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ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK – LAJOSMIZSE 

2021. március 1–2021. május 18. 

Született:
Timár Bence 

(édesanyja neve: Bujdosó Boglárka Katalin)

Házasságot kötöttek:
Mócza András János és Szecsei Angéla
Nagy István és Győri Emese Zsuzsanna

Márkus Zsolt és Filep Eszter
dr. Rácz Péter Bence és Pereszteghy Ildikó

Velner Viktor és Steiner Anita
Tóth Roland és Katona Brigitta

Dombi Krisztián és Haris Viktória
Dudás Ákos és Szabó Anna

Farkas Ferenc és Sipos Rita Veronika
Baranyi Viktor és Havrán Mónika Ilona

Nagy Gábor és Németh Boglárka
Pazsitka Miklós és Kerti Éva Zsófia
Németh Dániel és Révész Zsanett

Szabó Bendegúz Hunor és Varga Éva
Hüfner Alajos és Baranyi Hajnalka Piroska
Nyitrai Hunor Attila és Borbás Alexandra
Balogh Bence és Radics Alexandra Rózsa

Varga Lajos Imre és Kürti Éva

Elhaláloztak:
Jurászik Lászlóné  

(Nagy Erzsébet, 1937, Lajosmizse)
Muhari Csilla Krisztina  

(1973, Lajosmizse)
Gaál Imre Zoltán (1950, Szabadszállás)

Bujdosó Sándor Márton (1944, Lajosmizse)
Filepné Géresy Irén (1958, Debrecen)
Dobos Mihályné (1926, Lajosmizse)
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Változások a Szociális Otthon életében
2021 nagycsütörtökétől a Bács-Kiskun Megyei 
Harmónia Integrált Szociális Intézmény – La-
josmizsei Idősek Otthona fenntartója a Kato-
likus Szeretetszolgálat. Az új nevén Szent La-
jos Otthonban továbbra is megmarad az eddig 
megszokott, magas színvonalú idősellátás, és 
mód lesz további fejlesztésekre is.

A Katolikus Szeretetszolgálatot idén hetven-
egy éve hozta létre a Magyar Katolikus Püspöki 
Konferencia: az államhatalom 1950-ben oszlatta 
fel a szerzetesrendeket, szélnek eresztve a tagjai-
kat, köztük több mint 2000 idős, beteg embert 
– a földönfutóvá tett szerzetesek gondozására 
alakultak meg első intézményeink. A Szeretet-
szolgálat hosszú ideje módszertani szervezetként 
működik, ezen túl az utóbbi évek során szakmai 
központtá is fejlesztettük: a demencia, az idős-
gondozás és a családok segítésének szakértőivé 
váltunk, és – Magyarország legrégebbi egyházi 
szakmai szervezeteként – a fejlődést különösen 
fontos célkitűzésünknek tekintjük. Ennek része-
ként vettük át most három idősotthon – köztük a 

Szent Lajos Otthon – fenntartását a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól, illetve 2020 
elejétől kezdődően több fontos területen fejleszt-
jük az Egyház szociális ellátórendszerét, mind 
több és több embert elérve a segítségnyújtásban. 
Alapvetőnek tekintjük, hogy azt az értékrendet, 
cselekvő szeretetet képviselhessük új intézmé-
nyeinkben, és általuk falaikon kívül, a környeze-
tükben is, amelyet Krisztus szeretete mutat meg 
számunkra. Az Otthonok minden lakója számára 
továbbra is biztosítani fogjuk a személyre sza-
bott ellátást és kifejezett célunk, hogy minden 
gondozottunk számára csak pozitív változásokat 
hozhasson a fenntartóváltás. Fontos számunk-
ra, hogy az intézmények munkatársi közössé-
ge megmarad: nekik hála lakóink a megszokott 
arcokkal és az eddig is tapasztalt hozzáértéssel 
találkozhatnak majd a továbbiakban is.

A Szent Lajos Otthon intézményvezetője 2021. 
április 1-től Ráczné Németh Teodóra. Az Otthon-
nal és a Szeretetszolgálattal kapcsolatos naprakész 
információkat, híreket a www.szeretetszolgalat.hu 
oldalon találják meg.

Tájékoztatás a Lajosmizsei  
Köztemető 2021. évi fejlesztéséről
A Lajosmizsei Köztemető üzemeltetője a Babér-
koszorú Temetkezés Kft. jelzése alapján, az ur-
nás temetkezések számának növekedése miatt a 
város vezetés úgy döntött, hogy a temető 2021. 
évi fejlesztési ütemében megépítteti az 5. szakasz 
urnafal kerítést. 46 darab egyes és 6 db kettes 
urnafülke hely kerül kialakításra.

A kivitelezést a Mizsebau Építő Kft. fogja 
elvégezni bruttó 4.999.897.- forint értékben. A 
kivitelezés tervezett kezdési időpontja 2021. év 
májusa. A kivitelezés befejezési határideje 2021. 
október 15.

A kivitelezés során kérjük a temetőbe látoga-
tók türelmét, és szíves megértését.
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Fenntarthatósági témahét
A hathetes digitális oktatás után március 19-én 
újra benépesülhetett az iskola. Nem csak a tan-
termek teltek meg újra, hanem az iskolaudvar 
is megszépült. A Zala Virágkertészet jóvoltából 
szebbnél szebb, színes virágok kerültek a kertbe, 
az ablakokba és a virágosládákba. 

Iskolánk idén második alkalommal vesz részt 
a Fenntarthatósági Témahéten. Az öko szakkö-
rösök a régi, használaton kívüli hintaállvány he-
lyére Tóth Hajnalka vezetésével gyakorlókertet 
létesítettek. Köszönjük Felsőlajos Önkormányza-
tának a termőföldet és a talajmunkákat! 

A Témahét programsorozatába szinte min-
den osztály bekapcsolódott: a másodikosok 
plakátot készítettek a Föld napján, az elsősök 
az újrahasznosítás jegyében tojástartó-állatká-
kat barkácsoltak, a nagyobbak madarak és fák 
napja alkalmából csodás fotókat készítettek az 
ökopark fáiról. 

 Ferenczyné Biró Katalin
 tagintézmény-vezető

Óvodánk hírei
A járványügyi előírások módo-
sulásával üzemeltetésünk szabá-
lyai is változtak. Március 8-tól 
ügyeleti rendben működtünk 
változó gyermeklétszámmal.  A 
szülők munkába járását segítet-
tük a gyermekek fogadásával. Az 
otthon maradókat online formá-
ban láttuk el az aktuális témához 
kapcsolódó ötletekkel.

Április 19-én nyitottuk meg 
ismét a megszokott rendben óvo-
dánkat. Gyermekeink örömmel 
üdvözölték rég nem látott tár-
saikat, dolgozóinkat és lelkesen 
vették birtokba az óvoda játékait. 
Nagy változásokat hozott családjaik minden-
napjaiban a járvány, így az ő életükben is, ezért  
segítséget nyújtottunk ezen  élményeik megol-
dásában és feldolgozásában. Május 10-től ismét 
folytathatja fejlesztő munkáját a gyógypedagógus 
és a logopédus .

Online formában megtörténtek a beíratások, 
a hozzánk beadott kérvények elfogadást nyertek.  
Kérdéseikkel a 76/356-362–es telefonszámon ér-
hetik el óvodánkat. Szeretettel várjuk szeptem-
bertől új óvodásainkat is.

Megkezdődött a bölcsőde építése, a munká-
latok jól haladnak és az óvoda udvarát a gyere-
kek továbbra is biztonságosan használhatják. Az 
udvaron lévő babaházunk megújul, Zala János, 
Szigeti Zoltán és Gáspár László vállalkozó se-
gítségével. A munkálatokban részt vettek még: 
Dr. Böjthe Kálmán, Nagy Zoltán, id. Kisjuhász 
Lajos, Tok András, Vásáreczki Tibor. A sódert 
Juhász Gyula polgármester úr, a további felhasz-
nált anyagokat a szülői szervezet biztosította. 

Gyermekeink nevében is köszönjük támogató 
segítségüket.

Az idei évben az Anyák napi műsort online 
formában nézhették meg az ünnepeltek. Köszön-
jük a Zala Virágkertészetnek az Anyák napjára és 
óvodánk szépítésére felajánlott virágokat.

A felsőlajosi Állatkert megsegítésére gyűjtést 
szerveztünk óvodánkban, amely sikerrel zárult. 
Terveink között szerepel, hogy ellátogatunk a 
Magán-ZOO Szabadidőparkba és a Dzsimburi 
játszóházba, nagycsoportosaink pedig autóbu-
szos kiránduláson vesznek részt.

Az udvari programok sorát bővíti Dóbiás ta-
nár úr előadása. Terveink között szerepel még 
nagycsoportosaink búcsúztatásának megren-
dezése.

Iskoláért, Gyermekekért Alapítvány köszö-
nettel fogadta az adó 1%-ára vonatkozó felaján-
lásaikat, és az idei évben is örömmel fogadjuk a 
18346101-1-03 adószámon.

 Kovács Zsuzsa Mária
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Jó ütemben halad  
a bölcsőde építése Felsőlajoson
Felsőlajos Község Önkormányzata több, mint 144 millió forintos Európai Uniós támogatást nyert 
a beruházásra

Az egy csoportszobás bölcsőde építése a terveknek megfelelően halad. A bölcsődei ellátás várha-
tóan már szeptember végén megkezdődhez. Az új intézmény létrejöttével 3 fő részére új munkahely is 
létesül, melyek betöltésére az álláspályázatokat a Meserét Óvoda és Bölcsőde vezetője írja ki.

A Hársfa utcában az építkezéssel járó esetleges forgalmi korlátozások és kellemetlenségek kapcsán to-
vábbra is szíves megértésüket és türelmüket kérjük!

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

A bölcsőde terveit a Szimmetria Plusz Építésziroda Kft.,  
Babinszky Tünde építésztervező készítette



H Í R E K  L A J O S M I Z S E  P O R T Á J Á N

4  | HÍRLAP | 2021. április–május–június |  | HÍRLAP | 2021. április–május–június |  5

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE
Lajosmizse, Dózsa György út 104–106. szám • Tel.: 06 76 356–184 • Központi Háziorvosi Ügyelet: 06-76 356-173
facebook: www.facebook.com/egeszseghaz.lajosmizse/ • Honlap: www.egeszseghazlm.hu • e-mail: egeszseghaz@egeszseghazlm.hu

•  
 L

AJO
SMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA   •

E
G

É
SZ

SÉ
G

Ü
G

YI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁ
LIS

 IN
TÉ

Z
M

É
N

Y
E

Lakossági tájékoztató a COVID-19 fertőzés elleni védőoltásról
A Covid-19 fertőzés ellen védőoltással lehet a 
leghatékonyabban védekezni.  A lakosság oltása 
folyamatosan zajlik. 

Kérünk minden Kedves Lajosmizsei és 
Felsőlajosi Lakost, aki eddig nem tette meg, 
regisztráljon az oltás felvétele céljából a vak-
cinainfo.gov.hu internetes oldalon. Az oltással 
kapcsolatos információkat a koronavirus.gov.hu 
kormányzati portálon folyamatosan figyelemmel 
kísérheti. A megfertőződés elkerülése érdekében 
addig is fontos a már ismert higiénés szabályok 
betartása, a kézfertőtlenítés és a szájmaszk 
szabályos – orrot és szájat eltakaró – viselése 
közösségi tereken, utcákon, boltokban. 

Változott a várandósok oltási protokollja. A 
terhességet tervező, várandós vagy szoptató 
hölgyek is már felvehetik a védőoltást. Ezzel 
kapcsolatban megjelent a legújabb ajánlás. Er-
ről tájékozódhat a vakcinainfo.gov.hu internetes 
oldalon és az intézményi honlapunkon is. 

2021. május 12-én megkezdődött a 16-18 
évesek oltása a kórházi oltópontokon. Az érvé-

nyesen regisztrált és SMS-ben értesített fiatalok 
az interneten tudnak időpontot foglalni.  A 18 
év alattiak csak szülői hozzájáruló nyilatkozat 
esetén olthatóak, ezért fontos, hogy a korona-
virus.gov.hu honlapról letölthető nyilatkozatot 
kinyomtatva, kitöltve és aláírva vigyék magukkal 
az oltásra.

2021. május 04-től a Magyarországon élő 
külföldiek és a TAJ számmal nem rendelkező 
külföldön élő és külhoni állampolgárok is tud-
nak regisztrálni a koronavírus elleni védőoltásra 
a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon. 

A Lajosmizsei Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat munkatársai segítséget nyújtanak 
a Magyarország területén tartózkodó külföl-
diek számára a regisztrációhoz szükséges email 
cím létrehozásában, illetve a koronavírus elleni 
védőoltáshoz szükséges regisztrációban.

A lajosmizsei Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat elérhetőségei:

Telefonszám: 76/556-186, 76/556-187, 
76/556-188, 76/556-194     

Szolgálat munkatársai hétköznapon, szemé-
lyesen az alábbi ügyfélfogadási időkben érhe-
tőek el: 

Ügyfélfogadás helye: EGYSZI, földszinti 
kliensfogadó, 6050 Lajosmizse, Dózsa György 
út 104 – 106.

Ügyfélfogadási idő: 
Hétfő: 8:00–12:00, 13:00–16:00
Kedd: 8:00–10:00
Szerda: 8:00–12:00, 13:00–16:00
Csütörtök: 8:00–12:00
Péntek:  10:00–11:00 

Az Intézmény www.egeszseghazlm.hu hon-
lapján és az Egészségház Lajosmizse facebook 
oldalán is tájékozódhat a legfrissebb informá-
ciókról. 

Őrizze egészségét! Vigyázzon saját maga és 
a környezetében élők egészségére!

 Bodáné Vörös Katalin
 EGYSZI Egészségház szakmai vezető

Dietetikai magánrendelés az Egészségházban
2016-ban végeztem a Semmelweis Egye-
temen dietetikusként. Tanulmányaimat 
mesterszakon folytattam tovább, majd ok-
leveles táplálkozástudományi szakértőként 
diplomáztam a Semmelweis Egyetemen. 
Munkám során a táplálkozással kapcso-
latos problémák, kérdések megválaszolá-
sában, betegségek által igényelt diéták ki-
alakításában segítek, személyre szabottan, 
tudományosan megalapozott tényekkel. 

A dietetikai magánrendelésen a je-
lenlegi táplálkozási szokások részletes megismerését és a táplált-
sági állapot felmérését követően, az orvosi leletek ismeretében 
adok egyénre szabott táplálkozási tanácsokat gyermekeknek és 
felnőtteknek. Fordulhatnak hozzám többek között fogyni vágyók, 
inzulinrezisztenciával, cukorbetegséggel küzdők, pajzsmirigybe-
tegségben, vesebetegségben szenvedők. Segítséget nyújtok továbbá 
táplálékallergiával, ételintoleranciával, emésztőrendszeri és szív-és 
érrendszeri problémákkal küzdő pácienseknek. 

Magánrendelésem a Lajosmizsei Egészségházban hétfőnként 
15:00-19:00 óráig tart, előzetes időpontfoglalás szükséges, mely 
a 06-30/859-5086 telefonszámon kérhető.

Várom szeretettel:  Tajti Mónika 
 dietetikus

Csecsemő és gyermek ultrahang magánrendelés az Egészségházban

Idei év április hónaptól 
csecsemő és gyermek ma-
gán ultrahang vizsgálatok 
is elérhetők Lajosmizsén az 
Egészségházban.

A vizsgálatokat dr. Tóth 
Ildikó gyermek radioló-
gus szakorvos végzi, aki 
a Heim Pál Gyermekkór-
házban szerzett szakmai 
tapasztalatot csecsemők és 
gyermekek vizsgálatában. A 
kórházi munka mellett több 

éve dolgozik magánpraxisban is. Az ország több pontján igyekszik elér-
hetővé tenni a helyiek számára a szakmailag magas színvonalú ultrahang 
vizsgálatokat. Tóth doktornő a budapesti Semmelweis Orvostudományi 
Egyetemen végzett. Tanulmányai végén radiológia szakvizsgát szerzett, 
majd a gyermek radiológia irányában képezte tovább magát, gyermek ra-
diológia szakvizsgával is rendelkezik. Maga is öt gyermekes édesanya, így 
beszéli a gyermekek nyelvét, a vizsgálatok oldott hangulatban történnek. 

Csecsemők esetében a szűrés optimális időpontja 6-8 hetes kor között 
van. Az esetleges rendellenességek korai felismerése és időben megkezdett 
kezelése kiemelten fontos a csecsemők testi-szellemi fejlődése szempont-
jából. Így ebben a korban érdemes egy komplex vizsgálatot végezni, amely 
kiterjed a koponya, a has és a csípő vizsgálatára is. Panaszos gyermekek 
vizsgálatára is van lehetőség egészen 18 éves korig. Az ultrahang vizsgálat 
előnye, hogy teljesen fájdalommentes, nincs semmilyen mellékhatása és 
többször is ismételhető.

Az elérhető vizsgálatok és az árak listája megtalálható a www.ap-ult-
rahang.hu weboldalon. A magánrendelés az Egészségházban minden 
hónap negyedik péntekén 9.00-12.00 közötti időszakban érhető el. 
Időpont kérhető a 06-30/230-6661 telefonszámon. A vizsgálatok díjai 
egészségpénztári számlára elszámolhatók.

 Torma-Vály Bettina 
 EGYSZI intézményvezető helyettes

Rendelési idő változása
Ezúton értesítem Kedves Betegeimet, hogy rendelési időm megváltozott:
Új rendelési idő:  Hétfő, szerda, péntek: 8.00-12.00 

Kedd, csütörtök: 12.00-16.00
Rendelő telefonszáma: 76/556-197, 76/556-196, Rendelő címe: 
Egészségház, 6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106.szám.
Az új rendelési időben is szeretettel várom Kedves Betegeimet! 
 Dr. Márton Rozália 
 háziorvos, címzetes főorvos
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Új orvos a Lajosmizsei Központi Háziorvosi Ügyeleten
2004. évben végez-
tem a Nagyváradi 
Egyetem Általá-
nos Orvosi Karán. 
2014. évben Or-
topéd-Traumato-
lógia, majd 2019. 
évben Háziorvos-
tan szakvizsgát 
szereztem.

D o l g o z t a m 
többek között a 
Nagyváradi Me-

gyei Kórházban, a Szent János Kórház Neuro-
lógia osztályán, a Heim Pál Kórház Ortopédiai 
osztályán, a Pécsi Ortopéd Klinikán, a Sziget-
szentmiklós Rendelőintézet Ortopédiai szak-
rendelésén, valamint az Újpesti Rendelőintézet 
Ortopédia szakrendelésén.

2018. óta manuálterápia továbbképzésben 
veszek részt. 2019. 02. 01-től napjainkig heti 3 
alkalommal ortopéd rendelést látok el a budai 
Szent Kristóf Rendelő Intézetben.

Jelenleg az Érdi rendelőben látom el a NEAK 
finanszírozott ortopéd szakrendelést. 2020 óta 
Táborfalva I. sz. körzet háziorvosa vagyok. Je-
lenleg a Szent-Imre Kórház Oltópontján oltok 
COVID 19 oltással. A Lajosmizsei Központi Há-
ziorvosi ügyeleten 2021. május hónaptól látok el 
orvos-szakmai feladatokat.

 Dr. Szisz János 
háziorvos, ortopéd-és traumatológia szakorvos

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE
Lajosmizse, Dózsa György út 104–106. szám • Tel.: 06 76 356–184 • Központi Háziorvosi Ügyelet: 06-76 356-173
facebook: www.facebook.com/egeszseghaz.lajosmizse/ • Honlap: www.egeszseghazlm.hu • e-mail: egeszseghaz@egeszseghazlm.hu
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VÉRADÁSOK IDŐPONTJAI  
AZ EGÉSZSÉGHÁZBAN
2021. június 10.  8.30-13.00
2021.október 07.  8.30-13.00
2021. december 09.  8.30-13.00
Helyszín: Egészségház,  
Estike Idősek Klubja, 6050 Lajosmizse, 
Dózsa György út 104–106.
EBBEN AZ ÉVBEN IS SZÁMÍTUNK  
A VÉRADÓK SEGÍTSÉGÉRE!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Lajosmizse Város Önkormányzata Egész-
ségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmé-
nye ezúton is köszönetet mond a lajosmizsei 
MAKAI Épületgépészeti Kft. Vezetőjének/
Tulajdonosának, hogy az Egészségházban, 
az intézményi légkondicionáló berendezések 
beltéri egységének ventilátor tisztítását térítés-
mentesen elvégezte.  

Köszönetet mondunk a lajosmizsei Merkazit 
Tax Szolgáltató Kft. Vezetőjének/Tulajdono-
sának, hogy a Legyetek Jók, Ha Tudtok! Alapít-
ványunk adóbevallását és közhasznú jelentését 

évek óta, ebben az évben is, térítésmentesen, 
jogszabályszerűen elkészíti.

Köszönetet mondunk a lajosmizsei Novus-90 
Víztorony Kft. Vezetőinek/Tulajdonosainak is, 
hogy évek óta, áramszünet esetén térítésmen-
tesen biztosítják a lajosmizsei Egészségház és 
Intézményünk számára az aggregátorukat. Az 
önzetlen segítségnek köszönhetően az áramszü-
net idején is zavartalan az Egészségház és Intéz-
ményünk áramellátása, íly módon folyamatos az 
egészségügyi, szociális és gyermekjóléti szolgál-
tatások nyújtása a lakosság számára. 

Köszönet illet a lajosmizsei Tűzoltóságot is a 
sok-sok segítségért: Évek óta a Tűzoltóság Mun-
katársai szedik ki emelő darujuk bevetésével a 
falevelet az Egészségház épületének ereszeiből; 
Megtisztítják a főbejáratnál található üvegfelületet; 
Gondoskodnak az Idősek Parkja területén lévő fák 
ágainak nyeséséről, és az esetlegesen kipusztult/be-
teg fák kivágásáról. Ezt követően tud gondoskodni 
intézményünk egy másik fa/bokor ültetetéséről.

Köszönjük önzetlen segítségüket! Köszönjük 
támogatásukat!  Józsáné dr. Kiss Irén 

 EGYSZI intézményvezető

Környezetvédelmi Nap az Egészségházban
Idei évben az Egészségház munkatársai az Idő-
sek Pihenő Parkjában virágosítást, fűnyírást, 
locsolást, gyomtalanítást, elszáradt fa helyébe 
faültetést/pótlást végeztek a Környezetvédelmi 

Nap keretein belül. Megtörtént továbbá a park-
ban található padok és a kutak festése/mázolása.
Az Egészségház előtti közterületeket feltakarí-
tották, felseperték, lenyírták a füvet. A közterü-

leten lévő padokat szintén lefestették-mázolták, 
ülőke elemeit lecserélték. A Mizsei utca felőli 
parkolóban pedig 1 db kipusztult fa helyére új 
fát ültettek.

FELHÍVÁS 
NYÁRI SPORT- ÉS SZABADIDŐ TÁBORBA VALÓ JELENTKEZÉSRE
Szeretsz sportolni? Szívesen töltenél egy hetet lelkes, vi-
dám, mozogni vágyó gyermekek társaságában? Ha ehhez 
kedved van, akkor jelentkezz a nyári Sport- és Szabadidő 
Táborunkba! 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálatunk idén is szervez nyári 
tábort, két turnusban, elsősorban 6-14 év közötti általános 
iskolás gyermekek részére Lajosmizsén.
Táborvezető: Faragó Gyula testnevelő tanár és edző
Tábor helye: Lázár Bence Lajosmizsei Labdarúgó Sport-
centrum

A tábor ideje:
I. Turnus: 2021. június 28. – 2021. július 02.
II. Turnus: 2021. július 05. – 2021. július 09.

Jelentkezési határidő: 2021. június 18.
A tábor díjáról, programokról és egyéb tudnivalókról 
tájékoztatást adunk: Egészségház, I. emelet, Család- 

és Gyermekjóléti Szolgálat
6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106.

Tel.: 76/556-186, 76/556-187,  
76/556-188, 76/556-194

EGYSZI Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 

A közterületen található padok a felújítást követően Munkálatokat követően az Idősek Pihenő Parkja 
Lefestett padok és kutak  
az Idősek Pihenő Parkjában
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Lajosmizsei diákok  
a Diáksakk-Világtornán
A Dubajban, 2021-ben megrendezendő világki-
állítás egyik résztvevője, Spanyolország online 
Diáksakk-Világtornát hirdetett. A világban ed-
dig példa nélküli internetes versenyre az expón 
résztvevő csaknem 200 ország iskolái nevezhet-
tek, így természetesen hazánk intézményei is. 
Minden oktatási intézmény előtt nyitott volt a 
lehetőség: azok számára is, ahol már működik 
a képességfejlesztő sakk, mint oktatási eszköz, 
vagy ahol csak tervezik ezt bevezetni.

Az online forduló 2020. december 10-vel 
indult. A csapatoknak kiküldött tájékoztató 
szerint 293 csapat, 54 országból jelentkezett, 
több, mint 2600 versenyzővel. Magyarország, 
a nevező csapatok mennyiségét tekintve, az 
előkelő 4. helyet foglalta el. A Lajosmizsei Fe-
kete István Sportiskolai Általános Iskola alsó 
és felső tagozata is indult egy-egy csapattal. A 
regisztrált csapatoknak korcsoporttól és nemtől 
függetlenül 8-as csoportokban, csapatonként 7 
alkalommal kellett géphez ülnie, természetesen 
az egy csapaton belüli versenyzőknek egyszerre, 
egy időpontban. 

A felkészülés során lehetőségünk volt online 
konzultációra Polgár Judit nemzetközi nagy-
mesterrel is. Helyi szinten Móczó István és a 
szaktanárok segítették versenyző diákjainkat. 
Az erős mezőnyben sajnos nem jutottunk to-
vább, de intézményünk számára fontos kihívás, 
a diákoknak pedig egy életre szóló élmény volt 
ez a lehetőség.

Gratulálunk minden versenyzőnknek!
 Balogh Ágnes 

 helyi szervező

Diáksakk-Világtorna

Alsó tagozat csapata
Hátsó sor: Kovács Emese, Kisjuhász Bálint, 

Bujdosó Nóra, Török Csongor, Brindza Zsófia, 
Első sor: Homoki-Szabó Kevin, Czigány Bálint, 

Becsei Soma, Berze Zsombor

Felső tagozat csapata
Hátsó sor: Bozsik Mihály, Koller Botond,  

Becsei Bazsó. Első sor: Sikár Csaba, Varga Zoé, 
Hevér Anna, Rozsonczi Anetta, Bartus Lóránd

Fenntarthatósági témahét
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a közne-
velésben 2021. április 19-23. között hirdette meg 
a Fenntarthatósági Témahetet, amelynek célja, a 
fenntarthatóság üzenetének elterjesztése iskolai 
keretek között. A Témahét fővédnöke Áder Já-
nos köztársasági elnök, kiemelt támogatója a Kék 
Bolygó Klímavédelmi Alapítvány és az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma, szervezője a PontVe-
lem Nonprofit Kft. A 2020/2021-es tanév kiemelt 
témái az erdő mint ökoszisztéma, a zöld gazdaság 
és a fenntartható közösségek.

Iskolánk regisztrált intézménye a témahét-
nek, minden évfolyamunk külön feladatot oldott 
meg a program keretében. Az újrahasznosítás 

jegyében kreatív ötletek valósultak meg: isko-
lai székeket újítottunk fel, farmerból, pólóból 
készítettünk új tárgyakat, zokniból álmodtunk 
meg dolgokat és fakanalak keltek új életre. Az 
elkészült tárgyakból virtuális kiállítást rendez-
tünk az iskola közösségi oldalán.

Iskolánk pedagógusai kivétel nélkül belátták 
annak a pedagógiai folyamatnak a szükséges-
ségét, melynek során formálódik gyermekeink 
természet- és környezetszemlélete, környezet-
tudatos magatartása, attitűdje, és kialakul a kör-
nyezetért felelős életvitele. Az iskolai nevelés és 
oktatás tevékenységi rendszerét, helyi tantervün-
ket minden területen áthatja a fenntarthatóság 
szemlélete, beépül az egyes tantárgyakba, ezzel 
lehetővé teszi a tantárgyak közötti integrációt. 

Fenntarthatósági programjaink folyamata: 
• Takarékos gazdálkodással kevesebb energia 

és egyéb anyag felhasználása.
• Együttműködés kiépítése több helyi, regio-

nális és országos civil szervezettel.
• Pedagógusok, környezetvédelemmel kap-

csolatos ismeretének növelése.
• Táboroztatás, Erdei Iskola
• Természet- környezetvédelemmel kap-

csolatos könyvek, multimédiás eszközök 
összegyűjtése a könyvtárban.
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• A program eseményeinek megismertetése 
az iskola honlapján, cikkek, tájékoztatók 
megjelentetése a médiában.

• Levélhulladék hasznosítása- komposztáló 
építése. 

• Egészséges életmód, életvitel elősegítése, 
gyakoroltatása.

• Dekoráció készítésekor a természetes anya-
gok előtérbe helyezése.

• Szelektív hulladékgyűjtés az iskola egész 
területén, lehetőleg otthon is.

• Hulladékkezelési módok, eljárások megis-
mertetése; hulladéklerakók, feldolgozók.

• Kirándulásokon és túrákon hazánk tájai-
nak, nemzeti parkjainak megismertetése, a 
természeti és épített környezet szépségeinek 
megóvása.

• Zöld környezet biztosítása, szépítése, rend-
ben tartása.

• Újrahasznosítás fontosságának és előnyé-
nek tudatosítása.

• Szelektív hulladékgyűjtési akciók: papír, 
PET, elem, elektromos készülékek.

• A környezetvédelemmel kapcsolatos neve-
zetes napok tudatosítása, hozzájárulás.

• különböző programokkal, akciókkal.
• Veszélyes hulladékok megismerése, kezelé-

sük módja.
• A közösen és egymásért végzett munka 

jóleső érzésének biztosítása: levélsöprés, 
kerítésfestés.
 Marton Mariann

Helyesírási verseny
Május első hetében rendeztük meg az alsó tago-
zatosok helyesírási versenyét. Évfolyamonként 
tettek bizonyságot a gyerekek arról, hogy ki a 
legjobb. Minden alkalommal a már bevált mó-
don történik a verseny lebonyolítása:

Három különböző feladatot kellett megolda-
niuk a diákoknak. Egy hibás szöveg javítását, egy 
helyesírási totót és egy tollbamondást.

A nehéz feladatok ellenére nagyon jó ered-
mények születtek. Gratulálunk minden részt-
vevőnek!
Helyesírási verseny eredményei:

2. évfolyam:
1. Barkóczi Gréta 2.d
2. Ugrina Lelle 2.b
3. Gulyás Adél 2.d
4. Kele Szabolcs 2.d
5. Nagy Benett 2.b
6. Tóth Alíz 2.d

3. évfolyam:
1. Rumi Noel 3.d
2. Kisjuhász Bálint 3.c
3. Szarka Noémi 3.d
4. Vörös Zétény 3.b
5. Feka Szilvia 3.d
6. Veress Réka 3.d

4. évfolyam:
1. Török Csongor 4.b
2. Ugrina Bulcsú 4.d
3. Bujdosó Lara Zoé 4.a és Csillik Mihály 4.b
4. Slamina Sava 4.a 
5. Horváth Zsófia 4.b
6. Deák Lea 4.d.

 A Szervezők

Tavasz projekt  
a harmadik évfolyamon
A járványügyi helyzetre való tekintettel meg-
változtattuk hagyományunkat. A projektünket 
az Iskola tó köré építettük fel. Először egy sétát 
tettek az osztályok a tó körül. Megfigyelték 
az ott élő növényzetet, állatokat. Közben vic-
ces fotók is készültek. Nem voltak versenyek, 
hanem osztályonként egy paravánon kellett 
elkészíteni a „tó makettjét”. Lehetett rajzolni, 
képet, szöveget nyomtatni, hajtogatni, bármi-
lyen technikát alkalmazni. Nagyon ötletes al-
kotások születtek. 

Ide kerültek fel a séta során készített fényképek 
is. Volt még puzzle, totó, szófelhő és találós kér-

dés a vízpart élővilágával kapcsolatban. A gyere-
kek új nevet is adhattak a tónak, leírhatták, hogy 
mit szeretnének még a tó köré, sőt, hirdetést is 
írtak, hogy miért érdemes eljönni Lajosmizsére, 
egy tó körüli sétára.

 Szilaj Kata 
 projektfelelős

Online versenyek
Az új oktatási helyzet új megoldásokat hozott a 
tanulmányi versenyek lebonyolításában is. Tanu-
lóink ehhez alkalmazkodva bizonyították, hogy 
számukra nem okoz gondot a tanulás és a telje-
sítmény a megváltozott helyzetben sem.

Idén a rangos Simonyi Zsigmond Kárpát-me-
dencei helyesírási versenyt online rendezték meg. 
A felkészülés után a próbaversenyeket február 
15-16-án, a verseny első fordulóját február 23-
24-én még az iskolában tudtuk megtartani az 
egyik informatikateremben. A szokatlan ver-
senyzési forma ellenére huszonöt tanuló vállal-
ta a megmérettetést. Közülük négyen jutottak a 
második, megyei szintű fordulóba, amelyet már 
otthonról kellett megoldaniuk a járványhelyzet 
miatt. Rónay Csanád 8.b osztályos tanuló a me-
gyei 11., osztálytársa, Czigány Dániel a 12. helyet 
szerezte meg. Felkészítő tanáruk László Ildikó.

Az Országos Honismereti Tanulmányi Ver-
seny hagyományosan online módon zajlik. Ulics-
ka Noémi megyei 2., országos 4. helyezést, míg 
Szivós Szitara megyei 6., országos 9. helyezést ért 
el. Mindketten a 7.c osztály tanulói.

Büszkék lehetünk kiváló diákjainkra és ta-
náraikra.

 Kovács Edit



H Í R E K  L A J O S M I Z S E  P O R T Á J Á N

8  | HÍRLAP | 2021. április–május–június |  | HÍRLAP | 2021. április–május–június |  9

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

Földrajz-Földtan Verseny
2021. április 28-án rendezték a XXIX. Teleki 
Pál Kárpát-medencei Földrajz-Földtan Verseny 
Bács-Kiskun megyei fordulóját a 7-8. évfolya-
mosok számára.
Eredményeink: 

7. évfolyam:
• Sikár Mária 7.b II. helyezés
• Tóth Anna 7.b II. helyezés
• Becsei Bazsó 7.b IV. helyezés
• Bozsik Mihály 7.b V. helyezés
Felkészítő tanár: Kontra Attila

8. évfolyam:
• Czigány Dániel 8.b I. helyezés
• Jáger Alexa 8.b III. helyezés
• Rónay Csanád 8.b III. helyezés
• Terenyi Botond 8.f VI. helyezés
Felkészítő tanár: Szládik Aliz

Czigány Dániel az I. helyezéssel a Kárpát-me-
dencei döntőben fogja képviselni Bács-Kiskun 
megyét.

 Gratulálunk az eredményekhez!

Német verseny eredmények
A 7. évfolyam emelt németes tanulói levelező 
versenyeken indultak a 2. félévben.

A Legendäre Sissi versenyen Schmiediger 
Martin 7. a osztályos tanuló az első helyet sze-
rezte meg, amelyhez szívből gratulálunk.

Az Es weihnachtet schon  csoportversenyen 
vettek részt: Járomi Szabolcs 7.c, Koller Botond 
7. b és Schmiediger Martin 7. a  osztályos tanu-
lók. Ezen a versenyen a fiúk 7. helyezést érték el.

Az online oktatás alatt 4 lány: Benedek Dóra, 
Virág Virág 7. b-s, Oláh Jázmin 7. a-s, Kovács 
Réka 7. c-s tanuló a Halló Österreich ország-
ismereti versenyen vett részt. Ennek még várjuk 
az eredményét.

Köszönet!
Bagaméri László lajosmizsei nyugdíjas galam-
bász az elmúlt évtizedekben megszerzett kupáit 
és serlegeit nagylelkűen felajánlotta a Lajosmi-
zsei Fekete István Sportiskolai Általános iskola 
diákjainak! Reméli, hogy trófeái pozitívan sar-
kallják majd a helyi fiatalokat a sportszerű és 
rendszeres versenyzésre! A trófeákat iskolánk 
diákjainak személyesen adta át a nagylelkű, 
sportszerető támogatónk! Felajánlását hálás 
szívvel köszönjük! 

Országos Angol Nyelvi Verseny
Rónay Csanád iskolánk 8. b osztályos tanulója 
az Országos Angol Nyelvi Verseny megyei for-
dulóján 1. helyezést ért el.

Felkészítő tanára: Adonyi Gabriella
A verseny célja:
Gyermekbarát, a tanulók életkori sajátosságai-
hoz alkalmazkodó, érdeklődésükre számot tartó 
tehetséggondozó tevékenység.

 A tanulók célnyelvi információk kezelésé-
vel, értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatos 
képességeinek és kommunikációs kultúrájuk-
nak  fejlesztése az angol nyelv tudatos és igényes 
használatára nevelő, a tanulók élethelyzeteiben 
előforduló motiváló feladatokkal. 

Más kultúrák iránti nyitottság, megértés, és 
információcsere elősegítése. 

 Sikerélményt nyújtó megmérettetési lehető-
ség és versenyrutin megszerzésének biztosítása a 
tanulók számára egységes, objektív és átlátható 
értékelési rendszer alkalmazásával.
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Tavasszal mindig úgy érezzük, megnyílik a vi-
lág, aktívabbak és derűsebbek vagyunk. A böl-
csődésekkel egyre hosszabb időt tölthetünk az 
udvaron, leporoljuk a rég nem használt udvari 
játékokat, és a kicsik is könnyebben mozognak, 
levetve a nehéz téli holmikat. Továbbra is igyek-
szünk minél színesebbé tenni a mindennapokat, 
lehetővé téve a környezet megismerését, válto-
zatos anyagok, eszközök bevonásával és olyan 
tevékenységek felajánlásával, melyek támogatják 
őket a fejlődésben. Ebben az időszakban már 
egyre több lehetőség nyílik meg előttünk, hiszen 
a nagycsoportban már az óvoda előtt állnak a 
gyerekek, a kiscsoportban pedig a legapróbbak 
is egyre ügyesebbek, magabiztosabbak és bátrab-
ban ismerkednek környezetükkel.

Március végén tojáskeresést szerveztünk a 
gyerekeknek és egy nyuszi is ellátogatott hozzánk 
Húsvét alkalmával, a csoportokban pedig tojáso-
kat festettünk, természetesen mindent dokumen-
tálva eközben a szülők számára. A Föld napjához 
kapcsolódóan a megszokott helyre kikerültek 
az új rovar hotelek, amiben egész évben lelke-
sen keresik és figyelik a gyerekek a rovarokat, ez 
úton örömmel jelentem, hogy van is néhány lakó. 
Mindeközben figyelünk bölcsődénk szépülésére 
is, így a gyerekek bevonásával virágok ültetésére 
került sor, a lelkes segítségnek hála, az ablakok-
ba és a teraszokra is színes növények kerültek.  
Anyák napján verssel és énekekkel köszöntöttük 
az édesanyákat, a közös produkciót online osz-
tottuk meg a családokkal, de a szülők örömére, 

a gyerekek otthon is előadták az újonnan tanult 
dallamokat, melyet természetesen apró ajándék 
is kísért. 

Ezúton is szeretnénk megköszönni a csalá-
doknak a támogató együttműködést és a pozitív 
visszajelzéseket.

„A kisgyermek fejlődésének szabadsága nem 
azt jelenti, hogy egyszerűen magukra hagyjuk, 
hanem, hogy segítő szeretettel emeljük köré a 
megfelelő környezetet… Minél tökéletesebb a 
környezet, annál kevesebb beavatkozásra van 
szükség a felnőtt részéről… Arra kell törekedni, 
hogy a gyermek mindent, amire képes, önállóan 
el is végezzen.” (Maria Montessori)

 Farkasné Karlik Zsófia 
 kisgyermeknevelő
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MESERÉT LAJOSMIZSEI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
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Bemutatkozik az új intézményvezető
Sipos Ágnes vagyok, 
két egyetemista gyer-
mek édesanyja. A 
Meserét Óvodában 
dolgozom 25 éve óvo-
dapedagógusként, 15 
éve vezetőhelyettesi 
feladatokat is ellátok. 
2020 decembere óta a 
pedagógus minősítő 

eljárásokban közoktatási szakértőként veszek 
részt.

Az eddigi munkámban a gyermekek érdeke 
állt mindenek felett, ezt a hitvallást kívánom a 
jövőben is szem előtt tartani vezetőként is. Cé-
lom, hogy a gyermekek minél eredményesebb 
fejlődése érdekében szorosan együttműködjünk 
a szülőkkel, a segítő szakemberekkel. Több éve 
foglalkozom a gyerekek mozgásfejlesztésével, 
segítve őket képességeik kibontakoztatásában.

A megkezdett munka folytatása és az intézmé-
nyi hagyományok ápolása mellett az új kezdemé-
nyezések, innovatív lehetőségek kihasználására 
kívánok törekedni, amelyek az intézmény fejlő-
dését, színvonalának biztosítását szolgálják. Fon-
tosnak érzem, hogy az intézmény tervei ne csak 
az én terveim legyenek, hanem az intézményben 
dolgozók közös elképzeléseit valósítsuk meg. Hi-
szen, hogy egy jó csapat együtt csodákra képes.

„Közlekedés földön, vízen, levegőben”
A Meserét Óvoda Vizuális- és Környezet mun-
kaközössége rajzkiállítást szervezett áprilisban 
online, a nagycsoportos óvodásoknak. Az idei 
témánk a közlekedés volt. A gyermekek gyönyö-
rű alkotásokat készítettek, az óvodai tehetség-
gondozás vizuális témakörben igazán eredmé-
nyesnek bizonyult.

13 pályamű érkezett, a zsűri közülük hat alkotást 
kiemelt. Készítőik kategóriák szerint: 
• Legszemléletesebb alkotás: Marik Dániel
• Legvalósághűbb alkotás: Lunka Balázs Zsolt
• Legaprólékosabb alkotás: Gyenes Anna Róza
• Legszínesebb alkotás: Kelemen Hédi
• Legötletesebb alkotás: Ádám Mirjam
• Legkreatívabb alkotás: Valkai Szendrő Áron

Köszönjük a Meserét Óvoda Tündérkert Ala-
pítványának, hogy minden résztvevő csokoládét, 
emléklapot, a kiemelt hat kisgyermek pedig ok-
levelet és ajándéktárgyat kapott.

 Borbély Ella
 környezet munkaközösség vezető

Madarak és Fák napja a Katica csoportban
Kovács Bettina óvodapedagógust Gyakornokból 
Pedagógus I. minősítési eljárása keretében láto-
gattuk meg május 12-én. Ezen a napon részt vett 
Kocsis Györgyné intézményvezető, Sipos Ágnes in-
tézményvezető helyettes „delegált”, Szenekné Mol-
nár Dóra intézményvezető helyettes „mentor”.

Erre a napra vizuális tevékenységet és mesét 
tervezett Bettina, melynek célja volt a gyerme-
kek figyelmének felhívása a természet szépségére, 
madarak, fák védelmére. Sokoldalúan biztosí-
totta az ismeretszerzési lehetőségeket, melyeket 
játékos formában tárt a gyermekek elé. Madaras 
könyveket nézegethettek, faleveles memória já-
tékkal, madaras puzzleval is játszhattak, valamint 
kukacot válogathattak csipesszel egy dobozból, 
olyat amilyen színű a csipeszre rögzített kisma-
dár volt, ezáltal fejlődött finommotorikájuk és 
színérzékük. 

 Szenekné Molnár Dóra
 szakmai vezetőhelyettes- mentor

Rákóczi utcai tagintézmény megújulásai
A Rákóczi utcai tagintézmény az idei tanévben is 
kapott a Tündérkert a Lajosmizsei Óvoda Gyer-
mekeiért Alapítványtól létszámarányosan az 1%-
ból befolyt összegből. A Micimackó csoportba a 
gyermekek szerepjátékához a babaszobába egy 
kanapét, valamint az udvari homokozóba új já-
tékokat tudtunk venni. 

A szülők jóvoltából nagyon sok szép egynyári 
virágot ültethettünk a virágtartóinkba virágos-
kertünkben. A veteményes kertben borsót és 
retket vetettünk a gyerekekkel. A növények gon-
dozásában a gyerekek is szívesen vesznek részt.

 Oláhné Szívós Katalin
 tagintézmény vezető – óvodapedagógus

Szent Lajos úti óvoda  
tevékenységei zöld jeles napokon
A Föld napja, (április 22.) környékén minden 
évben meghirdetjük az „Egy gyerek – egy virág” 
akciót. Így történt ez az idén is. Évelő és egy-
nyári virágokat ültettünk a virágoskertünkbe, a 
magaságyásunkban retket, borsót, paradicsomot, 
paprikát nevelgetünk. 

A környezetvédelmi nap kapcsán utcafron-
tunk is megszépült. Szülői felajánlásokból tudtuk 
széppé varázsolni a járda melletti területet. 

Óvodánk minden évszakban törekszik arra, 
hogy megfeleljen a zöld óvodai kritériumoknak, 
a gyerekeket szép, természetközeli környezet vár-
ja. Köszönjük a szülők segítségét!

 Borbély Ella 
 óvodapedagógus
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KÉPES BESZÁMOLÓ

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

Víz világnapja az Őzike csoportban

Ismerkedés a Földgömbbel

Kacsák etetése  
a tóparton

Hangszerbemutató  
a Mécses csoportban

Ismerkedés a hangszerekkel

Újrahasznosítás, környezetvédelem 
Csibe módra

Anyák napja a Napocska csoportban

Föld napja a Katica csoportban
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SPORT

Sakk-hírek
Május 1-én, a Hírös 
Online Rapid sakk-
versenyen Kisjuhász 
Bálint harmadik,

Kozelka Anita ne-
gyedik, Pető Bence pe-
dig hatodik helyezést 
szerzett korcsoport-
jában.

Május 15-én, a Ta-
vaszi Rapid Felkészü-
lési sakkversenyen, a 

serdülők között Czigány Bálint győzött.
A főversenyen Berki Béla és Márton Attila 

azonos pontszámmal, holtversenyes első helye-
zést szerzett.

 Móczó István 

Nincs több kérdés. bajnok lett női csapatunk!
Egy nagyon hosszú és sikeres szezon utolsó mérkőzését játszotta szombaton Hollós Máté brigádja, 
ahol a tét nem más volt, mint a bajnokság 1. helyének sorsa. A lányok a tétnek megfelelően készül-
tek és szerették volna „megkoronázni” az idei fantasztikus teljesítményüket, hozzátéve, hogy még a 
8 gólos vereség is bajnoki aranyat ért volna! A csapat azonban nem bízta a véletlenre, és ahogy azt 
már megszokhattuk tőlük, végig vezetve nagyon magabiztos győzelmet arattak.

Nemesnádudvari NKSZSE-Mizse KC: 28-33 (10-19)
Veress, Rumó, Pető 7, Szobodek 1, Fekete-Németh 8, Kovács 1, Sápi 2, Varga 4, Ubornyák 1, 

Dudás 1, Wunderling, Bujdosó 9, Németh, Bán. Edző: Hollós Máté

A Lajosmizsei VLC hírei
Három csapatunk vesz részt a megyei bajnokságban. Az 
első osztályban szereplő felnőttek tavasszal 3 győzelem 
mellett 1 döntetlent játszottak és 8 vereséget szenvedtek 
eddig. Nehéz időszak volt ez a csapat életében, mert a 
vírust több játékos és vezető is elkapta, valamint komoly 
sérülések is tizedelték a gárdát. Ennek ellenére minden 
mérkőzését lejátszotta a csapat, és már 2 fordulóval a 
bajnokság vége előtt biztos, hogy sikerült teljesíteni a mi-
nimális célt, a bennmaradást. A 15 csapatos mezőnyben 
a 12. helyen állunk. A csapat legeredményesebb játékosa, 
Halasi Károly, 10 góllal. A Magyar Kupa megyei selejte-
zőjének első fordulójában is pályára lépett csapatunk, és 
továbbjutott Kecskeméten egy gólgazdag mérkőzésen, 
ahol az FC Hírösép ellen győzött 5-3-ra.

Az U19-es korosztály a 3. helyet foglalja el az ifjúsági 
bajnokságban négy fordulóval a bajnokság vége előtt. Ed-
dig 11 győzelem, 2 döntetlen és 3 vereség a mérlegük. Kun 
Márk 55 gólt szerzett, ezzel már gólkirálynak tekinthető.

U16-os serdülő csapatunk minden tavaszi mérkőzését 
megnyerte eddig, négy fordulóval a bajnokság vége előtt 11 
győzelemmel, 1 döntetlennel, 3 vereséggel a tabella 3. he-
lyét foglalja el. A legtöbb gólt, 24-et Zsigár Richárd rúgta.

Nagypályás csapataink részletes eredményei, tabellái a 
www.adatbank.mlsz.hu weboldalon követhetők.

Az U7, U9, U11, U13-as korosztályok az OTP Bank 
Bozsik Programban szerepelnek. A tavasz folyamán több 
forduló elmaradt a járványügyi helyzet miatt.

A Lajosmizsei VLC vezetői és játékosai kellemes nyarat 
kívánnak a Hírlap minden kedves olvasójának!

A LAJOSMIZSEI ASZTALITENISZ CLUB  
NYÁRI PINGPONG TÁBORT SZERVEZ:

A tábor helye és ideje:  
Polyák Imre Sportcsarnok 2021. júl. 5-től 9-ig.

Vezetője: Fodor Miklós,  
a Kecskeméti Spartacus edzője.

Jelentkezni és érdeklődni Szijjártó Pálnénál,  
a 30/364-1917-es telefonszámon lehet.

Szeretettel várjuk fiúk és lányok jelentkezését,  
6 és 16 év között.

Lajosmizsei AC Vezetősége

U19-es csapatunk (Fotó: Bujdosó Gréta)

U16-os csapatunk (Fotó: Bujdosó Gréta)

I. helyezett:  
Czigány Bálint

LAJOSMIZSE VÁROS MŰVELŐDÉSI HÁZA ÉS KÖNYVTÁRA
Lajosmizse, Szabadság tér 12. • Tel.:76/555–053 (művelődési ház), 76/555–323 (könyvtár) 
E-mail: muvhaz@lmizsekultura.hu; konyvtar@lmizsekultura.hu • www.lmizsekultura.hu
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Bemutatkozik az új intézményvezető
Császártöltésről származom, a középiskolai 
tanulmányaimat Baján végeztem. Ezt köve-
tően a bajai Eötvös József Főiskolán műve-
lődésszervező végzettséget szereztem. 2005. 
február 1. napján kezdtem dolgozni a kecske-
méti Erdei Ferenc Művelődési Központban, 
ahol tanfolyamok szervezésével, pályázatok 
figyelésével, szakkiállítások, iskolai rendez-
vények, konferenciák szervezésével foglalkoz-
tam, és irányítottam a rendezvények lebonyo-
lításában közreműködő munkatársakat. Az 

ott töltött több mint 13 év alatt rengeteg szakmai tapasztalatot szereztem, 
és gyakorlati tudással gyarapodtam.

2018-ban döntöttem úgy, hogy az addig megszerzett tapasztalataimat és 
szakmai tudásomat  Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtárában 
szeretném kamatoztatni. Kulturális szervezőmunkám fontosabb területei: 
közösségi rendezvények, társadalmi megemlékezések, jubileumi ünnep-
ségek, a városi napok, hagyományőrző rendezvények, szórakoztató és 
ismeretterjesztő előadások, koncertek, játszóházak, táncházak, szakkörök, 
kurzusok, kiállítások. A munkámat nagy örömmel látom el. 

Az intézmény vezetése számomra új kihívásokat jelent, ahol a meglévő 
tudásomat tudom kamatoztatni a település kulturális életének fejlődése 
érdekében. Célom, hogy a fenntartó önkormányzattal összhangban, olyan 
korszerű könyvtárat, információs központot és közösségi teret működtes-
sünk, amely szolgáltatásaival professzionális szinten látja el Lajosmizse 
lakóinak kulturális igényeit.

Céljaim elérésében családom is támogat. Andreával 13 éve élünk bol-
dogan együtt és neveljük közösen két gyermekünket.

„A kultúra hordozóinál az érték úgy terem, mint a természetben: önzet-
lenül, gazdagon és bárkinek.” (Legány Dezső)

Óber Roland
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XI. Grillázs és Mézeskalács Majális és Gyermeknap – 2021. május 29.
Képes beszámoló
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XXVII. Lajosmizsei Napok - 2021. június 25-26.
Képes beszámoló



Zöld város projekt
Az elmúlt néhány hétben jelentős változás történt a Zöld város projekt által érintett területeken.

Városház tér
A Városház téren elkészültek a kertészeti munkák, kihelyezésre kerültek  
az utcabútorok és az új kandeláberes közvilágítás beüzemelése is megtörtént.

Iskola-tó
Az Iskola-tó környéke további elemekkel bővült: kültéri fittnesz eszközök, játszótéri elemek, piknikező helyek, padok, hulladékgyűjtők. Ezen a területen is nagy előre-
lépést jelent a tóparton kiépített közvilágítási hálózat üzembe helyezése, mely a szemet gyönyörködtető látvány mellett a közbiztonság növeléséhez is hozzájárul.

Piacfejlesztés
Az új fedett árusító helyek megteltek és a kor elvárásainak megfelelően kialakított vizesblokkokat is magába foglaló üzemeltetésre alkalmas épület teljes mér-
tékben elkészült. Látogassanak ki Önök is a megújult Piacra minden csütörtökön!

Megkezdődött a  
Szabadság tér fejlesztése
A Központi Parkban felújításra kerül a tér középső 
része, melynek dísze lesz egy szökőkút is.
Az iskola épülete felé vezető új sétány megépítése 
mellett a parkban további növények telepítésére 
is sor kerül majd.
A K&H Bank és a kecskeméti buszmegálló közötti 
területen több ütemben kerül megvalósításra a be-
ruházás. Az üzletek, a bankok, a posta és a gyógy-
szertár folyamatosan megközelíthető lesz az építke-
zés idején. A parkolás az új párhuzamos parkolók megépítéséig a Művelődési Házzal szembeni oldalon az 5-ös út mentén, a Széchenyi és Szent Lajos utcákban, 
valamint a Park Kecskemét felöli oldalán lehetséges. A felújítást követően a Posta előtti területtől a K&H Bankig párhuzamos parkolók állnak majd rendelkezésre 
a lakosság részére. Mind az önkormányzat, mind a kivitelező azon dolgozik, hogy az építkezés idején történő lezárások a lehető legkevesebb ideig tartsanak.
Az beruházás idején történő lezárások, korlátozások idején szíves megértésüket és türelmüket kérjük! 

Európai Regionális
Fejlesztési Alap


