTALITENISZ CLUB
Befejezõdött a 2010–2011. évi Kecskemét Városi és Megyei Bajnokság.
Mindkettõben jó helyezést értünk el.
Eredményeink:
Kecskemét Városi Bajnokság III: 4. hely.
Bács-Kiskun Megyei Bajnokság III: 3. hely.
Csapatunk tagjai: Varga Imréné, dr. Feketéné Pataky Ilona, Golovicsné Dömötör
Szilvia, Baracsi Dóra, Végh Györgyné, Szijjártó Pálné, Sinka Gyula, Galacz István és Kállai Zsolt.
Július 2-án, szombaton délelõtt 9 órakor rendezzük meg a Varga Iván-emlékversenyt. Már öt éve, hogy eltávozott közülünk Iván. Minden sporttársat szeretettel várunk erre az amatõr versenyre, ezzel is tisztelegve az õ emlékének.
Szijjártó Pálné

BAJNOK A MIZSE KC! – kézilabda
NB II Kelet rájátszás
2011. április 2. Mizse KC – Juhász ’99 Füzesabony KC 25–19 (12–10)
Ifjúsági eredmény: MKC – Füzesabony 33–20 (14–11)
2011. április 8. Gödöllõi KC – Mizse KC 26–20 (13–10)
Ifjúsági eredmény: Gödöllõ – MKC 38–33 (19–14)
2011. április 17. Eger Esterházy KC – Mizse KC 28–26 (15–14)
Ifjúsági eredmény: Eger – MKC 42–27 (19–13)
2011. április 30. Mizse KC – Gyöngyösi KK 28–24 (12–12)
Ifjúsági eredmény: MKC – Gyöngyös 25–38 (11–17)
2011. május 7. Juhász 99 Füzesabony SC – Mizse KC 22–23 (7–14)
Ifjúsági eredmény: Füzesabony – MKC 28–27 (14–11)
2011. május 14. Mizse KC – Gödöllõi KC 28–23 (10–8)
Ifjúsági eredmény: MKC – Gödöllõ 28–38 (14–20)
2011. május 21. Mizse KC – Eger Eszterházy SE 27–27 (14–17)
Mizse KC: Boros – Kiss 4, Gábos 1, Apró 3, Veszelszki 3 (1/0), Czövek 3 (2/1),
Szórád. Csere: Godán (k), Drabant 8 (4/2), Sándor, Farkas 1, Lagzi-Kovács,
Makai 4, Szekeres. Edzõ: Rapi Róbert.
Óriási várakozás elõzte meg a mérkõzést, hiszen 18 év után ismét NB II-es bajnokságot ünnepelhet a Mizse KC, ha legalább egy pontot szerez az Eger ellen,
megõrizve ezzel közel hároméves hazai veretlenségét.
Szerencsére 16.30-kor érkezett a jó hír: Füzesabony megverte a Gyöngyöst, így
az Eger elleni mérkõzés eredményétõl függetlenül:

A mérkõzésre ez a jó hír rányomta a bélyegét, a csapat igazán nem tudott felpörögni, s rendre csak futott az eredmény után, így a félidõ 14–17-el zárult.
Szünet után azonban „villant” az újdonsült bajnok, hiszen 5 perc alatt 6 gólt rámolt be ellenfelének a népes publikum örömére. Ezután ismét kiegyenlített lett a
játék, s látványos, jó mérkõzésen, idõn túli 7 m-esbõl egyenlítve döntetlenre hozta az Eger a mérkõzést, de ekkor már mindenki az ünnepléssel foglalkozott.
A csapatok még fegyelmezetten megvárták az éremátadási ceremóniát, majd jött
a jól megérdemelt pezsgõfürdõ, csapra ütötték a söröshordót, s innen kezdve
csupa szép volt az élet…
SZÉP VOLT, FIÚK! HAJRÁ, MIZSE KC!
Ifjúsági eredmény: MKC – Eger 28–33 (16–17)
Sápi Zsombor

SAKK
A Kiskunsági Regionális Sakkiskola
10 fõs csapata a szerbiai Sivac városban nemzetközi ifjúsági csapatversenyen vett részt, és a második helyen
végzett. A régiós válogatottban két lajosmizsei fiatal – Márton Attila és Váradi
Tamás – is helyet kapott, akik kilenc
játszmából 4,5, illetve 3,5 ponttal járultak hozzá a sikerhez.
„Ez a verseny a sakkbajnokok ligája”
– így nyitotta meg Debrecen város aljegyzõje a diákolimpia 2011. évi egyéni
országos döntõjét május 27-én. Az indulás jogát Budapest hat területi bajno-

ka, valamint a megyei bajnokok vívták
ki. Holtverseny esetén az azonos pontszámmal az élen végzõk is indulhattak.
A háromnapos, nyolcfordulós, svájci
rendszerû viadalon hat korcsoportban,
fiú és leány kategóriában több mint háromszáz versenyzõ küzdött a helyezésekért. Bács-Kiskun megyét a nyolcéves korcsoport leány kategóriában a
lajosmizsei Fekete István Általános Iskola tanulója, Kun Vivien képviselte. Vivi
most találkozhatott elõször legjobb kortársaival, és sok tapasztalattal, valamint
három szép gyõzelemmel gazdagodva a
28 résztvevõ között a 20. helyet szerezte meg.
Móczó István

A sporthíreket Gáspár Vilmos állította össze.
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CSALÁDI ÉS GYERMEK

Lajosmizse Város Mûvelõdési Háza és Könyvtára szervezésében

MAJÁLIS

Gyermeknap a Meserét Óvodában
A Mécses
és Katica
csoportosok
együtt zenéltek
gyermeknapon

tosok
a Katica csopor
kká változtak
so
va
lo
án
di
In
A Szent Lajos
úti óvodát
elfoglalták a
kis indiánok

Õzikések
indián
fejdíszei
készülnek
a szülõk
segítségével

