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A kitüntetéseket augusztus 20-án, 

a Szent István-napi Ünnepség keretében 

Basky András polgármester adta át

Lajosmizse Város Közmûvelõdéséért 
szakmai kitüntetõ díj:

Tóth Rozália
(otthonában vette át a díjat)

Lajosmizse Város Közmûvelõdéséért szakmai kitüntetõ díj:
Skultéti Árpád (bal oldalon)

Lajosmizse Városért szakmai kitüntetõ díj: 
Õszikék Nyugdíjas Klub (Prágai Angéla)

Lajosmizse Város Ifjúságának Neveléséért és Oktatásáért
szakmai kitüntetõ díj: Tari Endre (jobb oldalon)

Lajosmizse Város Közszolgálatáért 
szakmai kitüntetõ díj: 

Földi István

01.qxd  2011.09.22.  17:45  Page 1



2

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

Tájékoztató az ebtartással
és kóbor ebekkel kapcsolatos

tudnivalókról

Ezúton kérjük a Tisztelt La-
kosságot, hogy – különös te-
kintettel a kóbor ebek szá-
mának megnövekedésére –
megkülönböztetett figye-

lemmel tartsák be az állatok tartásáról szóló
22/2008. (IX. 11.) sz. önkormányzati rendelet
ebtartásra vonatkozó alábbi szabályait:

– Az eb tartója köteles gondoskodni arról,
hogy az állat közterületre, illetõleg más in-
gatlanra felügyelet nélkül ne juthasson ki, ott
kárt ne tehessen. Bekerítetlen ingatlanon ti-
los kutyát szabadon tartani!

– Harapós, támadó vagy kiszámíthatatlan
természetû eb tartója az eb tartására szolgá-
ló ingatlan bejáratánál elhelyezett, erre uta-
ló táblával köteles a figyelmet felhívni.

– Közterületen az ebet pórázon kell vezet-
ni, ennek hiányában az ebet az önkormány-
zat által megbízott szakember kártalanítás
nélkül begyûjtheti, ártalmatlaníthatja.

– A tulajdonos köteles kutyáját úgy tarta-
ni, hogy az állat a saját, illetve a szomszédos
ingatlanok lakóinak nyugalmát ne zavarja,
anyagi kárt ne okozzon, illetve testi épséget
és egészséget ne veszélyeztessen.

Amennyiben a kutya tartója nem gondos-
kodik szabályszerûen a felügyelet nélküli
közterületre jutás megakadályozásáról, úgy
a befogás és menhelyen tartás költségeit kö-
teles megtéríteni, valamint szabálysértési el-
járás keretében 30 000 Ft-ig terjedõ pénzbír-
sággal sújtható.

A helyi rendeletünk értelmében Lajos-
mizse belterületén ingatlanonként 3 db ku-
tya tartható engedély nélkül, a megfelelõ tar-
tási körülmények biztosításával!

A kóbor ebek befogása a település belterü-
leti közterületein az önkormányzat feladata.
A jogszabályi elõírásoknak megfelelõen
Lajosmizse Város Önkormányzata rendsze-
resen, esetenkénti megbízás keretében, la-
kossági bejelentésre vagy anélkül gondosko-
dik a város belterületi közterületein felügye-
let nélkül kóborló állatok befogásáról és te-
lephelyre, illetve menhelyre történõ elszállí-
tásáról. A tevékenység elvégzésére a Decre-
dit Kft.-vel, valamint a Menhely az Állatokért
Környezetvédelmi és Állatvédelmi Kiemel-
kedõen Közhasznú Alapítvánnyal kötött
megbízási szerzõdést az önkormányzat.
A megbízott szakemberek kizárólag a pol-
gármesteri hivatal hívását követõen végzik el
a közterületen felügyelet nélkül kóborló ebek
befogását és elszállítását! Kérjük a Tisztelt
Lakosokat, hogy a kóbor ebekkel kapcsolatos
bejelentéseket közvetlenül a polgármesteri

hivatalba tegyék meg, névvel és elérési lehe-
tõség megadásával, mert a szakemberek la-
kossági bejelentésre nem végezhetik el a kó-
bor állatok befogását! Egyéb esetekben, ha
az állattartó nem kívánja, vagy nem képes a
tulajdonában lévõ vagy az általa ellátott ku-
tyát tovább tartani, köteles annak a megfele-
lõ elhelyezésérõl gondoskodni saját költsé-
gen! Az állat elûzése, elhagyása vagy kitétele
tilos, ennek elkövetése bûncselekménynek
minõsülhet, és két évig terjedõ szabadság-
vesztéssel büntetendõ.

Szintén szabálysértést követ el, és ötven-
ezer forintig terjedõ pénzbírsággal sújtható
az az ebtartó, aki elmulasztja a kutyája köte-
lezõ veszettség elleni beoltatását. Az állattar-
tó köteles minden három hónapos életkort
elért ebet harminc napon belül, saját költsé-
gén állatorvossal beoltatni veszettség ellen,
az egyévesnél idõsebb ebeknél pedig évente
meg kell az oltást ismételni. A védõoltással
egy idõben történik az ebek kötelezõ féregte-
lenítése is. Az oltást végzõ állatorvos sorszá-
mozott és nyilvántartott eboltási könyvet ad a
kutya tulajdonosának, amelyet a hatóságok
felhívására be kell mutatni az oltás érvényes-
ségének a bizonyítására.

2011. július 1-jétõl az ebet új tulajdonos-
nak csak bõr alá ültetett mikrochippel lehet
átadni. Az állat mikrochippel történõ ellátá-
sát állatorvos végzi az állat tulajdonosának a
kérésére és költségére.

Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalá-
ba a város belterületi közterületein felügyelet
nélkül kóborló ebekkel kapcsolatos bejelen-
téseket, névvel és elérési lehetõség megadá-
sával az alábbi telefonszámokon lehet meg-
tenni: 06-76/356-211/127, illetve a 06-76/356-
211/126.

Együttmûködésüket köszönjük!

Népszámlálás

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy
2011. október 1. és október 31. között nép-
számlálás lesz Magyarországon. A NÉP-
SZÁMLÁLÁSBAN VALÓ RÉSZVÉTEL KÖ-
TELEZÕ!

Az adatszolgáltatás három módon törté-
nik: internetes önkitöltés, papíralapú önki-
töltés és számlálóbiztos útján interjú formá-
jában. A településen bárki számára elérhetõ
közösségi internetes pont a Mûvelõdési Ház
és Könyvtár azok számára, akik nem rendel-
keznek otthonukban internet-hozzáféréssel.
Az elektronikus kérdõív a www.enepszam-
lalas.hu oldalon érhetõ el október 1–16. kö-
zött. Ha egy címen egy adatszolgáltatás elekt-
ronikus formában történik, akkor a család
összes tagja is csak ebben a formában teljesít-
heti az adatszolgáltatási kötelezettségét. Pa-
píralapú önkitöltés esetén a számlálóbiztos-

sal egyeztetett idõpontban kell átadni a hi-
bátlanul kitöltött, sértetlen állapotú adat-
lapokat.

Kérem a lakosságot, hogy az adatfelvételi
csomagok adatszolgáltatókhoz való eljutását
segítsék azzal, hogy a házszámokat, ajtószámo-
kat, valamint a címeket a postaládákon kihe-
lyezik, különösen külterületen.

Figyelem! Az adatszolgáltatói csomag nem
reklám vagy szóróanyag, hanem a népszám-
lálás nélkülözhetetlen nyomtatványait tar-
talmazza, ezért azt szíveskedjenek felhaszná-
lásra alkalmas állapotban megõrizni!

Vendégmunkások elszállásolása
Lajosmizsén

Már több éve visszatérõ probléma jellem-
zõen a mezõgazdasági szezonban ideérkezõ
vendégmunkások elszállásolása. A gond álta-
lában abból adódik, hogy nem megfelelõ kö-
rülmények között, illetve nem a körülmé-
nyeknek megfelelõ létszámban történik az el-
szállásolásuk. Vagy nem elegendõ befogadó-
képességû az adott épület, esetenként nem
lakó-, hanem melléképületekben szállásol-
nak el embereket; a szemétszállítás, szenny-
vízelhelyezés nem biztosított, nincs vezetékes
víz stb. 

Ennek a problémának a visszaszorítása ér-
dekében a hivatal munkatársai a nyári sze-
zonban rendszeresen ellenõrzéseket végez-
tek azokban az ingatlanokban, ahol vendég-
munkások elszállásolásáról értesültek. Az
õszi–téli idõszakban kevésbé intenzíven,
azonban a következõ tavasszal még fokozot-
tabban ellenõrizni fogják a kollégák az ingat-
lanok ilyen célú felhasználását, annak szabá-
lyosságát. Ezúton kérjük, hogy csak azok az
ingatlantulajdonosok szállásoljanak el ven-
dégmunkásokat, akik a lakhatási célú funkció
és tartózkodás követelményeit (megfelelõ
méretû és állagú lakóépület, a közmûellátás,
szemétgyûjtés igénybevétele stb.) megfele-
lõen biztosítani tudják!

Az ellenõrzést – mint azt már korábbi lap-
számunkban is jeleztük – a hivatal a rendõr-
ség közremûködésével folytatja le.

Lomtalanítás

Ezúton értesítjük Önöket,
hogy megváltozott a lomta-
lanítás lebonyolítása. 2011.
május 1-jétõl házhoz menõ

lomtalanítás váltotta fel az eddig megszokott
rendszert. Május 1. és október 31. között a
Saubermacher Magyarország Kft.-vel (köz-
szolgáltató) egy elõzetesen egyeztetett idõ-
pontban történhet a nagydarabos hulladékok
elszállíttatása.
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● A lakosságnak lomtalanítás iránti igényü-
ket telefonon (76/498-656) kell jelezniük
munkanapokon 8 és 16 óra között.

● A lomtalanítás során ingatlanonként (la-
kásonként) maximum 2 m³ mennyiségig
azon nagydarabos hulladékok kerülnek
begyûjtésre, amelyek a normál heti szállí-
tás során a hulladék mérete, illetve súlya
miatt nem helyezhetõk el a lakossági hul-
ladékgyûjtõ edényekben. Minden további
m3 díja: 8000 Ft + áfa/m3.

● Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhe-
lyezni a közterületen, hogy az a jármû- és
gyalogosforgalmat ne akadályozza, a zöld-
területet és a növényzetet ne károsítsa, il-
letve ne járjon baleset vagy károkozás ve-
szélyével.

Szelektív hulladékgyûjtéssel
és lomtalanítással

kapcsolatos változások
Örömmel értesítjük a Lakosságot, hogy
2011. május 16-ától bevezetésre került

a házhoz menõ szelektív hulladékgyûjtés!

A házhoz menõ zsákos gyûjtési
rendszer bevezetésével Lajos-
mizse lakosságának lehetõsége
nyílik arra, hogy a háztartásá-
ban keletkezõ, hasznosítható

csomagolási hulladékait otthon, elkülönítve
gyûjtse, majd átadja hasznosításra. Az Európai
Unióban már hatékonyan mûködõ rendszer
ma még sok helyen újdonságnak számít Ma-
gyarországon, de bízunk benne, hogy a szelek-
tív hulladékgyûjtés e kényelmes és hatékony
módja hamarosan napi rutinná válik mindany-
nyiunk számára.

A házhoz menõ gyûjtés a mûanyag, fém, társí-
tott italos karton (Tetra Pak) és papír anyag-
fajtákra vonatkozik. 

Mûanyag hulladék
● PET ásványvizes és üdítõs palackok kupak-

kal, címszalaggal, tisztán, laposra taposva
● mindenféle mûanyag alapú flakon (pl. tisztí-

tószerek flakonjai)
● különbözõ fóliák (pl. sztreccsfólia, zsugor-

fólia), bevásárlótáskák, szatyrok, reklámtás-
kák, zacskók

Fémhulladék
● alumínium italdobozok lapítva
● fém konzervdobozok

Italos kartondoboz
● tejes és gyümölcsleves többrétegû kartondo-

bozok (Tetra Pak) tisztán, lapítva

Papír
● kartondobozok (lapítva)
● színes vagy fekete-fehér újság, folyóirat
● katalógus, prospektus,
● füzet, könyv,
● írógéppapír, papírzacskó

Nagyobb mennyiségû, nem szennyezett papír-
hulladék kötegelve a zsák mellé is kihelyezhetõ.

A fenti egy zsákba gyûjtött hulladékok hulla-
dékválogató mûben kerülnek frakciók szerinti
szétválogatásra.

A gyûjtés szabályai

A hulladékokat mindig tisztán, összelapítva
kell a zsákba helyezniük.

A flakonokban, dobozokban maradt vegy-
szerek 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.

A begyûjtés folyamata

A megtelt szelektív gyûjtõzsákokat a gyûjtési
napokon a ház elé tegyék ki. A gyûjtõjárat reg-
gel 6 órától kezdi munkáját, kérjük, eddig az
idõpontig helyezzék ki az ingatlan elé a zsáko-
kat. Legyenek szívesek a gyûjtõzsákokba csak
a fentiekben felsorolt hulladékfajtákat az elõírt
módon gyûjteni. Amennyiben szemrevétele-
zéssel megállapítható, hogy az átlátszó mû-
anyag zsákokban elhelyezett hulladék folyé-
kony, mérgezõ, robbanó vagy egyéb veszélyes
tárgyat tartalmaz, illetõleg nem a megfelelõ tí-
pusú hulladék vagy a hulladék szennyezett mó-
don került bele, a Közszolgáltató jogosult meg-
tagadni annak elszállítását.

Fokozottan felhívjuk a lakosság figyelmét,
hogy amennyiben a zsákokat nem elõírássze-
rûen használják, abban idegen anyagot, sze-
metet helyeznek el, a gyûjtõjárat munkatársai
a zsákokat az ingatlanok elõtt hagyják.

A zsákok átvételének módja

Szelektív hulladékgyûjtõ zsák: a kihelyezett sze-
lektív hulladék elszállításakor minden háztar-
tás az elszállított zsák helyett mindig kap 1 db
újat. Aki részt kíván venni a házhoz menõ sze-
lektív hulladékgyûjtésben, annak nincs más
dolga, mint hogy az alábbiakban megadott gyûj-
tési napokon idõben kihelyezze a megtelt zsá-
kot az ingatlana elé. Akinek esetleg nem ele-
gendõ az egy hónapra általunk térítésmente-
sen biztosított egy darab gyûjtõzsák, az bármi-
lyen 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.

A begyûjtés napjai

Forgalmirend-változás

Lakossági kezdeményezésre a
keresztezõdéshez a Bem utca
felõl érkezõknek (akik az Ady
Endre utcán egyenesen halad-

nának tovább, vagy befordulnának a Bercsé-

nyi Miklós utcába) jelenleg jobbkéz-szabály
alapján elsõbbséget kell adni az Ybl Miklós
utca felõl érkezõk számára.

Az elsõbbséget azonban nem mindig adják
meg, ezzel bizonytalan közlekedési helyzetek
alakulhatnak ki.

A keresztezõdés közlekedését egyértelmû-
vé fogja tenni az Ady Endre utcára (a park
sarkához) egy elsõbbségadás kötelezõ tábla
kihelyezése, mely a szemben lévõ Bercsényi
Miklós utcai elsõbbségadás kötelezõ tábla át-
helyezésével valósulna meg.

Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a válto-
zással érintett keresztezõdésben óvatosan
közlekedjenek.

Parlagfû elleni védekezés

A parlagfû ellen minden lehetséges
eszközzel védekezni kell! Az élel-
miszerláncról és hatósági felügye-
letérõl szóló 2008. évi XLVI. tör-
vény 17. § (4) bekezdése alapján a

földhasználó köteles az adott év június 30.
napjáig az ingatlanon a parlagfû virágbimbó-
jának kialakulását megakadályozni, és ezt kö-
vetõen ezt az állapotot a vegetációs idõszak vé-
géig folyamatosan fenntartani.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
növényvédelmi bírságot kell kiszabni azzal
szemben, aki a fenti kötelezettségnek nem tesz
eleget.

Kérünk mindenkit, hogy környezetünk és az
emberi egészség védelme érdekében kör-
nyezettudatos magatartást tanúsítani szíves-
kedjen.

Lakásfenntartási támogatás
2011. szeptember 1-jétõl jelen-
tõsen átalakult a lakásfenntartá-
si támogatás rendszere. Augusz-
tus 31-ével megszûnt a szociális
alapú gázártámogatás és be-

épült a lakásfenntartási támogatásba, melyet
a helyi önkormányzatnál kell igényelni. La-
kásfenntartási támogatást a fûtéstámogatá-
son (nemcsak a gázzal vagy távhõvel fûtõk,
hanem a szénnel, fával stb.-vel fûtõk is) túl
többek között lakbérre, albérleti díjra, közös
költségre, csatornahasználati díjra, a sze-
métszállítás költségeire, villanyáram-, víz- és
gázfogyasztás költségeire lehet kérni. Az új
támogatási rendszer lényegesen megemeli a
jogosultsági jövedelemhatárt, amelyet a tör-
vény 71 250 Ft-ban, az öregségi nyugdíjmini-
mum 250 százalékában határoz meg (a ko-
rábbi 150 százalék helyett). A lakásfenntar-
tási támogatás rendszerében a jövedelmi jo-
gosultsági feltételek módosítása mellett két
új elem is megjelenik: a fogyasztási egység,
valamint a vagyonvizsgálat. A jövedelemszá-
mítás alapja, a korábbi egy fõre jutó jövede-
lem helyett, a háztartás fogyasztási szerkeze-
tét jobban kifejezõ, fogyasztási egységre jutó
jövedelem lesz, amely reálisabban jeleníti
meg az adott háztartás jövedelmi és kiadási
viszonyait, hiszen a fogyasztás és a kiadások
a háztartás tagjai számának emelkedésével
nem egyenes arányban növekednek. Annak

Hónap Nap

Október
3. hétfõ

4. kedd

Október
29. szombat

31. hétfõ

November
28. hétfõ

29. kedd

December
27. kedd

28. szerda
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érdekében, hogy a támogatás a korábbinál
igazságosabb és hatékonyabb legyen, a la-
kásfenntartási támogatás feltétele a jövede-
lem- és vagyonvizsgálat, amelyet a helyi ön-
kormányzat végez el. A háztartás elsõ nagy-
korú tagjának arányszáma 1,0; a második:
0,9; minden további nagykorú arányszáma
0,8; a háztartás elsõ és második kiskorú tag-
jának arányszáma személyenként 0,8 és min-
den további kiskorú tagjának arányszáma ta-
gonként 0,7. Növekszik az arányszám 0,2-del
a háztartás azon tagjára tekintettel, aki ma-
gasabb összegû családi pótlékban vagy fo-
gyatékossági támogatásban részesül. Az ön-
kormányzat a támogatás megítéléséhez jö-
vedelem- és vagyonvizsgálatot végez. A va-
gyon mértékének megállapításakor az ingat-
lant, a jármûvet és a forgalomképes vagyoni
értékû jogot kell figyelembe venni, nem kell
azonban beszámítani a kérelmezõ (jogosult)
által lakott ingatlant, az általa lakott ingatla-
non fennálló vagyoni értékû jogot, valamint
a mozgáskorlátozottságára tekintettel fenn-
tartott gépjármû értékét. A támogatás pénz-
ben és természetben is nyújtható, elsõsorban
azokhoz a rendszeres kiadásokhoz, amelyek
megfizetésének elmaradása a kérelmezõ
lakhatását a legnagyobb mértékben veszé-
lyezteti. A természetben nyújtott támogatás
esetén az ügyfél nem kap közvetlenül pénzt,
hanem az önkormányzat közvetlenül a köz-
üzemi (gáz, áram, távhõ, szemétszállítás,
stb.) szolgáltatók felé fizeti az esedékes
számlát. Az a személy, aki már jogosult ko-
rábbról lakásfenntartási támogatásra, annak
nem kell most újra igényelnie, azt a megálla-
pító határozatba foglalt ideig változatlanul
megkapja. A támogatás igényléséhez szük-
séges formanyomtatvány, illetve az ellátással
kapcsolatos további információ kérhetõ a
Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási
idõben.

Gyermekvédelmi kedvezmény

Ezúton hívjuk fel a rend-
szeres gyermekvédelmi
kedvezményben része-
sülõk figyelmét, hogy
amennyiben a jegyzõ – hi-
vatalos tudomása vagy környezettanulmány
lefolytatása alapján – a kérelemben szereplõ
jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja,
felhívhatja a kérelmezõt az általa lakott la-

kás (illetve saját és vele közös háztartásban
élõ közeli hozzátartozója tulajdonában álló
vagyon) fenntartási költségeit igazoló doku-
mentumok benyújtására. Abban az esetben,
ha a fenntartási költségek meghaladják a jö-
vedelemnyilatkozatban szereplõ jövedelem
70%-át, a valós jövedelem az igazolt fenntar-
tási költségek figyelembevételével kerül
megállapításra. Fenntartási költségnek mi-
nõsülnek a közüzemi díjak, a lakbér, a közös
költség, a telefondíj, a kötelezõ és önkéntes
biztosítás díjai, az adó- és adó jellegû befize-
tések, valamint a hiteltörlesztés és a lízingdíj.

Mindezek alapján a jövõben a benyújtott
kérelmek vizsgálata során sor kerül környe-
zettanulmány lefolytatására, a benyújtott
kérelmekben foglaltak valódiságának ki-
emelt vizsgálatára.

Kutasiné Nagy Katalin jegyzõ
települési népszámlálásért felelõs

Basky András polgármester

A hagyományok-
tól eltérõen idén
június utolsó hét-
végéjén került
megrendezésre a
IX. Falunap, és a
település elsõ bú-

csúja. A rendezvényt Juhász Gyula polgármester nyi-
totta meg, valamint visszatekintett a település 25 éves
múltjára. A megnyitó keretén belül a felsõlajosi óvo-
dások és iskolások mûsora volt látható, valamint a
„Szép kert, szép környezet” címmel meghirdetett
környezetszépítõ verseny eredményhirdetésére került
sor. A faluház nagytermében képzõmûvészeti kiállítást
tekinthettek meg a látogatók. A parkban gyerekprog-
ramok és élõállat-bemutató volt, a sportpályán közép-
kori magyar lovagi tornát, gyalogos bajvívást mutatott
be a Történelmi Bajvívó Egyesület. Az érdeklõdõk te-
repjáró autózáson vehettek részt. A színpadon a Fõnix
Dance Tánc és Sport Stúdió bemutatója és Gergely
Róbert mûsora szórakoztatta az idelátogatókat.
A Szent László katolikus templomban vasárnap
10 órakor kezdõdött a mise körmenettel, amit mini or-
gonakoncert követett. 

Kistérségi kiállítás
2011. augusztus 22–28.
között idén is megrende-
zésre került a Kecskemét
és Térség Többcélú Tár-
sulás szervezésében a
XIV. Térségi Kertészeti és
Élelmiszeripari Kiállítás,
ahol településünk is kép-
viseltette magát. Augusz-

tus 26-án volt Felsõlajos bemutatkozó napja, ahol
Juhász Gyula polgármester bemutatta települé-
sünket. 

Ezen a kiállításon a termelõk bemutathatták ter-
mékeiket: Kollár Sándor zöldség, Keresztes Erzsé-
bet zöldség és gyümölcs, Nagy Istvánné Kati néni
gyümölcs, zöldség, Bujdosó Anikó fûszernövények
és Csordás Ferencné zöldségeit tekinthették meg.
A felsõlajosi stand elõtt a felsõlajosi termelõk gyü-
mölcseit kóstolhatták meg az odalátogatók, ami
õszibarack és szilva volt. 

A színvonalas szereplésért, a Hírös vásáron va-
ló részvételért településünk is elismerõ oklevelet
kapott.

AZ ALAPTÖRVÉNY
ASZTALA

Az Országgyûlés 2011. április 18-án elfo-
gadta Magyarország Alaptörvényét, amely
a Magyar Közlöny 2011. április 25-ei ünnepi
számában jelent meg. Az Országgyûlés az
Alaptörvényt a jelentõségéhez méltó mó-
don kívánja eljuttatni az állampolgároknak.
Célja az, hogy Magyarország minden állam-
polgára a lakóhelyén is kézbe vehesse és
névre szóló formában megrendelhesse az
Alaptörvénynek az Országgyûlés elnöke
aláírásával ellátott ingyenes példányát. En-
nek érdekében valamennyi polgármesteri
hivatalban 2011. szeptember 1-jével fel kel-
lett állítani AZ ALAPTÖRVÉNY ASZTA-
LÁT. Lajosmizsén a Polgármesteri Hivatal
aulájában került felállításra AZ ALAP-
TÖRVÉNY ASZTALA, melyet a mellékelt
fotón is láthatnak. Ezen az asztalon megta-
lálható az Alaptörvény, mellette a megren-
deléshez szükséges igénylõlapok, valamint
az asztal felállításának egyéb elõírt kellékei.
Amennyiben bármely lajosmizsei polgár a
Polgármesteri Hivatal ügyfélváró helységé-
ben, az ALAPTÖRVÉNY ASZTALÁN el-
helyezett igénylõlapot kitölti, Kövér László,
a Magyar Országgyûlés elnöke megküldi ré-
szére a Magyarország Alaptörvénye címû ki-
advány ingyenes, az állampolgár nevére
szóló példányát. A megrendelõ kitöltésével
kapcsolatban az információs pultnál ülõ
munkatársunk nyújt segítséget. A megren-
delõt nem kell a polgároknak postára ad-
niuk, a Polgármesteri Hivatal végzi a meg-
rendeléssel kapcsolatos feladatok ellátását.

Lajosmizse Város Önkormányzatának
közérdekû információs lapja

A kiadásért felelõs: Guti Istvánné. A szerkesztõség vezetõje:
Gáspár Vilmos. A szerkesztõség és a kiadó címe: Lajosmizse
Város Mûvelõdési Háza és Könyvtára, 6050 Lajosmizse, Szabad-
ság tér 12. A szerkesztõség tagjai: 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. Fe-
lelõs vezetõ: Majláth Zsolt László ügyvezetõ igazgató. Táska-
szám: 11 1783 www.kozlonynyomda.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!

IX. FELSÕLAJOSI
Falunap

Kettesfogathajtó-verseny
Augusztus 20-án a VII. amatõr kettesfogathajtó-ver-
seny került megrendezésre a sportpálya melletti fü-
ves területen. Szép számmal érkeztek a versenyzõk,
21 fogat és 25 hajtó vett részt a barátságos megmé-
rettetésen. 

Augusztus 24–28. között Franciaországban ket-
tesfogathajtó-világbajnokság vette kezdetét, ahol or-
szágunk is képviselte magát. Az országos verseny-
sorozatok alapján a felsõlajosi ifj. Nagy Tibor kijutott
erre a világbajnokságra, ahol maratonhajtásban 2.,
akadályhajtásban 7. és egyéni összetettben szintén
7. helyezést ért el 70 fogathajtó közül. A magyar
csapat 4. lett.

Veteránmotor-találkozó
Felsõlajos településen augusztus 20-án a Ladány-
benei Pannóniások VI. Veteránmotor-találkozót és
Csordás László-emléktúrát szerveztek, egyik állo-
másként a felsõlajosi közparkot érintették, ahol meg-
koszorúzták Csordás László emléktábláját. A túrán
több mint 100 motoros és körülbelül 30 veterán-
autós vett részt.

Kutasiné Nagy Katalin jegyzõ
Juhász Gyula polgármester
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ALKOTÓTÁBOR AZ ÓVODÁBAN

2011 nyarán ismét megrendeztük óvodánkban a
kreatív és ügyes kezû nagycsoportosok alkotótábo-
rát, ahol egy héten keresztül 26 kisgyermek tevé-
kenykedett nagy lelkesedéssel. A munkájukat Buj-
dosóné Blanka, jómagam és egy dajka néni, Kisné
Zsuzsi segítette, így mindenki élményekkel gazda-
gon térhetett haza, hiszen a várva várt siker nem
maradt el.

A hét folyamán – a gyermekek által jól ismert és
szeretett mese – A kiskakas gyémánt félkrajcárja ke-
rült feldolgozásra. A meséhez szükséges bábokat és
kellékeket készítettük el különbözõ technikák alkal-
mazásával (festés, ragasztás, kasírozás, díszítõmunka,
fonás). A tábor végére minden kis alkotónak teljes
lett a „mesekészlete”, amit boldogan vihetett haza.

A tábor zárásaként meseelõadással leptük meg a
kiscsoportosokat, ahol a saját készítésû kellékeket
használták a gyerekek.

Virágné Mujkos Erika
óvodapedagógus

ORIGAMITÁBOR

Az idén nyáron elõször hirdettük meg a gyermekek
számára az origamitábort. A hét mottója: „Minden
napra egy mese”. 10 kisgyermek érzett hozzá ked-
vet, hogy kipróbálja tehetségét. A nap folyamán a
gyermekek meghallgatták a napi mesét, és megbe-
széltük, kik voltak a szereplõk. Ezután kezdõdött az
igazi munka, a szereplõk meghajtogatása és elhelye-
zése a könyv lapjain. Az elkészült munkák olyanok
lettek, mint egy képeskönyv: mese képekkel illuszt-
rálva. A hét végén a gyermekek boldogan vitték ha-
za alkotásaikat. A gyermekek tehetségét igazolta,
hogy csak néha igényeltek segítséget, a munkában
Oroszné Marika dadus néni is részt vett. A feldolgo-
zott mesék: A három pillangó; A két kicsi bocs, meg
a róka; A répa; Mese a falánk tyúkocskáról.

Nagyszabóné Borbély Ella
óvodapedagógus

ANYANYELVI TÁBOR

Az anyanyelvi munkaközösség az idei nyáron is
megszervezte a már hagyományos nyári táborát. Az
anyanyelvi táborban a „Három kívánság” címû me-
sét dolgoztuk fel komplex módon. Három óvoda-
pedagógus irányításával 25 középsõs kisgyermek
vett részt a játékos mesefeldolgozásban. Kiemelten
fontos feladatunknak tekintettük a testséma fejlesz-
tést, a ritmusfejlesztést, a nagymozgások fejlesztését.
Az artikulációs mozgást játékosan fejlesztettük.
A diszlexia prevenciós munkánkat drámapedagógiai
elemekkel ötvözve tettük minél hatékonyabbá.
A délelõttöket mozgásos játékokkal tettük még ér-
dekesebbé, élvezhetõbbé.

Juhász Pintérné Vincze Ildikó
óvodapedagógus

ÚSZÓTÁBOR

Az idei évben 63 kisgyermekkel kezdtük a tábort,
2–3 gyerek maradt csak le a hét folyamán. Veszelsz-
ki Erzsébet vezetésével és Virág Gabriella kolléga-
nõmmel, illetve két dadus nénivel, Kocsóné Juliká-
val és Juhászné Macával segítettük a gyerekeket a
foglalkozások során. Az idõjárás is kedvezõen ala-
kult, így a hét minden napján meg tudtuk tartani a
foglalkozásokat, ami kedvezõen befolyásolta, hogy
sok kisgyermek el tudta sajátítani a mozgásformá-
kat. Az oktatást minden esetben szárazföldi gyakor-
latokkal kezdtük, az utolsó 5 percben játékra is ad-
tunk lehetõséget. A 60 gyermekbõl 15-nek adtunk
„az úszás alapjait elsajátította kis vízben, amit önál-
lóan végez” minõsítést. Három gyermek kivételével
mindannyian nagycsoportosok. A többi 40 kisgyer-
mek értékelésében a „segítséget igényel” minõsítést
adtuk, mert karúszót és úszódeszkát használtak.
5 kisgyermeknél, akik kiscsoportosok voltak, csak a
vízhez szoktatás történt meg.

Oláhné Szívós Katalin
gyógytestnevelõ

ÓVODAI NYÁRI TÁBORAINK

A nyári szünetben az épületek és az intézmény-
udvarok állagmegóvási, felújítási és korszerûsí-
tési munkálatait végeztük el. A csoportszobák
nagytakarítása is megtörtént. A székhely intéz-
ményben a megnövekedett gyermeklétszám mi-
att szükséges volt új konyhai gázzsámoly vásárlá-
sa és beszerelése. A konyha egészségügyi mesze-
lése megtörtént, a konyhai kéményt az elõírás-
nak megfelelõ béléscsõvel béleltettük. A pancso-
lómedence új festékréteggel megújult. A Katica

Nyári munkálatok és az évkezdet a Meserét Óvodában
csoportba pályázati pénzbõl új székeket vásárol-
tunk, a Méhecske csoportba új szõnyegek kerül-
tek, a Süni csoport babaszobája új fotelekkel és
kanapéval bõvült. A Szent Lajos utcai óvodában
az udvar rendbetétele, parkosítása, új babaház
építése valósult meg. Köszönet a szülõknek és az
ott dolgozóknak, illetve karbantartóinknak a
munkáért és a felajánlott anyagokért. Pályázati
pénz segítségével a Cica és a Margaréta csoport-
ba új bútorokat vásároltunk.

A Rákóczi úti telephelyen a nyár folyamán a
csoportszobák és a kiszolgálóhelyiségek festéssel
újultak meg. Alapítványi segítséggel függönytar-
tókat vásároltunk. A Micimackó csoportban új
lambéria került felszerelésre. A felsõlajosi tag-
óvodában az udvar szépítése valósult meg a nyá-
ri idõszakban. Új udvari játékok lehelyezése és
ütéscsillapítóval való ellátása, valamint a homo-
kozó felújítása történt meg.

Vége a játékkal és pihenéssel töltött vakáció-
nak, megkezdõdött a 2011/2012-es nevelési év a
Meserét Óvodában. A lajosmizsei és a felsõlajosi
óvodában a várható statisztikai létszám: 408 fõ,
székhelyintézményben: 220 fõ, Szent Lajos utcai
intézményben: 75 fõ, Rákóczi utcai intézmény-
ben: 60 fõ, felsõlajosi intézmény: 53 fõ. Az idei
nevelési évtõl a Meserét Óvoda és Bölcsõde sze-
mélyi állománya egy fõ gyógypedagógussal bõ-
vült, aki fejleszti a sajátos nevelési igényû gyer-
mekeket az óvodában, illetve korai fejlesztést vé-
gez a bölcsõdében. Az óraadó logopédus helyett
2011. szeptembertõl fõállású logopédus segíti a
beszédhibás gyermekek ellátását. Mindkét szak-
ember a lajosmizsei telephelyeken, illetve a szék-
hely intézményben látja el a gyermekeket, így a
fejlesztés helyben megoldott. Havi rendszeres-
séggel a szakemberek fogadóórát tartanak, ahol
tájékoztatást kapnak a szülõk a gyermekek fejlõ-
désérõl. A nevelési év fõ feladata a helyi program
megvalósítása, ezen belül nagyobb hangsúlyt kí-
vánunk helyezni a tehetséggondozásra és a fel-
zárkóztatásra. A megkezdett Difer-méréseket
folytatjuk, a mérési eredményrõl a szülõket tájé-
koztatjuk.

Az óvodai szülõi értekezletek 2011. szeptem-
ber utolsó és október elsõ hetében kerülnek
megrendezésre. 

Sikeres és eredményekben gazdag nevelési
évet kívánok a gyermekeknek, a szülõknek és
kollégáimnak.

Kocsis Györgyné
óvodavezetõ

„TÜNDÉRKERT”
A LAJOSMIZSEI ÓVODA

GYERMEKEIÉRT ALAPÍTVÁNY
KURATÓRIUMA

Tisztelettel megköszöni a 2010. évi
személyi jövedelemadó 1%-ból

felajánlott
530 820 Ft-ot,

mely összeg a nevelõmunka
tárgyifeltételeinek minõségi javítását

szolgálja.

Köszönettel várjuk további támogatásukat.

Számlaszámunk:

11732167-20081531(OTP RT.)
Adószámunk: 18359983-1-03

Alapítvány kuratóriuma

Elõzetes

November 12-én
ÓVODABÁL

Mindenkit nagyon sok szeretettel várunk. 
Részletek október végén a plakátokon

lesznek olvashatók.
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Bemutatkozik a MESERÉT BÖLCSÕDE

158 évvel ezelõtt, 1852. április 21-én megnyitot-
ták Budapesten, a Kalap utcában az ország elsõ
bölcsõdéjét. Az ünnepélyes nyitáskor a nép el-
özönlötte az utcát éljenzéssel adott kifejezést ér-
zelmeinek. Az elsõ bölcsõde egyleti úton jött lét-
re. A bölcsõdei mozgalom elindítása a Pesti El-
sõ Bölcsõdei Egylet érdeme. Az egylet elsõ elnö-
ke Forrainé Brunszvik Júlia (Brunszvik Teréz
unokahúga) volt. Az egylet igazgatója Rozma-
nith Antal, orvosa dr. Fromm Pál, aki 8 éven ke-
resztül díjtalanul végezte a bölcsõdeorvos teen-
dõket és sokat foglalkozott a gyermekek testi és
lelki fejlõdésével. A bölcsõde alapszabálya rend-
kívüli felvilágosultságról, egészségügyi és peda-
gógiai tájékozottságról tesz tanúságot, több kité-
tele mai szemmel is idõszerû.

Lajosmizse is nagy fejlõdésen ment át az utób-
bi évtizedekben, a városi rangot 1993-ban kapta
meg.

2011. június 1-jén Lajosmizsén megnyitotta
kapuit a Meserét BÖLCSÕDE, mint az Óvoda
tagintézménye. Az intézmény a DAOP-4.1.3/C-
2f-2009-0019 „ELSÕ ESÉLY PROGRAM –
Bölcsõdei ellátás biztosítása Lajosmizse város-
ban.” az Európai Unió támogatásával az Euró-
pai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozá-
sával valósult meg. Jelenleg 24 férõhelyes, 2 cso-
porttal mûködik. A bölcsõde személyzete 4 fõ
gondozónõbõl, szakmai vezetõbõl és 2 fõ kisegí-
tõ személyzetbõl áll. A bölcsõde élelmezése az
óvoda konyháján keresztül történik. Egy gyer-
mekorvosa van a bölcsõdének, dr. Rónay Zsolt
gyermekorvos személyében. Õ minden héten
egy órát tartózkodik a bölcsõdében. A doktor úr
figyelemmel kíséri a gyerekek fejlõdését, szük-
ség esetén megvizsgálja a gyermekeket, és ha a
szülõknek kérdéseik vannak, szívesen válaszol,
és naprakész információval látja el a kedves ér-
deklõdõket. 

A gyermekek és szüleik már az elsõ naptól
kezdve otthon érezték magukat ebben a gyönyö-
rû környezetben. A gondozónõk kedves, barát-
ságos viselkedésükkel és magas színvonalú mun-
kájukkal biztosították és folyamatosan biztosít-
ják a gyermekek beilleszkedését a bölcsõdébe,
folyamatosan megkönnyítve a szülõtõl való elvá-
lást, ezáltal biztosítva a szülõk nyugodt munka
végzését. Hiszen gyermekük biztonságos helyen,
szakképzett, elhívatott, lelkiismeretes gondozó-
nõk nevelik és gondozzák a szülõk számára leg-
féltettebb kincsüket, a gyermeküket. Gondozó-
nõink meleg, szeretetteljes odafordulással segí-

tik, hogy a gyermekek életkoruknak megfelelõ-
en ismerjék meg saját értékeiket, a körülöttük
élõ „világot”. Biztosítjuk a feltételét annak, ami
az életüknek ebben a szakaszában a legfonto-
sabb: békés, nyugodt, elmélyült játékot, az
együtt játszás lehetõségét gyerekkel – felnõttel
egyaránt. Nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy
felfigyeljenek a változásokra, megismerjék a ter-
mészet szépségeit. Az idõjárástól függõen töl-
tünk el minél több idõt a szabad levegõn. A mi
bölcsõdénk a gyermekek számára olyan hely,
ahová örömmel jönnek, mert sok-sok élményt és
szeretet kapnak.

Bölcsõdénkben a szülõvel történõ fokozatos
beszoktatás módszerével szoktatjuk a gyermeke-
ket a bölcsõdei közösségbe. A fokozatos beszok-
tatás módszere jelentõsen megkönnyíti a kis-
gyermekek beilleszkedését a bölcsõdei közös-
ségbe, és csökkenti az adaptáció során fellépõ
negatív jelenségeket. A szülõvel történõ fokoza-
tos beszoktatás nemcsak a gyermek számára je-
lent elõnyöket, hanem hatással van a család és a
bölcsõde kapcsolatának alakulására is. Megvál-
toztatja a formális együttmûködést azáltal, hogy
lehetõséget nyújt a család, és a bölcsõde gondo-
zási, nevelési módszereinek összehasonlítására,
a közös célok együttes megvalósítására. Fontos a
derûs légkör biztosítása, a bölcsõdébe kerüléssel
járó nehézségek lehetõség szerinti megelõzése,
illetve csökkentése, a gyermekek segítése az át-
élt nehézségek feldolgozásában. A gondozónõ
meleg, szeretetteljes odafordulással, gyermek
életkori és egyéni sajátosságait, fejlettségét, pil-
lanatnyi fizikai és pszichés állapotát, hangulatát
figyelembe véve segíti a gyermek fejlõdését.
A gyermek új helyzetekhez való fokozatos hoz-
zászoktatása segíti alkalmazkodását, a változá-
sok elfogadását, az új megismerését, a szokások

kialakulását. A gondozónõ–gyermek között sze-
retetteljes, érzelmi biztonságot jelentõ kapcsolat
kialakulásának segítése. A gyermek személyi és
tárgyi környezetének állandósága („saját” gon-
dozónõ-rendszer, felmenõ rendszer, csoport és
hely állandóság) növeli az érzelmi biztonságot.
Egyéni szükségletek kielégítése, az „Én-tudat”
egészséges fejlõdésének segítése. Az „otthon
egy darabja”: otthonról behozott játékok, tár-
gyak biztonságot nyújtanak az idegen környezet-
ben. A gondozónõk a családi neveléssel össz-
hangban végzik a gondozó tevékenységeket (pl.
pelenkázás, biliztetés, fogmosás, étkezés stb.)

Bensõséges interakciós helyzet gondo-
zónõ és gyermek között, melynek el-
sõdleges célja a gyermek testi szükség-
leteinek kielégítése. Fontos, hogy a
gyermek érezze a gondozónõ figyel-
mét, bíztatását, támogató segítségét. Si-
keres próbálkozásait a felnõtt megerõ-
sítéssel, dicsérettel jutalmazza. Elegen-
dõ idõ biztosítása, mivel az egyes moz-
zanatok megtanulása hosszú gyakorlást
igényel. Kiemelkedõen fontos feladat-
nak tekintjük a társas kapcsolatok ala-
kulásának, az együttélés szabályai elfo-
gadásának, a másik iránti nyitottság,
empátia és tolerancia fejlõdésének se-
gítése. A biztonságos és tevékenységre
motiváló környezet megteremtése, a

próbálkozásokhoz elegendõ idõ biztosítása, a
gyermek ösztönzése, megnyilvánulásainak elis-
merõ, támogató, az igényekhez igazodó segítése,
a gyermek felé irányuló szeretet, az elfogadás és
empátia fokozzák az aktivitást és az önállóság
iránti vágyat.

Talán, hirtelen ennyi… egy kis kedvcsináló a
bölcsõdei élet egy-két jellemzõjének bemutatá-
sáról. De aki még többre kíváncsi, a BÖLCSÕ-
DEKÓSTOLGATÓN, azaz a nyílt napunkon,
2011. szeptember 29-én 16.00–18.00 óráig saját
szemével is megtekintheti. Szeretettel várunk
minden szülõt, leendõ szülõt, nagyszülõket és
minden kedves érdeklõdõt, aki meg szeretné te-
kinteni Lajosmizse legújabb intézményét, a ME-
SERÉT BÖLCSÕDÉT!

Géczy Gabriella
bölcsõdevezetõ

A gyermekeknek biztonságra, védelemre, szere-
tetre és megbecsülésre van szükségük. Arra,
hogy engedjük õket létezni, és gyönyörködjünk
abban, ahogy személyiségük kibontakozik. „Aki
jót akar tenni valaki mással, apró részletekben
kell tennie” – írta William Blake, majd kétszáz
évvel ezelõtt. Ma sem kell mást tennünk, most is
kínálkozik rá lehetõség és alkalom.

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Önt és családját 

2011. szeptember 29-én 16–18 óráig
tartandó Bölcsõdekóstolgatóra,

bölcsõdénk nyílt napjára!

Helyszín: Meserét Bölcsõde
Lajosmizse, Szent L. u. 19.
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Új igazgató az általános iskola élén
– Augusztus 16-a óta Sápi Tiborné a lajosmi-

zsei Fekete István Általános Iskola igazgatója.
Hogyan készült a feladat átvételére?

– Természetesen ez nem úgy történt, hogy
16-án bementem az iskolába, és csak az azóta
eltelt napokkal, eseményekkel foglalkoztam.
Számomra az iskola ügyeinek átvétele folya-
matosan, tartott és tart ma is. Elsõdleges volt
mindenek elõtt a tanév zavartalan indítása.

– Milyen változások várhatók az iskolában az
új tanévben?

– Alsó tagozatban, az elsõ évfolyam eseté-
ben különös hangsúlyt fektetünk az olvasás-
ra, hiszen az olvasás a mindentudás elsõdle-
ges eszköze. Az arra rászoruló gyerekek fej-
lesztõ pedagógusok segítségével olvasás tan-
tárgyban kapnak segítséget. Felsõ tagozatban
hetedik és nyolcadik évfolyamosok esetében
bevezetjük a sávos magyar nyelv, matematika
és idegen nyelv oktatást. Ez célirányos felké-
szítés a továbbtanulásra. Négy évfolyamból
öt csoportot alakítottunk ki ezen tantárgyak
esetében. Minden tanuló a számára legked-
vezõbb csoportba kapott besorolást eddigi
teljesítménye, valamint az év eleji diagnoszti-
kus felmérés értelmében, ami nem beskatu-
lyázást jelent, hiszen a csoportok közt az átjá-
rás a teljesítmények, képességek tükrében
megvalósítható, hiszen ezek a csoportórák
egy idõpontban vannak. A tananyag minden
csoportban ugyanaz, de a különbséget az ad-
ja, hogy míg egyik csoportnál lehetõség van a
hiányosságok pótlására, az alapok megerõsí-
tésére, addig a másik csoportnál tananyagdú-
sításra, mennyiségileg több ismeret elsajátítá-
sára. E tanévtõl ismerkedik tanár, szülõ és
diák egyaránt az elektronikus naplóval is.

Változás még a megújult iskolaudvar is a
központi épületben, ami a Gyermekekért
Plusz Alapítványnak, illetve sok-sok támoga-
tónak és segítõ szülõ kétkezi munkájának kö-
szönhetõ.

– Mi az, ami azonnali megoldást kíván?
– Ha nem is azonnalit, de nagyon sürgõs

lenne maga az iskola külsõ és belsõ állagának
a felújítása. A régi épület közel nyolcvanéves,
megérett a renoválásra, de olyan dolgok is
kellenének, mint pl. egy modern stúdió, han-
gosítás az ünnepélyeinkhez, zárható szekré-
nyek a tanulóknak, és még folytathatnám a
sort. Pályázat útján jó néhány informatikai
eszközzel, számítógéppel, interaktív táblával
van felszerelve iskolánk, a modern oktatás-
hoz a technika biztosított. Várjuk, hogy az is-
kolák felújítását célzó pályázatot kiírják,
ugyanis ehhez az elõkészületi munkák meg-
történtek. Reméljük, hogy az új oktatási tör-
vény is mielõbb megszületik, mert tervezni
csak ennek függvényében tudunk majd.

– Milyennek látja a szülõ-iskola-tanuló hár-
mas kapcsolatot?

– Ez nagyon összetett kérdés, és nem kizá-
rólag lajosmizsei, országos szintû a probléma.
Ha általánosságban szeretnék válaszolni, ak-
kor azt mondanám, hogy iskola és szülõi ház
egyre távolodóban van egymástól. Bizonyít-
ják ezt a gyér látogatottságú szülõértekezle-
tek, szülõk számára rendezett fórumok.

Viszont ha visszakanyarodok az udvarfel-
újításhoz, akkor azt kell mondanom, hogy ne-
mes célért, a gyerekekért igen is jönnek a
szülõk, és segítenek. Tudomásul kell venni,
hogy az iskola nem tudja a szülõi hátteret pó-
tolni. Azt is tudni kell, hogy a szülõknek kö-
telezettségeik vannak gyermekeik felé, és
hogy a nevelés elsõ lépcsõfokait is a szülõi
háznak kell megtenni. Az iskolának viszont
azt kell szem elõtt tartani, hogy ma a gyere-
keket számos olyan hatás éri, ami erõsen be-
folyásolja személyiségüket (szülõk válása,
internet, média, az utca világa, és annak ve-
szélyei stb.). Ezen kívül olyan világot élünk,
hogy családok létének a mikéntje ma a mun-
ka körül forog. Ha nincs, akkor az a megha-
tározó, és ennek folyatatásául egészen a gye-
rekek szocializációs problémájáig eljutha-
tunk, ha pedig van, akkor a munka a megha-
tározó, és sok esetben ezért nem jut elég idõ
otthon a gyerekekre. Egyre több a Sajátos
Nevelési Igényû tanuló is, a hiperaktív gyerek
is, de ezzel a jelenséggel már külön tudo-
mányág is foglalkozik, mely keresi ezekre a
választ.

Minden esetre itt Lajosmizsén egy jól mû-
ködõ szülõ-iskola kapcsolat kialakítását sze-
retném. Nyilván, az eddig megszokotthoz ké-
pest bizonyos dolgokon a jó együttmûködés
érdekében mindkét félnek változtatni kell.
Mivel egy közös célért, a gyermekek érdeké-
ért van szülõ és pedagógus egyaránt, biztos
vagyok abban, hogy az iskola új vezetése, va-
lamint az újonnan megalakuló szülõi szerve-
zet jól együtt fog mûködni a jövõben.

Szeretném, ha a szülõk feltétlen bizalom-
mal lennének az iskola, a lajosmizsei pedagó-
gusok iránt, hiszen mi mindannyian a gyere-
kért vagyunk, az õ érdekeikben járunk el, ha
dicsérünk és ha netán elmarasztalunk. 

Kérem a Tisztelt Szülõket, jöjjenek az is-
kolába, legyenek ott a szülõértekezleteken, a
nyílt napokon, fogadó órákon, szülõknek kí-
nált programokon, ismerjék meg az iskolá-
ban folyó munkát, iskolánk képzésének kíná-
latát, mert sokszor tapasztalom, hogy nincs a
szülõknek kellõ, illetve valós információjuk
az iskolával kapcsolatosan. Mi mindenrõl
szeretnénk a kedves szülõket tájékoztatni,
csak legyen kinek ezt megadni, hiszen az ok-
tatás-nevelés csak akkor hatékony, ha szülõ-
pedagógus-tanuló hármasa azonos alapokra
épül.

F E L H Í V Á S !
A Fekete István Általános Iskola központi épület udvarfelújításának elsõ szakasza meg-
történt. Az intézmény udvara, annak berendezései, valamint sportpályái az iskolával
jogviszonyban álló tanulók számára vannak fenntartva. Ezek használata szorgalmi
idõben tanórák, délutáni foglalkozások (kollégium, napközi, tanulószoba, edzés stb.), il-
letve nyáron egyéb, iskola, kollégium által szervezett programok (nyári táborok) alkal-
makor tanári, edzõi felügyelettel történik. Mivel nem KÖZTERÜLETRÕL van szó, az is-
kola udvarát hét közben is, valamint hétvégenként is csak az arra jogosultak hasz-
nálhatják a teljes évre vonatkozólag.
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 érde-
kében fokozott ellenõrzések várhatóak, melyekhez a rendõrség és a járõrszolgálat segít-
ségét is igénybe vesszük.

Az iskola vezetõsége

FUTÓFESZTIVÁL
Futva, kocogva vagy sétálva, egyéneknek, gye-
rekeknek, családoknak, cégeknek, kicsiknek
és nagyoknak, babakocsival és kerekes kocsi-
val érkezõknek egyaránt!!!

A lajosmizsei Fekete István Általános Is-
kola kezdeményezésére, a nevezési díjak
bevételébõl sportszerek és udvari játékok
vásárlására.

Ideje: 
2011. október 16. 10 óra

Helye: 
Lajosmizse központi futballpálya

(Mizsei u. 7–9.)

Választható távok:
I.  kategória 10 km

II.  kategória 3 km
III.  kategória 500 m

NEVEZÉSI DÍJAK:
A) családi (2 gyermek+2 felnõtt): 800 Ft
B) felnõtt (18-tól) 300 Ft
D) gyermek (3-18 év) 200 Ft

Nevezés a helyszínen 8.00–9.30 óráig

A Futófesztiválon minden sportolni szeretõ
rajthoz állhat, aki elfogadja a kiírás feltét-
eleit, és azokat betartja. A versenyen min-
denki saját felelõsségére indul, képességei-
hez mérten választ távot és teljesíti azt.

Érdeklõdni
a következõ telefonszámokon lehet: 

70/59-15-637, 30/258-00-65

Minden nevezett, és az általa választott távot
teljesítõ versenyzõ emléklapot kap!

Az I.-II. kategóriában, az elsõ három
helyezettet éremmel is jutalmazzuk!

Jelentkezésére feltétlen számítunk!
Rendezõség
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A Fekete István Általános Iskola elsõ osztá-
lyos tanulói Történelmi kalandtáborban ve-
hettek részt június 20–24-ig. A tábor napközis
jelleggel mûködött Törökné Kürtösi Ildikó,
Szilaj Kata és Herceg Dóra szervezésében.

Az õsemberek nyo-
mában barlang-
rajzot alkottak a
gyerekek, kavicsot
festettek és csont-
dobálással ûzték
ki a vadállatokat a
barlangból. 

Az ókor kereté-
ben készítettek
mozaik edényt, a
fiúk katonai jel-
mezt, a lányok
pedig nyakéket.
Utána az olimpi-
ai játékokon ver-
senghettek. 

A középkor kap-
csán megismerked-
tek a lovagok életé-
vel, pajzsot és tõrt
készítettek a fiúk,
süveget a lányok. A
lovagi tornán min-
denki küzdött az
ádáz lufik ellen.

Az indián napon
tolldíszekkel és
nyaklánccal éke-
sítették magukat
az újdonsült indi-
ánok, majd teljes
harci díszben le-
vadászták a park-
ban az összes bö-
lényt és kihalász-
ták a folyóból a
halakat.

Utolsó nap egy modernkori mesetúrán barangol-
tak a táborozók Süsü, a sárkány kíséretében.

A gyerekek mindennap részesültek képesség-
fejlesztésben, valamint mindennap szervez-
tünk számukra játékos sportvetélkedõt, ügyes-
ségi játékokat, szellemi fejtörõket és kézmû-
ves foglalkozást.

Sokszor dolgoztak párokban illetve kisebb-
nagyobb csoportokban, ezáltal is fejlesztve
szociális kompetenciájukat.

Remélem, a tábor programjai sok vidám
pillanatot szereztek a kalandoroknak!

Mindenkit visszavárunk jövõre!

„Fõ az egyészség!” – tartja a közhely, és mint
minden közhelyben, ebben is van igazság. Szü-
lõként, nevelõként rendkívül fontosnak tart-
juk, hogy gyermekeink egészségesek legyenek.
De vajon ez minden? Egészséges tagjainkat,
amit hitünk szerint Istentõl kaptunk ajándék-
ba, tudjuk mindig jóra használni? 

A Tetõtõl Talpig Tábor célja az volt, hogy
megmutassuk a gyermekeknek, hogyan lehet
testünkkel Isten dicsõségére élni. Lábunkra
nyúlcipõ helyett a „békesség evangéliuma hir-
detésének saruját húzzuk”, és mondjuk el
minden embernek: Isten országa közel van.
Kezünkkel a lökdösõdés helyett emeljük fel a
gyengét. Eszünkkel ne haditervet szõjünk, ha-
nem a bölcsességet keressük. Szánkkal a má-
sik ember szidalmazása helyett Istent dicsõít-

sük, egymást bátorítsuk. Minderre persze ma-
gunktól nem vagyunk képesek. Ez csak akkor
lehetséges, ha Jézus vére tisztára mossa a szí-
vünket.

Táborunkban több mint 70 gyermek vett
részt felekezeti hovatartozástól függetlenül.
De a résztvevõk nem csak a gyermekek voltak.
A szülõk, a város a gyülekezet, fiatalok és idõ-
sek is tetõtõl talpig hozzátették a maguk részét
a tábor sikeréhez. Így lehetõsége nyílt a népes
csapatnak élõzenére táncolni, gyöngyöt fûzni,
lovagolni, decoupage-olni, és bõségesen el
voltunk látva étellel, itallal.

A köszönet mindenkié, aki dolgozott az
ügyért, a dicsõség egyedül Istené!

Ferenczyné Biró Katalin

Történelmi kalandtábor
Tetõtõl Talpig Tábor

Napközis tábor a református templom kertjében

2011. június 27-étõl július 8-áig két turnusban
várták az alsó tagozatos gyerekeket a pedagó-
gusok, Kovácsné Szegedi Mária táborvezetõ,
Horváthné Krompaszky Mária és Fekete Irén.

Az elsõ napokban Inci néni vezetésével, aki
amellett, hogy tanít, zenél is, Zenemalom cím-
mel a gyerekek hangszerekkel ismerkedtek,
zenét hallgattak, zenés játékokat, vetélkedõ-
ket játszottak, barangoltak a zene világában. 

A kreatív foglalkozásokat Horváthné Mari-
ka néni vezette. Ezeken a délelõttökön a kéz-
ügyességüket fejlesztették a gyerekek, volt ví-
zibomba készítés, meglepetéskocka, szamuráj
sapka, papagáj és csattogtató hajtogatás. 

A délutáni foglalkozások a lo-
vardában, Krasnyánszki András-
nál folytatódtak. Megismerked-

tek közelebbrõl az állatokkal és a lovaglás
alapjait is sikerült elsajátítani.

A Helytörténeti Múzeumban régi korok
tárgyait, használati eszközeit láthatták. Volt
sütés-fõzés, háztartási ismeretek, mindez kor-
hû ruhában és eszközökkel. A foglalkozásokat
Skultétiné Terenyi Ibolya vezette.

Az utolsó napon a szülõk is eljöttek és ízelí-
tõt kaptak abból, milyen érdekes és hasznos
dolgokkal töltötték a gyerekek az egy hetet.
A kicsik nagyon jól érezték magukat, akár
egész nyáron maradtak volna.

Zenés-lovas kreatív tábor
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Szintén 2010 októberében hirdetett egy ötfordulós internetes egyéni termé-
szetismereti versenyt a dabasi gimnázium. Iskolánk tanulói is a díjazottak
között voltak. Az eredményhirdetésre a tanévzáró ünnepélyen került sor. 

Díjazott tanulóink: Nagy Adrienn 6. c – Tanára: Takács Ildikó; Dobi Krisz-
tina 7. c – Tanára: Adonyi Gabriella; Veszelszki Réka 7. c – Tanára: Adonyi
Gabriella. A díjakat a gimnázium igazgatója, Pásztor Gergely adta át.

A kollégiumi kisudvar szept. 9-én a szülõk, ta-
nítók és gyerekek együttes segítségével újult
meg hogy diákjaink szép és biztonságos kör-
nyezetben játszhassanak a szünetekben.

A munkában résztvevõ szülõk és nagyszü-
lõk: 1. d: osztályból: Csorba Ferenc; 1. e: Török
András, Nyemecz Ferenc, Homoki Gábor,
Szõrös István, Drabant Erika; 2. a: Zsigó Jó-
zsef; 2. b: Nagy Sándor, Deák Tamás, Lovászi
Tibor; 2. d: Guttyán Attila; 2. e: Gajdácsi Ta-
más, Selypes Csaba; 3. a: Hupka Sándor,
Hupka Sándorné, Halmavánszki Zsolt,
Halmavánszki Zsoltné, Hajzer Mihály, Vas
Lajos; 3. e: Treiber Emil.

Megszépült az udvar
2011. június 18–20.

A Fekete István Általános iskola 6. d osztálya Sápiné Aczél Ágnes osztályfõnök szervezésében a
tanév befejezése után 3 napos osztálykirándulást tett a romániai Magyarremetére, városunk elsõ
testvértelepülésére.

Programjaink voltak:
SZOMBAT: Nagyváradon a Püspöki palota, Szent László temp-
lom, és az Ady-emlékhely megtekintése. Vacsora elõtt a patak-
ban fürdés, vacsora után a helyi néptánccsoporttal táncház.

VASÁRNAP: másnap bõséges reggeli után (útravaló szendvicsek-
kel felszerelkezve) autóbusszal elmentünk a Medvebarlanghoz
(25 km), visszafelé megnéztünk egy néprajzi gyûjteményt is. Be-
lényes nevezetességei közül a református templomot is megte-
kintettük.

Késõ délután a helyi falumúzeumot látogattuk meg, ahol Ger-
gely Károlyné Marika néni történeteivel és finom pogácsájával
még élvezetesebb élménnyel gazdagodtunk. Este vacsora után
szabadon felfedezhettük a remetei élet szépségeit.

HÉTFÕ: reggeli után Biharfüredre láto-
gattunk, ahol a csodaforrást tekintettük
meg, és a Bihari-havasok hegyeiben, ter-
mészeti adottságaiban gyönyörködhet-
tünk.A szállásunkról és a félpanziós ellátá-
sunkról a Turul panzió házigazdái Fila Ist-
ván és felesége Terike gondoskodott. A he-
lyi ételek finomak voltak, különösen a tú-
ros rakott puliszka volt újdonság számunk-
ra.

Reméljük, még lesz lehetõségünk ismét
visszalátogatni ebbe e festõi faluba, ezek-
hez a vendégszeretõ emberekhez.

6. d osztály tanulói

Angolos és természetismereti sikerek
A dabasi Táncsics Mihály Gimnázium 2010 októberében négy kategóriában hirdetett meg egy
hat fordulóból álló angol nyelvi egyéni levelezõ versenyt. Az ünnepélyes eredményhirdetésre
a gimnázium Tanévzáró ünnepélyén került sor. A lajosmizsei iskola diákjai mind a négy kate-
góriában elhozták az elsõ díjat és a nyolcadikosok mezõnyében még a második helyezést is.

Díjazott tanulóink:
5. évfolyam, I. hely: Benke Lóránt 5. c – Tanára: Juhász Mária
6. évfolyam, I. hely: Nagy Adrienn 6. c – Tanára: Drabantné Gyurgyik Györgyike
7. évfolyam, I. hely: Dobi Krisztina 7. c – Tanára: Adonyi Gabriella
8. évfolyam, I. hely: Szõrös Alexandra 8. a – Tanára: Adonyi Gabriella
II. hely: Németh Mária 8. a – Tanára: Adonyi Gabriella

 
 

Minden érdekl d t szeretettel várunk! 
 

 

Iskolai tehetséggondozás 
TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0008 

 
„Hinnünk kell, hogy tehetségesek vagyunk valamiben” (Marie Curie) 

 

ZÁRÓ KONFERENCIA 
 
 
 

2011. OKTÓBER 26. 
 
 
 

Ideje: 2011. október 26.  14. 00 óra 
 

Szakmai el adó: Prof. Dr. Bagdy Em ke 

  Pszichológus - A pszichológiai tudomány kandidátusa 
 
Helyszín: M vel dési Ház és Könyvtár – Mozi terem 
  6050 Lajosmizse, Szabadság tér 12. 

 
Belépés díjtalan. 

A projekt az Európai Unió támogatásával,  
az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 

 
 

OSZTÁLYKIRÁNDULÁS REMETÉRE
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Lajosmizse Város Önkor-
mányzata Egészségügyi,
Gyermekjóléti és Szociá-
lis Intézménye szeretettel
hívja, várja Önt a szakmai
napok rendezvényeire,
egészségügyi szûrésekre,
idõsek hetének program-
jaira.

EGÉSZSÉGÜGYI HÉT

2011. OKTÓBER 3. (HÉTFÕ)

8.00–9.45: Iskola-egészségügyi alapszûrés és szín-
látásvizsgálat – 1. e osztály
Helyszín: Fekete István Általános Iskola

9.00–12.00: Nõgyógyászati rákszûrés
Helyszín: Egészségház, szakorvosi rendelõ az
ügyeleti folyosón

9.00–13.00: Ingyenes hallásvizsgálat
Szükség esetén fülmosás
Hallókészülék-bemutató és tanácsadás
Helyszín: Egészségház, szájhigiéné rendelõ
Dr. Szepes Andrea – fül-orr-gégész, audioló-
gus szakorvos

10.00–13.00: Zöldhályogszûrés
Helyszín: Egészségház, szemészeti szakren-
delõ

14.00–15.30: Iskola-egészségügyi alapszûrés és
színlátásvizsgálat – 1. a osztály
Helyszín: Fekete István Általános Iskola

14.00–16.00: PSA szûrés
Helyszín: Egészségház, laboratórium

15.00–17.00: Urológiai rákszûrés
Helyszín: Egészségház, szakorvosi rendelõ az
ügyeleti folyosón

2011. OKTÓBER 4. (KEDD)

8.00–9.45: Iskola-egészségügyi alapszûrés és szín-
látásvizsgálat – 1. d osztály
Helyszín: Fekete István Általános Iskola

8.30–12.00: Lábmasszázs-bemutató
Helyszín: Egészségház

8.00–12.00: Hallásvizsgálat
KIND Halláscentrum
Idõpont-egyeztetés 06-30/925-0900
Helyszín: Egészségház, ügyeleti rendelõ

14.00–15.30: Iskola-egészségügyi alapszûrés és
színlátásvizsgálat – 1. b osztály
Helyszín: Fekete István Általános Iskola

2011. OKTÓBER 5. (SZERDA)

8.00–9.45: Iskola-egészségügyi alapszûrés és szín-
látásvizsgálat – 1. c osztály
Helyszín: Fekete István Általános Iskola

8.00–12.00: Szájüregi rákszûrés
Helyszín: Egészségház, szájhigiéné rendelõ
Szilágyiné Halasi Anikó szájhigiénikus
Szakmai felügyelet: dr. Szántó Kristóf

9.00–12.00: Nõgyógyászati rákszûrés
Helyszín: Egészségház, szakorvosi rendelõ az
ügyeleti folyosón

2011. OKTÓBER 6. (CSÜTÖRTÖK)

8.00–12.00: Diétás tanácsadás
Helyszín: Egészségház

8.30–13.00: Véradás
Helyszín: Egészségház, emelet

9.00: Gyermek-egészségügyi Központ átadása
Helyszín: Egészségház

9.00–15.00: Ultrahangos csontsûrûségmérés
1500 Ft/vizsgálat
Idõpont-egyeztetés: 06-76/455-154

XI. SZAKMAI NAPOK – NYÍLT NAPOK – 2011. október 3–7.

IDÕSEK HETE RENDEZVÉNYEI

2011. OKTÓBER 3. (HÉTFÕ)

10.00–10.30: Masszázs, talpmasszázs, akupunktú-
rapontok
Bemutatóval egybekötött elõadás a különféle
masszázsokról és jótékony hatásukról
Elõadók: Mohl Mariann és Petõ Edit gyógy-
masszõrök. Helyszín: Idõsek Klubja

10.40–11.10: „Trombitaszó”
Tornyi Zoltán elõadásában (Kecskeméti Ifjúsá-
gi Fúvószenekar)
Helyszín: Idõsek Klubja

2011. OKTÓBER 4. (KEDD)

10.00–10.45: Virág Ágnes indiai táncbemutatója
11.00–11.30: Jáde Fogyatékkal Élõk Nappali Intéz-

ményének mûsora
Felkészítõ: Szerzõ Zsuzsanna intézményvezetõ
Helyszín: Idõsek Klubja

2011. OKTÓBER 5. (SZERDA)

10.00–11.15: „Az idõsek védelmében” címmel elõ-
adást tart Tót Szilvia rendõr százados, a Kecs-
keméti Rendõrkapitányság Bûnmegelõzési és
Áldozatvédelmi Alosztályának vezetõje
Helyszín: Egészségház, I. emelet, nagyterem

2011. OKTÓBER 6. (CSÜTÖRTÖK)

12.00–16.00: Látogatás a Hírös Idõsek Klubjába
(Meghívás által, Kecskemétre utazik az Estike
Idõsek Klubja)
Az itthon maradó klubtagokat kvízjáték, tombo-
la várja
Helyszín: Idõsek Klubja és a Kecskeméti Hírös
Klub

2011. OKTÓBER 7. (PÉNTEK)

„IDÕSEK NAPJA” VÁROSI ÜNNEPSÉG

12:30–13.00: Vendégvárás és nevezés a sütemény-
és pogácsasütõ versenyre

13:00–16.00: Városi Idõsek Napi ünnepség
Program: 
Köszöntõt mond: dr. Adonyi Lajos alpolgár-
mester 
Ünnepi mûsorban fellépnek Papp Györgyi elõ-
adómûvész, Fõnix Dance Tánc- és Sportegye-
sület tanítványai. Kerti parti finom falatokkal,
sütemény- és pogácsasütõ verseny ered-
ményhirdetése, Galamb József zenéjével kerti
mulatság.
Helyszín: Idõsek Parkja (Egészségház belsõ
udvara)

Helyszín: Egészségház, szakorvosi rendelõ az
ügyeleti folyosón)

9.00–15.00: Biorezonancia antioxidáns és állapot-
felmérés
2500 Ft/vizsgálat
Idõpont-egyeztetés: 06-76/455-154
Helyszín: Egészségház, szakorvosi rendelõ az
ügyeleti folyosón

10.00: Véradó ünnepség
Helyszín: Egészségház, aula

13.00: Szakmai továbbképzés
Újdonságok, változások a sürgõsségi ellátás-
ban
Helyszín: Egészségház, tanácsterem
Papp Zoltán mentõállomás-vezetõ

2011. OKTÓBER 7. (PÉNTEK)

9.00–12.00: Nõgyógyászati rákszûrés
Helyszín: Egészségház, szakorvosi rendelõ az
ügyeleti folyosón
Dr. Végh Lajos szülész-nõgyógyász szakorvos

11.30: Állás.Infó bemutatása
Helyszín: Egészségház, aula

A szakmai napok fõ támogatói:
Lajosmizse Város Önkormányzata, Mûvelõdési Ház és
Könyvtár
További támogatók:
Brauniczer Ferencné fõdietetikus, dr. Szepes Andrea
fõorvos, audiológus szakorvos, Fekete Irén, Szerzõ
Zsuzsanna és társulata, Galamb József, Gárdonyi Tea-
ház, KIND Halláscentrum, „Legyetek jók, ha tudtok”
Alapítvány, Mezei Anett, Dóka Zsolt és tanítványai, Olí-
via Kft., Prima Protetika Kft., Tornyi Zoltán, a Kecske-
méti Ifjúsági Fúvószenekar tagja, Virág Ágnes, Jáde
Fogyatékkal Élõk Nappali Intézménye, Audisszima Hal-
lókészülék Szalon és Szakrendelõ
Támogatásukat köszönjük!

Szeretettel hívunk, várunk minden érdeklõdõt! Érdek-
lõdni lehet: Fábián Andrea klubvezetõnél a 76/356-
184 telefonszámon vagy személyesen.

„Idõsek Napja” Városi Ünnepség
FELHÍVÁS SÜTEMÉNY-

ÉS POGÁCSASÜTÕ VERSENYRE!

A 2011. évi „Idõsek Hete” rendezvénysorozat kereté-
ben az Estike Idõsek Klubja sütemény- és pogácsa-
sütõ versenyt hirdet.

Nevezhet bárki saját készítésû süteménnyel vagy
pogácsával. A benevezett sós vagy édes süteménye-
ket a rendezvény résztvevõi kóstolják és zsûrizik le-
adott szavazataikkal.

A nevezési mennyiség 20 db. A tálaláshoz szüksé-
ges kosárról, tányérról a résztvevõk gondoskodnak.
A versenyben legtöbb szavazatot elnyerõ értékes nye-
reményben részesül. A versenyben való részvételhez
nevezni kell!

A nevezés ideje: 2011. október 7. (péntek) 12.30
órától. 

Helyszín: Egészségház belsõ udvara, Idõsek Park-
ja. Név megadásával várjuk a kedves jelentkezõket!

Zsûrizés, kóstolás: 12.30-tól 15.00-ig.
Eredményhirdetés, díjak átadása: a rendezvény

keretében 15.00 órakor.
Bõvebb információ: 6050 Lajosmizse, Dózsa Gy. út

104–106. Estike Idõsek Klubja
Tel.: 76/356-184 (236-os mellék), Fábián Andrea

klubvezetõ.
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Állásinfópont

Intézményünk az egészségügyi ellátáson túl gyermekjóléti és szociális
alapellátási feladatokat is biztosít Lajosmizse és Felsõlajos lakossága
számára. A Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat mûködése során
naponta tapasztaljuk a gazdasági válság súlyos következményeit.
A gazdasági vállalkozások veszteségei miatti munkahelymegszûnése-
ket, a munkanélküliek számának növekedését, a munkahely elvesztése
miatt elõálló anyagi krachot, a családok krízishelyzetét, amelyek sok
esetben egészségromlást is elõidéznek.

A Gyermekjóléti és a Családsegítõ Szolgálat feladatai sokrétû segí-
tõ, gondozási, szolgáltatási tevékenységek, pl. tájékoztatás, jogi tanács-
adás, ügyintézésben segítségnyújtás, élelem-, ruha-, tüzelõ- és tan-
könyvadományok begyûjtése, szétosztása, segítségnyújtás lakhatási fel-
tételek megoldásában…

A Lajosmizsei Gyermekjóléti Szolgálat 2000–2010. év adatai

2000. év: 708 fõ, 2001. év: 1312 fõ, 2002. év: 1300 fõ, 2003. év: 1130 fõ,
2004. év: 1105 fõ, 2005. év: 1135 fõ, 2006. év: 1605 fõ, 2007. év: 1978 fõ,
2008. év: 2225 fõ, 2009. év: 2227 fõ, 2010. év: 2052 fõ.

A Lajosmizsei Családsegítõ Szolgálat 2000–2010. év adatai 

2000. év: 713 fõ, 2001. év: 967 fõ, 2002. év: 696 fõ, 2003. év: 1347 fõ,
2004. év: 1278 fõ, 2005. év: 1570 fõ, 2006. év: 2105 fõ, 2007. év: 2327 fõ,
2008. év: 2875 fõ, 2009. év: 3249 fõ, 2010. év: 3512 fõ.

Az adatokból látható, hogy az elmúlt 10 évben a Gyermekjóléti Szolgá-
lat kliensforgalma háromszorosára, a Családsegítõ Szolgálat kliens-
forgalma ötszörösére emelkedett. 

Munkatársaim – erõfeszítéseik ellenére – sokszor csak tûzoltás jel-
leggel tudnak a családoknak segíteni, amelyen változtatni szeretnénk.

A munkanélküliek száma Lajosmizsén is magas. Tapasztalatunk,
hogy klienseink ad hoc jelleggel szereznek tudomást az elhelyezkedési
lehetõségekrõl. Az álláskeresõk sokszor nem rendelkeznek internettel,
nem tudnak vásárolni álláshirdetést tartalmazó újságot, vagy éppen az
információelérés késedelme miatt maradnak le 1-1 munkalehetõség-
rõl. A lajosmizsei cégeknek nincs olyan felülete, ahol megjelentetnék
valamennyien üres állásaikat. A munkaügyi központban sem adja le
minden vállalkozás álláshirdetéseit. 

Mindezek alapján tervünk a következõ: a Kecskeméti Munkaügyi
Központhoz bejelentett álláshirdetéseket (ezek az egész megyére meg-
hirdetett állásajánlatok) és a lajosmizsei, felsõlajosi cégek, vállalkozá-
sok álláshirdetéseit begyûjtjük. Az ily módon begyûjtött álláshirdeté-
seket az Egészségház aulájában egy érintõképernyõs monitoron elér-
hetõvé tesszük. A Szolgálatok munkatársai az érdeklõdõk számára
személyesen információt szolgáltatnak. 

Munkatársaimmal meggyõzõdésünk, hogy e célzott információgyûj-
téssel és azok elérhetõvé tételével valódi segítséget tudunk adni a mun-
kaerõpiac szereplõinek, klienseinknek, végsõ soron a családoknak. 

Mindezek alapján várjuk az üres állások hirdetõit és álláshirdeté-
seiket. Várjuk az állások után érdeklõdõket.

Tájékoztatás kérhetõ személyesen a Szakmai napok keretében októ-
ber 7-én, vagy telefonon dr. Mészáros-Petike Zsuzsanna Családsegítõ
Szolgálatvezetõnél a 76/356-184 telefonszámon.

Lajosmizse Város Önkormányzata 
Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye

Józsáné dr. Kiss Irén intézményvezetõ 

Gyermek-egészségügyi központ
kialakítása az Egészségházban

Az önkormányzat az augusztusi soros ülésén a lajosmizseiek egészség-
ügyét érintõ fontos témát tárgyalt. A háziorvosok közül dr. Gócz Irén
háziorvos és dr. Takács Vilmos házi gyermekorvos kérték elhelyezésü-
ket az Egészségházban, mert itt szeretnének újra rendelni.

– Igaz-e a hír? – kérdeztük Basky András polgármestert.
– Igaz, az orvosok valóban ezt kérték. A döntés már köztudott. Az

itt élõ emberek egészségügyi ellátása az önkormányzati feladatok kö-
zül az egyik legfontosabb. A betegek, a gyermekes családok, az idõsek
szempontjából is az a legideálisabb, ha a háziorvos, a szakorvos, a la-
bor és a többi egészségügyi ellátás is egy helyen megtalálható. Éppen
ezért a képviselõ-testület egyhangúan támogatta ezt a kérést.

– Hol helyezhetõk el a beköltözõ orvosok, hiszen az Egészségházban
már nincs üres rendelõ? – kérdeztük Józsáné Dr. Kiss Irén intézmény-
vezetõt.

– Valóban belaktuk az Egészségházat – válaszol az intézményvezetõ
asszony. – A több mint nettó 1500 m2-en egy egészségügyi és szociális
szolgáltató központ mûködik. A már régebb óta meglévõ szemészeti,
nõgyógyászati, reumatológiai szakorvosi rendelés mellett mára már
megtalálható az Egészségházban – sok más szolgáltatás mellett – az
ortopédiai, diabétesz, kardiológiai, bõrgyógyászati, pszichiátriai, uro-
lógiai rendelés is. Az ügyeletet ellátó 16 fõ orvossal és a beköltözõ 2 fõ
orvossal együtt az orvosok száma az Egészségházban 35 fõre növeke-
dett. Õk és szakmai munkatársaik igyekeznek legjobb tudásuk szerint
mindent megtenni a lajosmizsei és a felsõlajosi betegekért. 

A beköltözõ orvosokat az Egészségház egyes helyiségeinek átalakí-
tásával tudtuk elhelyezni. Arra törekedtünk, hogy az új elhelyezéssel
az orvosok a szakmai feladataiknak eleget tudjanak tenni, a betegek
komfortérzete nõjön, színvonal-emelkedés legyen ellátásukban, és a
szakhatóság is természetesen kiadja a mûködési engedélyt. Az Egész-
ségház fõbejáratához képest a bal oldali épületszárnyban lesz kialakít-
va egy gyermek-egészségügyi központ a gyermekorvosok és a védõnõi
szolgálat egymás mellé helyezésével. A beteg gyermekek ellátásához
2 db házi gyermekorvosi rendelõt alakítottunk ki. A várakozó részben
padokat, pelenkázóasztalokat helyeztünk el. Az egészséges gyermekek
orvosi és védõnõi tanácsadására, a terhes kismamák védõnõi gondo-
zására egy külön részt alakítottunk ki. Õk a betegektõl eltérõ útvona-
lon, a védõnõi szolgálat jelenlegi megközelítési pontja felõl juthatnak
be az épületbe, ahol megfelelõ szeparálással biztosítani lehet számuk-
ra is a külön tanácsadó, váró-, vetkõzõ- és illemhelyiségeket. Szeret-
nénk kérni a szülõket, hogy õk is kövessék az ismertetett útvonalakat
gyermekük egészsége érdekében. 

Ezzel a kialakítással felszabadul a régi gyermekorvosi rendelõ, aho-
vá kisebb átalakítással elhelyezhetõ dr. Gócz Irén háziorvosi rende-
lése. Az orvosi rendelõt az ide tartozó betegek az Egészségház fõbejá-
ratán áthaladva, az aulából rögtön jobbra tartva a kialakítandó nõvér-
állás helyiségen keresztül közelíthetik majd meg.

A Családsegítõ Szolgálat, a Gyermekjóléti Szolgálat, a Gondozási
Részleg és a RÉV szolgáltatás-hozzáférési pontja az Egészségház fõ-
bejáratánál jobbra lévõ helyiségben lesz található. 

– Ki fizeti ezeket az átalakítási munkálatokat? – kíváncsiskodtunk.
– Részben a beköltözõ orvosok és részben az önkormányzat az in-

tézményi OEP-bevételbõl. Az átalakításokkal összefüggõ színvonalas
munkák Székely Tihamér kivitelezõnek és alvállalkozóinak köszönhe-
tõk. Természetesen nem képzelhetõ el ennek a munkának a megvaló-
sítása az EGYSZI munkatársai, technikai részlege és a közmunka-
programban részt vevõk szorgalmas munkája nélkül, akiket ezért kö-
szönet illet – válaszolta kérdésünkre a polgármester úr. 

– szerkesztõ –

KEDVES BETEGEK!

Értesítem kedves betegeimet, hogy az eddig megszokott és ismert
rendelési idõben várok mindenkit az Egészségházba beköltözést
követõen is október 3-ától:

Hétfõ–péntek: 8.00–12.00 óráig
Kedd: 16.00–17.00 óráig

dr. Gócz Irén háziorvos

Értesítem a szülõket és a kis betegeimet, hogy rendelési idõm az
Egészségházba beköltözést követõen, október 3-ától változik, az
alábbiak szerint:
Hétfõ: 15.00–17.00
Kedd: 8.00–12.00
Szerda: 14.00–17.00
Csütörtök: 9.00–12.00
Péntek: 9.00–12.00

dr. Takács Vilmos házi gyermekorvos

10-11.qxd  2011.09.22.  17:24  Page 11



Ez év augusztusán rendez-
vénysorozatunkat nem egy
hétvégére terveztük, az volt a
cél, hogy több alkalommal
legyen lehetõség 1-1 nyári es-
te tartalmas eltöltésére.
A mûsorok összeállításánál
szempont volt, hogy bepil-
lantást nyerjünk idegen or-
szágok kulturális életébe.
Hangulatos estét köszönhe-
tünk a német fúvószenekar-
nak, ízelítõt kaptunk Brazília
egzotikus különlegességeibõl
(úgy ételeibõl, mint népze-
néjébõl, mozgásmûvészeté-
bõl). Egy másik hétvégén az
ír zene és tánc varázsolta el a
látogatókat. Tapsolhattunk a
Dumaszínház népszerû sze-
replõinek, meghallgattuk a
méltán híressé vált Bohém
Regtime Band igényes zenei
mûsorát. A szülõkkel elláto-
gató gyermekeket kézmûves
foglalkozásokkal, színpadi
gyermekmûsorral vártuk.
A rendezvények helyszíne is
változott a korábbi évekhez
képest. 

A kiállítások, úti beszámo-
lók, esti színházi programok
a mûvelõdési házban zajlot-
tak, Szérûskertünk pedig a
délutáni könnyûzenei kon-
certjeinktõl volt hangos.

A nyári esték zárásaként
közvélemény-kutatásba
kezdtünk, amihez kérjük a
lakosság segítéségét! Lajos-
mizse közintézményeiben el-
helyezzük azokat a kérdõíve-
ket, amelyek a Lajosmizsei
Napok rendezvényeire vo-
natkoznak. Amennyiben ki-
töltve visszakapjuk, tervezé-
sünket jelentõsen megköny-
nyíti és a jövõben még in-
kább a látogatók kedvében
tudunk járni. A név nélkül
kitöltött lapok is segítséget
adnak nekünk, de aki vállalja
névvel, elérhetõséggel a véle-
ményét, közöttük az õszi elsõ
színházi elõadásunkra (Figa-
ró házassága) ingyenes belé-
põjegyeket sorsolunk ki. Ok-
tóber 25-ig várjuk vissza a
kérdõíveket!

Guti Istvánné

12

VISSZATEKINTÉS
A XVIII. LAJOSMIZSEI NAPOKRA
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A Helytörténeti Egyesület
hagyományõrzõ foglalkozásokat tartott

augusztus 18–21-ig délelõttönként

Mostunk, vasaltunk. Hamulúgban áztattuk
a ruhákat dézsában, ahogy régen is csinál-
ták. A mosás az udvaron fa mosóteknõben
történt, amibõl bizony csöpögött a víz, hiá-
ba áztattuk be jó elõre. A nagy melegben ez
nem vette el a gyerekek kedvét, szorgosan
sulykolták a ruhát, elõkerült a mosódeszka
és a nagymama által készített mosószap-
pan, valamint a sikárkefe is. A teknõ meg-

telt habbal. Mosás közben jót pancsoltak, versengve keresték a tek-
nõ alján „elveszett” szappant. Utána öblítettünk, ruhát csavartunk,
teregettünk. 
A száraz ruhákat mángoroltuk, közben a szenes vasalókat is felfûtöt-
tük, mégpedig csutkával, hisz úgy az igazi. A nagy odafigyeléssel ki-
vasalt zsebkendõket szépen összehajtogatva tettük a ruhás kosárba. 

Lebbencset, lúdgégét és tarhonyát készítet-
tünk, amihez ideális, tarhonyaszárító idõ
volt. Ismét az udvaron dolgoztunk, ahogy
az nyaranta szokás volt.
Elkészítettük a „tojáslét”, ami felvert tojás-
ból és kevés vízbõl, kicsi sóból állt. A da-
gasztó teknõbe kétszer szitáltuk át a lisztet,
majd a szétterített lisztre egymást váltva kézzel locsoltuk a tojáslét,
míg a társaság többi tagja a lisztet a tojással a teknõ alján tarhonyá-
vá gömbölygette. Egyre fogyott a liszt, és szaporodott a tarhonya a
teknõben, mintha mindig ezt csinálta volna a kis csapat. Annyi tar-
honyánk lett, hogy két nagy asztal kellett a megszárításához.

Közben elterjedt a híre, mi történik a régi városháza udvarán. Elõ-
ször a Polgármester úr látogatott meg bennünket, majd a szomszé-
dos épületekbõl is jöttek vendégek. Amíg nem látták a száradó tar-
honyát, azt hitték, bizonyára játszunk a gyerekekkel.

Mindenki örült a régi hagyomány felújításának és azt mondták, ha
jövõre meg is fõzzük, õk bizony megkóstolják. Hát, gondolkodunk
rajta… vállalkozók már vannak a krumpli hámozásra, csak bográ-
csot kell szereznünk.

Míg a tarhonya száradt, elkészült a lebbencs és a lúdgége is. Az
anyukáknak büszkén csomagolt mindenki egy keveset mutatóba az
aznapi készítményekbõl

Aug. 20-án a folyosón levõ faragószéken fa-
ragtunk szerszámnyelet, s közben a faragó-
szék nótáját énekeltük. Még a Polgármester
úr is bekapcsolódott az éneklésbe, ami a kis
faragók számára nagy megtiszteltetés volt,
igaz, kicsit zavarba is jöttek.

Utána átalakult a társaság teremõrré, mert
a látogatók félreértve a Helytörténeti Kiállítás nyitvatartását, szinte
percek alatt megtöltötték az épületet, aminek nem csak az egyesület
részérõl örültünk, hanem a gyerekek is büszkék voltak, hogy ilyen fe-
lelõsségteljes beosztást kaptak. Meg is kérdezték, hogy bejöhetné-
nek-e a jövõ héten is foglalkozásra?

Dédszüleink játékait is kipróbáltuk. Kendõ-
bõl sodortunk teknõst, pörgettyût készítet-
tünk, rongylabdával és similabdával játszot-
tunk és egy 1930-ban készült babával divat-
bemutatót rendeztünk a varródobozból ké-
szült gardróbjából. Megtanultunk bárányoz-
ni és rájöttünk, ha egy “bárány” jó sakkozó,
akkor a farkas nem tudja elkapni.

Sajnos, ez a délelõtt is rövidnek bizonyult, több játékra nem volt
idõ, de Ibolya néni megígérte, hogy hamarosan folyt. köv.

Skultéti Ibolya

ésésésés    LLLLAJOSMIZSE AJOSMIZSE AJOSMIZSE AJOSMIZSE VVVVÁROS ÁROS ÁROS ÁROS MMMMÛÛÛÛVELVELVELVELÔÔÔÔDÉSI DÉSI DÉSI DÉSI HHHHÁZA ÁZA ÁZA ÁZA     

ÉS ÉS ÉS ÉS KKKKÖNYVTÁRAÖNYVTÁRAÖNYVTÁRAÖNYVTÁRA    

bemutatja 

Stand-up Comedy 
címû produkcióját. 

 

2011. október 14. (péntek) 192011. október 14. (péntek) 192011. október 14. (péntek) 192011. október 14. (péntek) 1900000000    

Kiss Ádám  

és 

 Rekop György 

    

HelyszínHelyszínHelyszínHelyszín: mûvelôdési ház színházterme 

 

BelépôBelépôBelépôBelépô: 2000 Ft 

 

 

Jegyek elôvételben, az elôadás elôttelôadás elôttelôadás elôttelôadás elôtt 1 hónappal 1 hónappal 1 hónappal 1 hónappal válthatók 

 a mûvelôdési ház irodáján hétköznap 8-16 óráig. 

Jegyrendelés információ: 76/555-053 

MIZSE-NAPOK A RÉGI VÁROSHÁZÁN
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KOLLÉGIUMI HÍREK

Nyáron hetedik alkalommal került meg-
rendezésre Lakitelek-Tõserdõn a Tüskevár
tábor, és idén elõször csak a kollégista gye-
rekeknek. A 20 táborlakó sátorban lakott,
az ebédet és vacsorát bográcsban illetve
szabad tûzön, gyerekek és felnõttek közö-
sen készítették. 

A program az évszakhoz és a körülmé-
nyekhez igazodóan túrázásból, mindenna-
pos strandolásból, csónakázásból és játék-
ból állt. A gyerekek részvételét anyagilag
nagyobb részt a kollégium Gyermekmosoly
Alapítványa támogatása tette lehetõvé.

Fontosnak tartottuk, hogy a többszörö-
sen hátrányos helyzetû gyerekek, akik
egész évben zömmel lakóhelyükön élik az
életüket, többségük még sohasem nyaralt,
és volt, aki még strandon sem járt, megszo-
kott környezetüktõl távol, szép természeti

környezetben töltsenek el hat napot. És
nem csalatkoztunk: mind a felnõttek, mind
a gyerekek életre szóló élményekkel gaz-
dagodtak, és egyetlen nagy családként, ön-
feledten nyaraltak.

Ha a lehetõségek engedik, szeretnénk
jövõre ismét megrendezni ezt a programot.

Nagy Irén és Balog Csaba
táborvezetõk

Tüskevár tábor Tõserdõn

Nekrológ
Nagy Sándorné szü-
letett Czakó Irén
1992-tõl dolgozott a
Kollégiumban.

A Gyermekmosoly
Alapítványnak a kez-

detektõl a tagja volt. Elhivatottsága, pre-
cízsége, toleranciája példaértékû volt
mindannyiunk számára. Szeretettõl su-
gárzó lénye gyerekekbõl, felnõttekbõl is
viszontszeretet váltott ki. Ezért volt sok-
szoros a fájdalmunk 2011. június 23-án,
amikor tragikus hirtelenséggel távozott
közülünk életének 57. évében. 

Irénkét a Kollégium saját halottjá-
nak tekinti. Emlékét örökké megõriz-
zük!

Veszelszkiné Nagy Erika
kollégiumvezetõ

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. 

FOGLALKOZÁSAINK 2011/2012-ES TANÉVBEN

NÉPTÁNC CSOPORT – szombat 13.30 óra
DÍSZÍTÕMÛVÉSZ KÖR – szerda 15 óra
FAZEKAS SZAKKÖR – szombat 9 és 14 óra
FLÓTÁS EGYÜTTES – péntek 17.30 óra
GYERMEK HASTÁNC TANFOLYAM – péntek 17 óra
HASTÁNC TANFOLYAM – szerda 18.30 óra
NYUGDÍJAS PEDAGÓGUS OLVASÓKÖR
minden hónap utolsó csütörtök 9.00 óra
ÕSZIKÉK NYUGDÍJASKLUB
minden második hétfõ 14.30 óra
ÕSZIRÓZSA NÉPDALKÖR – szerda 15 óra
PATCHWORK KLUB – havonta egy szombat 14 óra
SAKK-SZAKKÖR péntek 18 óra
TÛZZOMÁNC SZAKKÖR – szombat 9 és 14 óra
VÁROSI KAMARAKÓRUS kedd 18 óra

RENDEZVÉNYEINK:

Szept. 13. – 30. Szép magyar tájak
Jancsovicsné Bakosi Mária festõmûvésznõ kiállítása
Szept. 17. szombat 9 és 14 óra
Gyermek foglalkozás 15.30–17.00 óráig
Fazekas Szakkör – Vezeti: Vinnainé Csurpek Ágnes
Szakköri díj 1000 Ft/felnõtt; 500, Ft/gyermek
Szept. 24. szombat 17 óra
Újvidéki tehetséges fiatal zenészek estje
Belépés díjtalan
Szept. 24. szombat 9 és 14 óra
Gyermek foglalkozás 15.30–17.00 óráig
Fazekas Szakkör – Vezeti: Vinnainé Csurpek Ágnes
Szakköri díj 1000 Ft/felnõtt; 500 Ft/gyermek
Szept. 27. kedd 17.30 óra – Kötés és horgolás klub
Vezeti: Joó Pálné. Részvétel ingyenes
Szept. 28. szerda 11 óra – Népmese Napja
Kóka Rozália énekes és mesemondó elõadása
Okt. 1. szombat 9 és 14 óra
Gyermek foglalkozás 15.30-17.00 óráig
Fazekas Szakkör – Vezeti: Vinnainé Csurpek Ágnes
Szakköri díj 1.000 Ft/felnõtt; 500, Ft/gyermek
Okt. 1. szombat 18 óra – 15 éves a Városi Kórus
Jubileumi megemlékezés a Díszteremben
Okt. 3. hétfõ 16 óra – Népdalok a Jászságból
Idõsek világnapja alkalmából fellép
Bolla János népdalénekes
Okt. 4. kedd 17.30 óra – Gobelin klub
Vezeti: Gombkötõ Helga - Részvétel ingyenes
Okt. 4. – 28.
„Lajosmizsei pillanatképek” kiállítás Skultéti Árpád
munkáiból
„Földanya ékei” kiállítás Czigány Erika munkáiból
Kiállítás megnyitó: okt. 4. 18 óra
Okt. 6. csütörtök 17 óra
Tippek, trükkök a vegyszermentes szépségápolásról
Elõadó: Békefi Anna természetgyógyász
Okt. 7. péntek 13 óra
Papp Györgyi táncdalénekes koncertje élõ zenével
(operettek, musicalok, táncdalok)
Helyszín: egészségház parkja
Okt. 8. szombat 9 és 14 óra – Tûzzománc szakkör
Vezeti: Skultéti Árpád képzõmûvész
Szakköri díj 1500 Ft/fõ/alkalom

Okt. 9. vasárnap 14 – 18 óráig – Könyves Vasárnap
Okt. 11. kedd 17.30 óra – Kötés és horgolás klub
Vezeti: Joó Pálné – Részvétel ingyenes
Okt. 14. péntek 19 óra – Dumaszínház
Kiss Ádám és Rekop György – Belépõ: 2000 Ft
Okt. 15. szombat 9 és 14 óra
Gyermek foglalkozás 15.30-17 óráig
Fazekas Szakkör – Vezeti: Vinnainé Csurpek Ágnes
Szakköri díj 1000 Ft/felnõtt; 500, Ft/gyermek
Okt. 22. szombat 9 és 14 óra
Tûzzománc szakkör – Vezeti: Skultéti Árpád
képzõmûvész – Szakköri díj 1500 Ft/fõ/alkalom
Okt. 22. szombat 14 óra – Patchwork klub
Vezeti: Kiss Katalin képzõmûvész – Részvétel ingyenes
Okt. 23. vasárnap – 15 óra: Könyvbemutató
Kristóf János: Valahol Oroszországban címû könyve ke-
rül bemutatásra Sólyom János és Bakacsi Ernõ közre-
mûködésével.
Néhány szó a könyv keletkezésérõl és tartalmáról:
Bakacsi Ernõ szorgalmazta a könyv megszületését, vala-
mint vállalta a bevezetést író és a szerkesztõ szerepét.
A könyv id. Kristóf János oroszországi naplója alapján
készült, melyet a fia publikál. A szerzõ és családja
Lajosmizsén élt.
17 óra: Megemlékezés
Ünnepi beszéd – Ünnepi mûsor a Fortissimo együttes
közremûködésével. A mûvelõdési házban tartott meg-
emlékezés után a rendezvény koszorúzással folytatódik a
kopjafánál, majd azt követõen a rendõrség elõtt.
Okt. 25. kedd 17.30 óra
Kötés és horgolás klub – Vezeti: Joó Pálné
Részvétel ingyenes
Okt. 29. szombat 9 és 14 óra
Gyermek foglalkozás 15.30-17 óráig
Fazekas Szakkör – Vezeti: Vinnainé Csurpek
ÁgnesSzakköri díj 1000 Ft/felnõtt; 500 Ft/gyermek

LAJOSMIZSE VÁROS MÛVELÕDÉSI HÁZA ÉS KÖNYVTÁRA
6050 Lajosmizse, Szabadság tér 12.

MÁRAI-PROGRAM
Lajosmizse Város Mûvelõdési Háza

és Könyvtárában

A Márai-program mû- és olvasó-központú prog-
ram. Alapvetõ célkitûzése, hogy a magyar könyv-
piacon megjelenõ legfontosabb mûvek eljussanak
a könyvtárak közvetítésével az olvasókhoz.
A Márai-program keretében 680 magyarországi és
határon túli magyar könyvtár gyarapíthatja állomá-
nyát magyar nyelvû szépirodalmi, ismeretterjesztõ
és ifjúsági könyvekkel. Évente kétszer kapnak kéz-
hez a könyvtárak 500 címbõl álló kötetlistát, mely-
bõl egyenlõ arányban válogathatnak köteteket a ki-
adók által felajánlott címekbõl. A Márai-program
pályázataira 2011-ben a kiadók nyilvános könyves-
bolti forgalomban lévõ magyar nyelvû kötetekkel
pályázhattak, melyek között nem szerepelhetett
többek között tankönyv vagy szórakoztató iroda-
lom. A pályázóknak a kiskereskedelmi árhoz képest
legalább 25 százalékos engedményt kell vállalniuk,
és fedezniük a könyvek szállításának költségeit.

A félévente közzétett 500-as listákon 150 cím
A nemzeti kultúra minimuma elnevezésû csomag
része, melyet mindegyik kedvezményezett könyvtár
megkap, a fennmaradó keretbõl pedig szabadon
választhatnak a könyvtárvezetõk. 

A Városi Könyvtár is meghívást kapott a Márai-
programban való részvételre. A lajosmizsei könyv-
tárnak összesen 650 ezer Ft értékben volt módja a
kiadványok beszerzésére. A listák már eljutottak
hozzánk, kiválogatásra kerültek a dokumentumok,
amelyeket a könyvtár meg is rendelt. A Márai-pro-
gramon keresztül az elsõ könyvek várhatóan õsz
elejére kerülhetnek a könyvtárunkba.

Magné Kemmer Márta
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Megkezdte szereplését a 2011–12-es megyei II. osztályú bajnokságban a La-
josmizsei VLC felnõtt és ifjúsági csapata. Eredmények:
Felnõtt:
LAJOSMIZSEI VLC – VÁROSFÖLD 5–2. Gól: Dóka D. 2, Boda, Ordasi, Hriazik
KECSKEMÉTI LC – LAJOSMIZSEI VLC 1–3. Gól: Dóka D. 2, Sajó L.
LAJOSMIZSEI VLC – HELVÉCIA 3–2. Gól: Boda, Csorba, Sajó A.
BUGAC – LAJOSMIZSEI VLC 3–0
Ifjúsági:
LAJOSMIZSEI VLC – VÁROSFÖLD 8–2. Gól: Hajdú 3, Sándor 3, Takács, Basky
KECSKEMÉTI LC – LAJOSMIZSEI VLC 5–0
LAJOSMIZSEI VLC – HELVÉCIA 3–1. Gól: Kiss Á. 2, Spiegelberger
BUGAC – LAJOSMIZSEI VLC 1–8. Gól: Cserni 5, Duduj 2, Halmavánszki

Csapataink további mérkõzései az õszi szezonban:
09. 17. Lajosmizsei VLC – Tabdi
09. 24. Kiskunfélegyházi Vasutas – Lajosmizsei VLC
10. 01. Lajosmizsei VLC – Nyárlõrinc
10. 08. Harkakötöny – Lajosmizsei VLC
10. 15. Lajosmizsei VLC – Jakabszállás
10. 22. Tiszakécske – Lajosmizsei VLC
10. 29. Lajosmizsei VLC – Kiskunmajsa
11. 05. Pálmonostora – Lajosmizsei VLC
11. 12. Lajosmizsei VLC – Kecel
11. 20. Tiszaalpár – Lajosmizsei VLC
11. 26. Lajosmizsei VLC – Lakitelek
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk a mérkõzéseinkre!

Faragó Gyula

NB-I/B Kelet 1. forduló – 2011. 09. 11.
Gyöngyösi KK II. – Primavera Mizse KC 36–24 (19–10)
Gyöngyös, 250 nézõ, vezette: Csörgõ, Vitális
Mizse KC: Gál – Farkas 2, Apró 3, Vujasin, Urbán 1, Takács 3, Muhl, Boros (k),
Veszelszki 1, Drabant 4 (2/1), Bujdosó 7 (1/1), Bán 3, Szórád, Makai
Edzõ: Rapi Róbert
Az idénynyitó bajnoki mérkõzésen az I. félidõ közepéig egyenlõ erõk küzdelmét lát-
hatta a publikum (9–8). Sajnos ezután szétesett a vendégek védekezése, s a hazaiak
10–2-es szériát produkálva, a mérkõzést eldöntve, 19–10-es félidei eredménnyel
vonulhattak pihenõre. 
Szünet után kiegyenlítettebb lett a játék, a mizseiek feljöttek 23–17-re, de ismét jött
a holtpont – 15 perc alatt 12–2-es etap a hazaiak részérõl –, majd 5 perc alatt 5–1
a vendégek javára, így 12 gól lett a vége. Nem ilyen kezdésrõl álmodott csapatunk,
de ezen a mérkõzésen semmi sem sikerült. Reméljük, hogy a soron következõ két
hazai mérkõzésen másként alakulnak a dolgok. 
Junior mérkõzés: Gyöngyösi KK II. – Primavera Mizse KC 38–28 (19–15)
További hazai mérkõzések (felnõtt 18 óra, ifi 16 óra):
2011. 09. 24., szombat: Primavera Mizse KC – Csömör KSK 
2011. 10. 08., szombat: Primavera Mizse KC – Hajdúböszörményi TE 
2011. 10. 22., szombat: Primavera Mizse KC – Nyíregyházi KSK 
2011. 11. 12., szombat: Primavera Mizse KC – Ceglédi KKSE 
2011. 11. 26., szombat: Primavera Mizse KC – CLAAS–Törökszentmiklósi KE 
2011. 12. 10., szombat: Primavera Mizse KC – Balassagyarmati Kábel SE 

Sápi Zsombor

Felnõtt és junior csapat hazai mérkõzései:
2011. október 1., szombat – felnõtt: 16.00, junior: 18.00
HELYISPORT.COM–LAJOSMIZSE – KSZSE SZEGED
2011. október 8., szombat – felnõtt: 10.00, junior: 12.00
HELYISPORT.COM–LAJOSMIZSE – SZOLNOKI KC SE
2011. október 29., szombat – felnõtt: 16.00, junior: 18.00
HELYISPORT.COM–LAJOSMIZSE – ABONETT ABONY
2011. november 13., vasárnap – felnõtt: 10.00, junior: 12.00
HELYISPORT.COM–LAJOSMIZSE – KISTELEKI KK
2011. november 27., vasárnap – felnõtt: 10.00, junior: 12.00
HELYISPORT.COM–LAJOSMIZSE – TFSE BUDAPEST

A 2011–2012-es bajnokság felnõtt kerete:
Pompor Anikó, Sebestyén Ágnes, Straub Diána, Herczeg Katalin (kapusok) –
Bujdosó Edit, Bujdosó Marianna, Hriazik Anett, Hriazik Adrienn, Csõsz Regina,
Petõ Tünde, Kovács Nikolett, Pajor Viktória (érkezett: TÁPIÓSZELE), Bakos Ka-
talin (GYÖNGYÖS), Heinrich Fruzsina, Ethleib Leila, Szikszai Beáta (PÉNZÜGY-
ÕR–SPARTACUS), Molnár Julianna (ÉRD), Szilágyi Lili

„Újoncként mindig a tisztes helytállást tûzik ki célul a feljutók, mi ennél szeret-
nénk komolyabb eredményt elérni. A végelszámolásnál az elsõ öt hely egyikén
kívánunk végezni. Nagyon fiatal a keret, de nagyon szerethetõ, ezért a mérkõ-
zésekre kilátogató minél több szurkoló segíthet céljaink elérésében!”

LAJOSMIZSEI ASZTALITENISZ CLUB – Egyesületünk-
nél a nyáron nem volt pihenés. Július elején Varga Iván-emlékversenyt,
augusztusban Mizse-kupát rendeztünk. Mindkét versenyen az indulók
száma elérte a 40 fõt, és magas színvonalú mérkõzéseken dõlt el az
elsõ hely sorsa. Szeptember 10-én rendeztük a „Borika” Kupát a
transzplantáltak részére, mellyel évente Szarvasné Páldeák Borikára
emlékezünk. Szeptember 11-én Kunszentmiklóson Vörös János-em-
lékversenyen vettünk részt, ahol csapatunk tagja, Golovicsné Dömötör
Szilvia a korcsoportjában elsõ helyen, Végh Györgyné és Szijjártó
Pálné korcsoportjában a II. és III. helyen végeztek.

Ez évben 12 csapat indul a megyei bajnokságban, szeretnénk a múlt
évhez hasonló jó eredményt elérni.

Szijjártó Pálné

Lajosmizsei Sakk Piknik 2011 – Sakkban és labdajátékokban vetélked-
tek a jól sikerült szabadidõsport-rendezvényen a meghívott csapatok. Sakk: I. Palo-
tai Bendegúz – Kecskemét (4), II. Berta Sándor – Kiskunhalas (4), III. Kemény Csa-
ba – Kiskunfélegyháza (3,5), IV. Márton Attila – Lajosmizse. Fociban és kosárlabda-
dobásban Lajosmizse gyõzött, a kapura rúgásban Kecskemét csapata volt a leg-
jobb. A labdajátékok eredményét is figyelembe véve az összetett csapatversenyt
Kecskemét nyerte.

Móczó István

A serdülõ csapat hazai mérkõzései:

2011. október 8., szombat – serdülõ: 13.45
HELYISPORT.COM–LAJOSMIZSE – TÖKÖL
2011. október 26., szerda – serdülõ: 16.00
HELYISPORT.COM–LAJOSMIZSE – PÉNZÜGYÕR–SPARTACUS
2011. november 5., szombat – serdülõ: 10.00
HELYISPORT.COM–LAJOSMIZSE – GÁZMÛVEK BUDAPEST
2011. november 19., szombat – serdülõ: 10.00
HELYISPORT.COM–LAJOSMIZSE – VASAS
2011. november 25., péntek – serdülõ: 15.15
HELYISPORT.COM–LAJOSMIZSE – DUNAÚJVÁROSI NKK
2011. december 4., vasárnap – serdülõ: 10.00
HELYISPORT.COM–LAJOSMIZSE – SZENT ISTVÁN BUDAPEST
2012. január 7., szombat – serdülõ: 14.30
HELYISPORT.COM–LAJOSMIZSE – ÉRD
2012. január 21., szombat – serdülõ: 10.00
HELYISPORT.COM–LAJOSMIZSE – SZIGETSZENTMIKLÓS
2012. február 4., szombat – serdülõ: 10.00
HELYISPORT.COM–LAJOSMIZSE – DVSI DUNAÚJVÁROS

Tóth Robert Dávid

LAJOSMIZSEI VLC – labdarúgás MIZSE KC – kézilabda

LAJOSMIZSEI NÕI KÉZILABDA KLUB
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Vidám vakációt búcsúztató programokkal
köszönt el a lajosmizsei Fekete István Álta-
lános Iskola sok-sok tanulója a nyári
szünidõtõl. Ezek között elsõ helyen a zene
kapott szerepet.

2011. szeptember 8-án az iskolában mûködõ Líra zeneiskola tanárai és növendé-
kei adtak mûsort az alsó tagozat tanulóinak. Számos hangszert mutattak be a gyerekek-
nek, nagyon színes elõadást kaptak a nebulók, és reméljük, hogy a zeneiskola ettõl a tan-
évtõl sok új zenélni tanuló diákkal is bõvül. 

Szintén szeptember 8-án az érdeklõdõ hetedikeseknek és nyolcadikosoknak szervezett
az iskola karaokedélutánt, mely Berta István tanár úr vezényletével került megrendezésre.

Sikerekben gazdag tanévet kívánunk minden tanulónak!

Másnap, pénteken pedig az ötödik és hatodik évfolyam tanulói tábortûz mellett búcsúz-
hattak a nyártól. A „Hozz egy szülõt!” program keretében jöhettek vissza a tanulók az este
18 órától 20 óráig tartó rendezvényre. A tûz látványa mellett a Fõnix táncstúdió növendé-
kei Mezei Anett irányításával megmozgatták a jelenlévõket, Fekete Irén tanítónõ és együt-
tese pedig népzenével és táncházzal tette változatossá az estét.

Vidám vakációbúcsúztató
az iskolában

Vidám vakációbúcsúztató
az iskolában
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