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2013 júliusában elkezdődnek a  

„Lajosmizse Város 
Csatornahálózatának Kiépítése és 

Szennyvíztisztító Telepének Bővítése” 
című projekt kivitelezési munkálatai.  

(Részletek a 4. oldalon)

A lajosmizsei szennyvíztisztító telepen Basky András polgármester, Kurdi Viktor  
a Bácsvíz Zrt. vezérigazgatója és Varga Antal a Duna Aszfalt Kft. ügyvezetője  

egy időkapszulát és egy gránit emléktáblát helyezett el.

VIII. évfolyam 2. szám 2013. június–augusztus



2

2  | Hírlap | 2013. június–augusztus | 

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

Pollen Naplóval  
kapcsolatos tájékoztatás

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Kecskeméti Járási Hivatal Járási Népegészség-
ügyi Intézete tájékoztatja a Tisztelt Lakossá-
got, hogy az Országos Közegészségügyi Intézet 
az allergiások számára egy úgynevezett Pollen 
Napló elnevezésű szolgáltatást indított. 

A www.pollendiary.com/Fhd/hu címen 
elérhető weblapon regisztrációt követően az 
allergiások személyre szabott, hasznos infor-
mációhoz juthatnak tüneteik és a pollenkon-
centráció összefüggéséről. Ennek segítségével 
követhetik, hogy a lehetséges tünetek hogyan 
függnek össze azzal a légköri pollenkoncent-
rációval, amit adott időszakban a tartózkodási 

hely közelében mértek. A tartózkodási helyet 
az allergiás adja meg. Az adatbázis egész Euró-
pára érvényes. Ha valaki nem tudja, hogy mire 
allergiás, akkor a napló segítségével akár ezt is 
kiderítheti. Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy 
a Pollen Napló tartalma nem helyettesítheti a 
szakorvosi tanácsadást, kezelést.

Környezetvédelmi Nap
Lajosmizse Város Önkormányzata 2013. 

május 31-én Környezetvédelmi Napot tartott, 
mint ahogyan ezt már hosszú évek óta teszi. E 
jeles nap alkalmából a délelőtt folyamán faülte-
tésre került sor a Központi Parkban. A Lajosmi-
zsei Nőegylet felajánlásával egy ezüstfenyővel 
gazdagodott a park faállománya. Remélhetőleg 
a kis fenyőből egyszer a város KARÁCSONY-
FÁJA lesz. Még egyszer köszönjük a felajánlást!

Lajosmizse Város ÖNKormáNyzata és Lajosmizsei KÖzÖs ÖNKormáNyzati HiVataL
Lajosmizse, Városház tér 1. • Tel./Fax: 76/457-575 • E-mail: lajosmizse@lajosmizse.hu • http://www.lajosmizse.hu
Ügyfélfogadás: Hétfő 8.00-11.30, 13.00-15.30 • Szerda 8.00-11.30, 13.00-15.30 • Csütörtök 8.00-11.30, 13.00-15.30

Ünnepnapi szemétszállítás 2013. ii. félév
augusztus 20. (kedd) helyett augusztus 17. (szombat)

október 23. (szerda) helyett október 26. (szombat)

november 1. (péntek) helyett november 2. (szombat)

december 25. (szerda) helyett december 21. (szombat)

december 26. (csütörtök) helyett december 28. (szombat)

szelektív hulladékgyűjtési naptár Lajosmizse 2013. ii. félév
Hónap Nap Körzet

A hétfői begyűjtési körzet alatt a Dózsa 
Gy. úttól ÉK-i településrész, a keddi 
begyűjtési körzet alatt a Dózsa Gy. úttól 
DNY-ra eső településrész értendő

Július 1 hétfő 2012. évi hétfői körzet

Július 8 hétfő 2012. évi keddi körzet

Augusztus 5 hétfő 2012. évi hétfői körzet

Augusztus 12 hétfő 2012. évi keddi körzet

Szeptember 2 hétfő 2012. évi hétfői körzet

Szeptember 9 hétfő 2012. évi keddi körzet

Október 7 hétfő 2012. évi hétfői körzet

Október 14 hétfő 2012. évi keddi körzet

November 4 hétfő 2012. évi hétfői körzet

November 11 hétfő 2012. évi keddi körzet

December 2 hétfő 2012. évi hétfői körzet

December 9 hétfő 2012. évi keddi körzet

Fontosabb telefonszámok
Lajosmizse Város Önkormányzata 0676/356-211
Lajosmizsei Rendőrőrs 0620/539-8440
Orvosi Ügyelet 0676/356-184
Lajosmizsei Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság
 0676/555-510

Kérjük a Tisztelt Lakosokat, hogy az 5-ös főúton, a Ceg-
lédi út külterületi részén, a Lajosmizsét és Kerekegyhá-
zát összekötő úton, valamint a Ladánybenét és Ménte-
leket összekötő úton lévő jelzőlámpák meghibásodását, 
valamint ezeken a területeken lévő elhullott állatok és 
úthibák bejelentését a Magyar Közútkezelő Nonprofit 
Zrt. felé a 0676/480-630 telefonszámon tegyék meg.

A Környezetvédelmi Napon a Fekete Ist-
ván Általános Iskola, Kollégium és Sportis-
kola felső tagozatos tanulói a klímaváltozás-
ról, valamint a helyi hulladékgazdálkodásról 
hallgathattak szakmai előadásokat meghívott 
előadótól, valamint a Lajosmizsei Közös Ön-
kormányzati Hivatalban dolgozó szakembe-
rektől. 

A Környezetvédelmi Nap keretében került 
meghirdetésre a városi gumiabroncsgyűjtés a 
lajosmizsei Tűzoltóság udvarán. A program 
igen sikeresen végződött, a településről 10,3 
tonna gumiabroncsot szállított el térítésmente-
sen az Euro-Novex  Kft. 

Gyom-és parlagfű mentesítés
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyele-

téről szóló 2008. évi XLVI. törvény (továbbiak-
ban: Éltv.) 17. § (1) bekezdése értelmében a ter-
melő, illetve a földhasználó köteles

„a) a zárlati és a vizsgálatköteles nem zár-
lati károsítókat elpusztítani, azok behurcolását, 
meghonosodását, terjedését megakadályozni;

b) a zárlati károsítók okozta fertőzést vagy 
annak gyanúját haladéktalanul az élelmiszer-
lánc-felügyeleti szervnek bejelenteni;

c) az a) pont alá nem tartozó egyéb káro-
sítók ellen védekezni, ha azok más, különösen 
a szomszédos termelők növénytermelési, nö-
vényvédelmi biztonságát vagy az emberi egész-
séget bármely módon veszélyeztetik, valamint 
figyelembe venni az integrált növénytermesztés 
alapelveit, továbbá a környezet és a természet 
védelmét.”

továbbá az Éltv. 17. § (4) bekezdés kimondja, 
hogy „a földhasználó köteles az adott év júni-
us 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virág-
bimbójának kialakulását megakadályozni, és 
ezt követően ezt az állapotot a vegetációs idő-
szak végéig folyamatosan fenntartani.

Azokon a szántóföldi területeken, ahol a 
nagy mennyiségű csapadék, vagy a belvíz miatt 
a növényzet kipusztult, a terület száradása után 
a parlagfű tömeges megjelenése várható.

Magyarországon a parlagfűszezon augusz-
tus elejétől szeptember végéig tart, de a haté-
kony védekezés érdekében idejében fel kell ké-
szülni a gyommentesítésre. 

Az Éltv. 60. § (1) bekezdés c) pontja alap-
ján növényvédelmi bírságot kell kiszabni az-
zal szemben, aki az éltv. 17. § (1) bekezdés c) 
pontjában előírt kötelezettségét az élelmiszer-
lánc-felügyeleti szerv kötelezése ellenére, to-
vábbá a 17. § (4) bekezdésében előírt, a parlag-
fű elleni védekezési kötelezettségét elmulasztja. 
A növényvédelmi bírság legmagasabb összege 
tizenötmillió forint, legkisebb összege tizenöt-
ezer forint.

Kérjük a Tisztelt Földhasználók jogszabály-
ban előírt gyom- és parlagfűmentesítési kötele-
zettségének folyamatos betartását az allergiás 
megbetegedésben szenvedő lakosok érdeké-
ben.

Kérünk minden helyi lakost, hogy a háztartásban keletkező hulladékokat gyűjtse szelektíven. Tájékoztat-
unk mindenkit, hogy Sárga zsák térítésmentesen igényelhető a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 
információs pultjánál ügyfélfogadási időben.
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Közvilágítási hibabejelentés

A közvilágítás műszaki meghibásodása ese-
tén kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy minél 
előbb jelezzék a hibát az EDF DÉMÁSZ Há-
lózati Elosztó Kft. felé a 0640/822-000 telefon-
számon.

a Bács-Kiskun megyei  
Kormányhivatal Földhivatalának  
és építésügyi és Örökségvédelmi  
Hivatalának közös tájékoztatója

Felhívjuk a tisztelt ingatlan tulajdonosok fi-
gyelmét, hogy az ingatlan tulajdonosa a válto-
zás bekövetkezésétől számított harminc napon 
belül köteles bejelenteni az ingatlanügyi ható-
ságnak a nyilvántartás tárgyát képző épület, 
építmény létesítését, illetve lebontását.

Az ingatlan-nyilvántartásban általánosság-
ban a 12 m2 alapterületet meghaladó állandó 
jellegű épületeket kell feltüntetni.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a vásárlásra 
kiszemelt ingatlan adás-vételi szerződésének 
megkötése előtt győződjenek meg arról, hogy 
az ingatlan tulajdonosa eleget tett-e bejelen-
tési kötelezettségének, mert az, az adásvétel 
ingatlan-nyilvántartási bejelentését követően 
az új tulajdonos kötelezettségévé válik.

Kérjük ellenőrizzék, hogy a Földhivatal felé 
történő bejelentési kötelezettségüknek eleget 
tettek-e. 

 Basky András, polgármester 
 dr. Balogh László, jegyző

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki tóth Viktornak a Központi Park előtti virágágyásban  
lévő virágok felajánlásáért, melyek településünk központját díszítik

Várhatóan szeptember 1-én nyitja 

kapuját a központi óvoda 3 új csoportja 

 

LLLLajosmizse Vajosmizse Vajosmizse Vajosmizse Város Önkormányzata 199.500.000áros Önkormányzata 199.500.000áros Önkormányzata 199.500.000áros Önkormányzata 199.500.000....----    forint uniforint uniforint uniforint uniós támogatáós támogatáós támogatáós támogatást nyert st nyert st nyert st nyert a a a a „„„„Lajosmizse, „Meserét” Óvoda Lajosmizse, „Meserét” Óvoda Lajosmizse, „Meserét” Óvoda Lajosmizse, „Meserét” Óvoda 
fejlesztése, bővítés fejlesztése, bővítés fejlesztése, bővítés fejlesztése, bővítés ----    korszerűsítéskorszerűsítéskorszerűsítéskorszerűsítés” című pályázatával” című pályázatával” című pályázatával” című pályázatával    az Új Széchenyi Terv keretében.az Új Széchenyi Terv keretében.az Új Széchenyi Terv keretében.az Új Széchenyi Terv keretében.    
    
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a GOMÉP Ipari 
és Kereskedelmi Kft. július hónap végéig befejezi a 
kivitelezési munkálatokat a Központi óvodánál. A műszaki 
átadás-átvételt követően a használatbavételi és a működési 

engedélyek megszerzése után a tervek szerint 2013. év 
szeptember 1-én átadásra kerül az új óvoda szárny a 
kisgyermekek részére. Az óvodabővítésnek köszönhetően 
10 új munkahelyet tud az önkormányzat biztosítani. 

 

FeLHíVás ÜNNePi KiadVáNyBaN VaLó részVéteLre
Lajosmizse várossá nyilvánításának 20. évfordulója alkalmából ünnepi kiadvány megjelenését 

tervezzük. A 100 oldalas kiadványban lehetősége lesz bemutatkozásra minden,  
városunkban működő üzleti-gazdasági szektor szereplőnek, szolgáltatásban résztvevőnek, 
közintézményi, nonprofit és profit érdekeltségű szervezetnek, a civil szféra szereplőinek,  

sport- és művészeti tevékenységeket végző egyesületnek, magánszemélynek.

A kiadványban való megjelenés jelentkezéshez kötött, melyet 2013. július 31.  
napjáig lehet megtenni Klingert Gizellánál a 0620/962-6279 telefonszámon. 

További információ: Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal titkárság: 0676/457-575,  
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára: 0676/555-053
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2013. év júliusában elkezdődik a 
csatorna kivitelezés 
Lajosmizse Város Önkormányzata 1.890.593.480.Lajosmizse Város Önkormányzata 1.890.593.480.Lajosmizse Város Önkormányzata 1.890.593.480.Lajosmizse Város Önkormányzata 1.890.593.480.----    forint uniós támogatást nyert a „Lajosmizse város forint uniós támogatást nyert a „Lajosmizse város forint uniós támogatást nyert a „Lajosmizse város forint uniós támogatást nyert a „Lajosmizse város 
Csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése” című pályázatával az Új Csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése” című pályázatával az Új Csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése” című pályázatával az Új Csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése” című pályázatával az Új Széchenyi Széchenyi Széchenyi Széchenyi 
Terv keretében.Terv keretében.Terv keretében.Terv keretében.    

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Lajosmizse Város Önkormányzata 
KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 azonosító számú, csatornás pályázata 
vonatkozásában 2013. május 23-án megkötötte a kivitelezési szerződéseket a 
csatornahálózat kiépítésére és a szennyvíztisztító telep bővítésére a Duna 
Aszfalt Kft-vel (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.). 
A terület átadás-átvétel 2013. június 13-án megtörtént, amelynek értelmében 
a kivitelezési munkálatok 2013. év júliusában elkezdődhetnek 17 brigád 
munkavégzésével, amint a kivitelező a szükséges engedélyeket beszerezte az 
illetékes hatóságoktól. A Támogatási Szerződés alapján a kivitelezési 
munkálatoknak 2015. április 01-ig be kell fejeződniük, úgy hogy a 
szennyvíztisztító telepnek egy nyári és egy téli időszakos próbaüzemet le kell 
folytatnia. A projekt nyitórendezvényét 2013. június 20-án 12.30 órakor 
tartották a Lajosmizsei Művelődési Házban, amelyet az alapkőletétel, és a 
nyilvános sajtóesemény követett 14.00 órakor a Lajosmizsei 
Szennyvíztelepen. A nap zárásaként a Művelődési Házban Lakossági 
fórumot tartott az önkormányzat, ahol a projektben résztvevőktől a lakosság 
kérdezhetett és tájékozódhatott a projekt kivitelezésének ütemezéséről. 
A kivitelezés ütemezése megtalálható Lajosmizse város honlapján 
(http://www.lajosmizse.hu/hu/szennyviz_projekt) és érdeklődni lehet róla a 
T. Lakosságnak a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati 
Irodájának munkatársaitól (76/356-211/115, 116 és 122 mellékeken). 
A település eddigi legnagyobb beruházásának megvalósítása csak a 
lakossággal közösen lehetséges, ezért is köszönjük mindenkinek, akik az 
érdekeltségi hozzájárulást határidőben, pontosan fizetik.  
Felhívjuk azon érintettek figyelmét, akik az érdekeltségi hozzájárulást 
Lakástakarék Pénztári szerződés alapján havonta nem fizetik rendszeresen 
azok elveszíthetik az állami támogatást. Nem fizetés esetén az OTP Bank 
Nyrt. megszüntetheti a szerződést, amelynek következtében az egyösszegű 
fizetés lép életbe. 
Akik nem vállaltak ez idáig semmilyen fizetési kötelezettséget azok kényszer 
viziközmű taggá váltak és rájuk a készpénzfizetés kivetése a beruházás 
megkezdésekor elindul. Az érdekeltségi hozzájárulás összege a 
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 35. § (3) bekezdése alapján 
adók módjára behajtható. 
Továbbá tájékoztatom az érintetteket, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 
2011. évi CCIX. törvény 55. § (1-2) bekezdése értelmében az ingatlan 
tulajdonosa a víziközmű-rendszer üzembe helyezésétől számított egy éven egy éven egy éven egy éven 
belül köteles az ingatlant vízibelül köteles az ingatlant vízibelül köteles az ingatlant vízibelül köteles az ingatlant víziközműközműközműközmű----rendszerbe beköttetnirendszerbe beköttetnirendszerbe beköttetnirendszerbe beköttetni, ha a 
közműves ivóvízellátás vagy a közműves szennyvízelvezetés és tisztítás 
biztosításához szükséges víziközmű-rendszer a közterületen az ingatlanról 
műszakilag elérhető módon kiépült és műszakilag rendelkezésre áll, és az 
ingatlan használata rendszeres emberi tartózkodáshoz kötődik. 
Az egyösszegű készpénzfizetést vállaló érintetteket tájékoztatom, hogy 2012. 
október 11-én lejárt a fizetési határidő, és aki még nem fizette be az 
érdekeltségi hozzájárulását az szíveskedjen megtenni. 
A Lajosmizsei Víziközmű-társulat ügyfélfogadási irodájához (6050 
Lajosmizse, Városház tér 1. – Régi Városháza) bármilyen kérdés 
esetén lehet fordulni hétfőn-csütörtökön 8-12 óra között, 
valamint szerdán 13 órától 16 óráig személyesen, vagy telefonon 
a 76/555-081 és a 76/356-211/146 melléken. 
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Június 29-én XI. alkalommal rendezték meg a Felsőlajosi Falunapot. 
Az előtte való napokban a falu lakosai és vállalkozói segítségével meg-
kezdték a készülődést, melyet a szervezők ezúton is köszönnek. A ren-
dezvényt Juhász Gyula polgármester nyitotta meg, majd a felsőlajosi óvo-
dások és iskolások műsora színesítette a programot.

Ezt követően átadásra került a „Felsőlajos Községért” Kitüntető 
Cím, melyet Bódiné Tormássy Gizella, volt iskolaigazgató vehetett át. 
Mindenki Lilla nénije, Keresztes Lászlóné aranydiplomájához gratu-
lált a polgármester. A Szép kert, szép környezet díjazottjai gyönyörű 
festményekkel lettek gazdagabbak. A Faluház nagytermében fantasz-
tikus látvány fogadta az érdeklődőket, hiszen a kézműves kiállításról 
többek között nem hiányozhattak az óvodások és iskolások rajzai sem. 
Mindezek mellett megcsodálhattunk meseszép festményeket, agyag-
ból készült tárgyakat, nemezkalapokat, csuhébabákat és bábokat. 
A hagyományos kispályás labdarúgó mérkőzések már reggel 8 órakor 
elkezdődtek a sportpályán, a parkban pedig 11 órától a gyerekeket kéz-
műves foglalkozás és arcfestés, míg szüleiket egészségügyi szűrés várta. 

Délután a korai órákban került sor a főzőverseny eredményhirdetésére, 
ahol 15 főző közel 20 bográcsban készült ételét értékelte a zsűri elnöke 
Garaczi János Venesz-díjas mesterszakács. Ezek után a kisebb gyerekek 
örömére a Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság tartott be-
mutatót, majd a Főnix Dance Tánc és Sport Stúdió növendékei 3 órától 
szórakoztatták a nagyérdeműt. A sportos vonalat továbbfűzve ügyessé-
gi-és sportvetélkedő keretein belül mérhették össze erejüket a felnőtteket 
és gyerekeket magukba foglaló csapatok. A focipályát kutyák és gazdáik 
vették birtokba egy kutyabemutató erejéig, amely nagy sikert aratott. A 
tombolasorsoláson több értékes ajándék és fődíjként egy 40.000 Ft értékű 
vásárlási utalvány kerület kisorsolásra. Ezt követően a „Csillag születik” 
című televíziós műsorból ismert Szabó Ádám szórakoztatta a közönséget 
harmonikás műsorával. A 40 perces műsort követően Ádám több tucat 
aláírást osztott ki és a lelkes rajongók örömére közös képek is készülhet-
tek. A részben helyi érdekeltségű The Psychotic One vette át a színpadon 
a szórakoztató szerepkört, az élő zenét képviselő együttes egy órás kon-
certtel mutatkozott be a Felsőlajosi közönségnek. Majd ezután a hajnalig 
tartó utcabállal lett vége a szombati napnak.

Juhász Gyula, polgármester
dr. Balogh László, jegyző

Április 26-án, harmadik alkalommal rendeztük meg a Föld Napjá-
hoz kapcsolódó szemétgyűjtést Felsőlajoson. A falu megtisztításában 
közel 60 helyi lakos vett részt, ahol minden korosztály képviseltette ma-
gát. Többen rendelkezésre bocsátották autójukat, utánfutójukat, trak-
torjukat, lovas kocsijukat, amivel nagyban megkönnyítették a munka-
végzést. 

Ezt megelőzően a falu legfiatalabbjai, az óvodások és iskolások is kör-
bejárták a falu belterületét és kivették részüket a szemétgyűjtésből. Ennek 

köszönhetően a felnőttek nagyobb figyelmet tudtak fordítani a külterüle-
ti részek megtisztítására. 

Szerencsére elmondható, hogy mióta évente megrendezzük ezt az 
összefogást a falu szebbé tételéért, egyre kevesebb szeméttel találko-
zunk a környéken. Míg az első évben egy 20 m3-es konténerbe is alig 
fért bele a hulladék, ebben az évben egy ugyanekkora konténer csak a 
negyedéig lett megtöltve. Bízunk abban, hogy jövőre még kevesebb sze-
metet találunk Felsőlajoson.

Ezúton szeretném az önkormányzat nevében megköszönni minden 
résztvevő segítségét. Reméljük az elkövetkező években is számíthatunk 
a lakosságra, hasonló megmozdulásoknál.  

szemétmentes Felsőlajos

a Xi. Falunap Felsőlajoson

FeLsőLajos KÖzséG ÖNKormáNyzata és Lajosmizsei KÖzÖs ÖNKormáNyzati HiVataL
Felsőlajos, Iskola u. 12. • Tel.: 76/356-949 • Fax: 76/555-099 • E-mail: felsolajos@felsolajos.hu • www.felsolajos.hu
Ügyfélfogadás: Kedd 8.00-12.00; 13.00–16.45 • Péntek 8.00-12.30
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Dr. Faragó Márta 1975-ben fogorvosként 
diplomázott a Szegedi Orvostudományi Egye-
temen, majd 1980-ban megszerezte a fog-és 
szájbetegségek szakorvosi képesítését is. A 
Doktornő az egyetemi tanulmányok befejezé-
sétől napjainkig fogorvosként praktizál, Lajos-

mizsén, amely közel 40 éves időszakot ölel át. 
Munkáltatója 1975-78-ig a Kecskeméti Megyei 
Kórház Rendelőintézete, 1978-tól a Lajosmizsei 
Nagyközségi Tanács, 2000-től a Központi Or-
vosi Rendelő, 2001-től az EGYSZI. A Fogorvos-
nő 2001-2005-ig ellátta az Egészségház orvosi, 

szakmai vezetői feladatait is. Dr. Faragó Már-
ta 2005. óta vállalkozó fogorvosként praktizál, 
tervei szerint ez év október végéig.

Akik ismerték őt, tudják, számára nem az 
egészségügyi ellátás megszervezésének szerve-
zeti formája számított, hanem mindenkor a be-
teg, és az, hogy aki segítséget kér, megkaphassa 
egészségi állapotának megfelelő, legteljesebb 
ellátást. Egészségügyi dolgozóként csak a mun-
kájára összpontosított, amely munka biztos tu-
dást, állandó felkészültséget és folyamatos segí-
teni akarást követelt meg. Ennek az elvárásnak 
Dr. Faragó Márta magas szinten megfelelt. A II. 
számú körzet betegei és munkáltatói ezért hálás 
szívvel gondolnak rá.  Sokan szerették korrekt-
ségét, munkatársi kapcsolataiban tisztességét. 

Asszisztensnője, Nagy Sándorné, aki szintén 
40 évet töltött el a lajosmizsei egészségügyben, 
fáradhatatlanul dolgozott a betegekért. Basky 
András polgármester mindkettőjük munkáját 
megköszönte közelgő nyugdíjaztatásuk alkal-
mából. Kiemelte, reménykedik abban, hogy az 
őket váltó fogorvos és asszisztense hozzájuk ha-
sonlóan szakmailag igényes, emberséges, a be-
tegeket mindig megértő szolgálatot fog ellátni a 
gyógyítás során. 

Józsáné dr. Kiss Irén 
EGYSZI intézményvezető

Lajosmizse Város ÖNKormáNyzata eGészséGÜGyi GyermeKjóLéti és szociáLis iNtézméNye
6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106. szám • Telefon: 06 76 356-184 • Telefax: 06 76 356-020 • e-mail: egeszseghaz@externet.hu 
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Basky András polgármester a Semmelweis napi ünnepségen, munkatársai  
körében búcsúztatta Dr. Faragó Márta fogorvosnőt és Nagy Sándorné fogászati  
asszisztenst közelgő nyugdíjaztatásuk alkalmából

Új orvosok és rendelési  
idők az egészségházban

Dr. Csire Géza rendelését Dr. Nádas Kata-
lin vette át. A reumatológus szakorvos júniustól 
rendel Lajosmizsén. A reumatológiai szakren-
delés új időpontja: Szerda 8.00-16.00 h, a ko-
rábbi rendelőben. A rendelésen a háziorvostól 
kért beutalóval lehet jelentkezni. Korábbi lele-
teket és orvosi szakvéleményeket javasoljuk el-
hozni. 

Dr. Hajdú Klára rendelését Dr. Petrik Judit 
vette át. A bőrgyógyász szakorvos júliustól ren-
del Lajosmizsén. A bőrgyógyászati szakren-
delés új időpontja: Csütörtök 9.00-12.00 h, a 
korábbi rendelőben. Az egészségügyi ellátás be-
utaló nélkül is igénybe vehető. Korábbi leleteket 
és orvosi szakvéleményeket javasoljuk elhozni. 

Kedves Betegek, szeretettel várjuk rendelé-
seinken!

 Dr. Petrik Judit 
bőrgyógyász

 Dr. Nádas Katalin  
reumatológus szakorvos

ImPrESSzum:

HírLaP Lajosmizse Város  
Önkormányzatának  

közérdekű információs lapja

A kiadásért felelős:
Guti istvánné. 

A szerkesztőség vezetője:
Gáspár Vilmos. 

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

A szerkesztőség tagjai: 
Józsáné dr. Kiss irén, Kocsis Györgyné, Géczy Gabriella,  
dr. Balogh László, Nagy erzsébet, Horváth sándor,  
szántó Gabriella, sánta tibor. 

E-mail cím: 
hirlap.lm@gmail.com

(issN 1788-7399)

Nyomdai előállítás: 
repro Balaton am Kft., Lajosmizse

Nyomdai előállítás: 
Háttér stúdió Kft Kft., Kecskemét

A lap terjesztését a magyar Posta zrt. lajosmizsei  
és felsőlajosi kirendeltsége végzi. Kérjük, jelezze  
a terjesztéssel kapcsolatos esetleges problémáját  
kézbesítőjénél vagy az előbb említett hivatalokban!

FeLHíVás 
„Féltett kincseink – történetünk darabjai” című kiállítás

Kedves Olvasó! 
A Hírlap legutóbbi számában közzétettük a kiállításról szóló felhívásunkat.
A kiállításon a SZEMÉLYES HASZNÁLATI TÁRGYAKAT vonultatnánk fel, amelyek le-

hetnek kézimunkák, faragványok, ruhanemű, menyasszonyi koszorú, edény, bejegyzéssel el-
látott kalendárium, biblia, kitüntetés, kisebb bútordarab, tükör, pipa, dohányzacskó és egyéb 
használati tárgyak, amelyek nagyon régiek, legalább 80 évesek vagy még több. Nem szülői, 
hanem távolabbi felmenők személyes tárgyait szeretnénk megmutatni. 

A kiállításra szánt tárgyakat szeptember 16-17-18-án fogadjuk, a Művelődési Ház nyit-
vatartási idejében. A kiállítás szeptember 30. és október 6. közötti időszakban, az Idősek 
Hete rendezvényei keretében lesz megtekinthető, megnyitását október 1-re tervezzük.

Kérdéseivel keressen bennünket bátran, személyesen vagy a 76/356-007 telefonszámon! 
Bízunk abban, hogy felhívásunk sokak szívében talál visszhangra, és egy szép, értékes kiállí-
tás keretében állítanánk emléket a régmúlt időkben élőknek, s ez méltán emelheti Lajosmizse 
20 éves jubileumi rendezvénysorozatának ünnepi fényét is!

 Szabóné Mizsei Julianna Józsáné dr. Kiss Irén
 Pedagógus Nyugdíjas Olvasókör Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény
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a Lajosmizsei Gyermekjóléti  
szolgálat nyári tábora – 2013

édes élmények 

A táborlakók a Házisweets Kft. Széchenyi 
utcai üzemében a  cukorkakészítés fortélyaival 
ismerkedhettek meg és közben kóstolgathatták 
is a bőkezűen osztogatott finomságokat

Vizes élmények
A nebulókon a rossz idő sem fogott ki, mert 

a Liza Aqua Hotel jóvoltából a sóbarlang, a ta-
posó, a medence és a szaunák kipróbálásával a 
wellnes részlegben múlatták az időt.

Fegyelem és figyelem

Faragó Gyula Tanár Úr, tá-
borvezető érmet és oklevelet 
adott annak, aki a tábori prog-
ramokon aktívan részt vett, 
az edzéseket is bírta szuflával, 
no meg betartotta a Sportolók 
arany szabályát, amely a fegye-
lem és a figyelem. Megtanul-
tuk és követjük a szabályokat 
Tanár Úr! Köszönjük a he-
tet Neked és a Gyermekjóléti 
Szolgálatnak!

Köszönjük a magyarvíz Kft. támogatását, akik 200 000 Ft összeggel  
támogatták a Legyetek jók, Ha tudtok alapítványt.  
ebből 100 000 Ft a táborozás költségeit fedezte!

 További képek: www.egeszseghazlm.hu

Fogas kérdések (3)
Kedves Betegeim! Folytas-

suk közösen az elkezdett „fo-
gas” munkánkat! 

 
Itt a nyár, a forróság és 

időnként a sok eső. Ez az igen 
szélsőséges időjárás megterhelő a szervezet szá-
mára, az egészséges és a beteg embernek egy-
aránt. Cikkünkkel próbálunk segíteni abban, 
hogy a forró vagy esős napokon is elviselhetők 
legyenek a  mindennapok.

Fontos, gondoskodjunk megfelelő folya-
dékpótlásról, amely legyen leginkább víz! A 
legjobb a szénsavmentes víz. Tartózkodjunk a 
cukrozott üdítők fogyasztásától! Ezek kevésbé 
tudják a szomjúságot csillapítani, viszont a ben-
ne lévő cukor nagyon károsítja a fogzománcot, 
amely szuvasodáshoz vezet, a fogak érzékennyé 
válnak, fájnak hidegre és a melegre is. Nem be-
szélve arról, hogy a cukros üdítők sokszor még 
hasmenést is okozhatnak. Fontos a táplálkozás 
is. Itt a nyár és a rengeteg gyümölcsöt, zöldsé-
get végre lehet friss állapotban fogyasztani, de 
csak mértékkel! A gyümölcsben és zöldségben 
ugyanúgy benne van a cukor (sárgadinnye, cse-
resznye) és ahogy már írtam, a cukor káros a 
fogakra. A másik kellemetlen hatása a savtar-
talom, amely többé-kevésbé ugyan, de ott van 
minden nyersen elfogyasztott zöldségben, gyü-
mölcsben. A sav károsítja a zománc felszínét 
(marja), következménye ugyanaz, mint a cukor 
esetén!

Ezek után jogos a kérdés, hogy akkor mit 
is együnk, igyunk?  A kiegyensúlyozott táplá-
lék tartalmaz szénhidrátot, fehérjét, zsírt, ros-
tot, zöldséget és gyümölcsöt. Ezeket megfelelő 
arányban elosztva, ideális lehet a táplálkozá-
sunk a nyári időszakban is. Így nem terheljük 
a szervezetet, nem lesz gyomorrontás, teltség-
érzés és a fogaink egészségét, épségét is meg 
tudjuk őrizni. Az étkezés végén egy kis sajtot, 
dióbelet vagy mogyorót lehet fogyasztani. Ezek 
az ételek serkentik a nyálelválasztást és semle-
gesítik a savképződést. 

Ősszel folytatjuk a helyes fogmosással. Ad-
dig, ugye nem felejtjük el a napi kétszeri fog-
mosást reggel és este? Minden betegemnek jó 
pihenést kívánok és szeretettel várunk minden-
kit a rendelőnkben!

 Dr. Dutkon Alexandra  
 fogszakorvos

Véradások időpontjai  
az egészségházban 
2013. október 3. 
Csütörtök 8.30–13.00 h

2013. december 12. 
Csütörtök 8.30–13.00 h

Köszönjük a  
Véradók segítségét!

Sokan érdeklődéssel figyelték  
a szőlőcukor gyártását is.

Csapatban könnyebb – Sorjátékok a csodálatos 
szépségű  Sport- és szabadidő központban
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A szülők körében 
remélhetőleg már is-
mert tény, hogy isko-

lánk 2013 januárja óta regisztrált tehetségpont-
ként is működik Pont a tehetségekért néven. az 
induláshoz a TÁMOP 3.4.4/B-11/2-2012-0032 
számú pályázatunkkal biztosítottuk az anyagi 
hátteret.

A május 25-i tehetségnapon a diákok és szü-
leik kézműves foglalkozásokon elsajátíthatták 
a horgolás alapjait, origamit, ajándék dobozt, 
textilvirágokat, dekupázs ajándéktárgyakat ké-
szíthettek, míg az iskola folyosóján a tanárok és 
diákok munkáiból összeállított kiállítást tekint-
hették meg az érdeklődők.

A focipályán felállított színpadon népes kö-
zönség előtt zajlottak azok a programok, ame-
lyek tanulóink tánctudását mutatták be. A te-
lepülésen lehetőségük van a gyerekeknek és a 
fiataloknak modern és társas táncokat, nép-
táncot és hastáncot  tanulni - partnereink a 
Főnix Dance Stúdió, Veszelszkiné Bitai Judit és 
Tia. A látványos táncbemutatók mellett a váro-
si könyvtár Olvasó derbijén első helyezést elért 
5.a (Adonyi Gabriella osztálya) mutathatta be 
Mándy Iván Csutak színre lép című művéből ké-
szült jelenetét.

A tehetséggondozásban fontos szerepet szá-
nunk a társas- és logikai játékoknak. Ennek 
megfelelően a központi parkban sakkozhattak 
és malmot játszhattak a gyerekek és a szülők.

Délután 14 órára terveztük az iskolai szín-
játszó kör Száz holdas pagony című kamara elő-
adását, stílusosan a régi épület mögötti parkba. 
Az időjárás azonban közbeszólt és a nyakunk-
ba szakadó zápor elől egy tanterembe mene-
kültünk. Szerencsére a közönség nem hagyta 
cserben az előadást. A gyerekek remekül alkal-
mazkodtak az új „díszlethez”, kitűnő előadással 
ajándékozták meg a nézőket.

Kovács Edit

Fekete istván általános iskola, Kollégium és sportiskola

jutalomkönyv
Megyei Kézilabda csapatversenyen  
elért II. helyezésért

Homoki Áron 8.a
Bujdosó Bálint 8.a
Almási Ádám 8.a
Nagy Benjámin 8.a
Kisjuhász Bence 8.b
Agód Norbert 8.b
Bódog Dávid 8.c
Beke Norbert 8.d

A Lajosmizsei Jász-Kun  
Hagyományörző Íjász Egyesület nevében

Az egyesület tagjaként 6 arany-, 2 ezüst- és 1 
bronzérmmel vitte jó hírét a lajosmizsei sport-
élet eredményességének ezzel is öregbítve váro-
sunk és iskolánk hírnevét:

Bujdosó Zoltán 8.b

Zöld Szemfüles Természetismereti Vetélke-
dőn elért kiváló eredményéért:

Halász Fanni 8.a
Mócza Mariann 8.a

Angol tantárgyból kimagasló teljesítmé-
nyéért és a versenyeken elért eredményekért, 
alapfokú nyelvvizsga letételéért:

Gazsó Alex 8.c

2012/13-as tanév kitűnő tanulói:
Mócza Mariann 8.a
Ipacs-Szabó Petra 8.c 

oklevél
Gyöngyhalászat tehetséggondozó országos 
Tanulmányi versenyen elért 2. helyezésért

Pinczel Máté eltérő tantervű 8.

Plakettet kaptak
A legjobb angolos – Trapp Viktor 8.c
A legjobb németes – Tóth Dóra Sára 8.b
A legjobb matematikus – Mócza Mariann 8.a
Jó tanuló, jó sportoló – Homoki Áron 8.a 
 Gajdácsi Lilla 8.b
Kiváló sportoló – Treiber Gergő 8.c
8 évig kitűnő tanuló – Ipacs Szabó Petra 8.c

az év diákjai
Mócza Mariann 8.a
Ipacs-Szabó Petra 8.c

Fekete istván általános 
iskola Kollégium  
és sportiskola ballagó 
diákjait jutalmazta

tehetségnap az iskolában
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Fekete istván általános iskola, Kollégium és sportiskola

rajzpályázat
Az Auchan Magyarország Kft. és a 

miskolci Szimbiózis Alapítvány közös, 
5-6. osztályos tanulók számára rajzpá-
lyázatot hirdetett. Az április 2-23. idő-
szakban lezajlott pályázat keretében a 
versenyzőknek egy megadott meséhez 
kellett illusztrációkat készíteniük, ame-
lyeket az Auchan Facebook oldalára 
tölthettek fel az „Erdei Iskola” alkalma-
záson keresztül, ahol a szavazás is zajlott. 
A mese főszereplője az Auchan Ma-
gyarország Kft. logójában is megjelenő 
vörösbegy volt.A pályázatra 241 kü-
lönböző rajz érkezett, amelyek összesen 14 220 szavazatot kaptak 

Az öt nyertes egyhetes kirándulásra viheti osztályát és kísérő tanárait a Baráthegyi-majorság 
öko-parkjába.

A Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola 5.a osztálya 684 szavazattal negyedik 
helyezettként megnyerte az erdei táborozást. Adonyi Gabriella osztályfőnök és az osztály tanulói 
mindenkinek köszönik a pályaművükre leadott voksokat. Adonyi Gabriella

dabasi angol verseny
A dabasi Táncsics Mihály Gimnázium négy 

fordulóból álló angol nyelvi versenyt szerve-
zett felső tagozatos diákok részére. Az utolsó,-
szóbeli megmérettetésre május 13-n került sor. 
Ötödik évfolyamon 3.helyezést ért el BUJ-
DOSÓ GRÉTA 5.a osztályos tanuló. A ha-
todikosok mezőnyében GALINA ÁGNES 
6.d osztályos tanuló szintén 3.helyen végzett. 
Felkészítő tanáruk: ADONYI GABRIELLA.

TÓTH VIVEN 7.d osztályos tanuló a he-
tedik évfolyamon a 3. helyen végzett. A nyol-
cadik évfolyamon szintén a 3. helyezést hoz-
ta el TRAPP VIKTOR 8.c osztályos tanuló. 
Felkészítő tanáruk: DRABANTNÉ GYURGYIK 
GYÖRGYIKE.

 Adonyi Gabriella

Határtalan természet
Szente Község Önkormányzata rajzpályá-

zatot hirdetett „Határtalan természet” jeligé-
vel általános iskolás diákok részére. A verseny 
szervezői e pályázattal a természetes környeze-
tünk védelmére kívánták felhívni a figyelmet. 
Rónay Alíz 5.a osztályos tanuló korosztályában 
2. helyezést ért el alkotásával.

A gyurgyalag a 2013-a s év madara. Rá-
adásul Szente község határában egy különle-
ges fészkelőhelyet találni, ahol több száz ma-
dár fészkel. A védendő fajok között a madarak, 
amelyek a szabadság jelképei is, különleges he-
lyet foglalnak el. A szárnyas világ nagy szerepet 
játszik minden nép kultúrájában is. A madár ott 
van az első ember bölcsője felett, énekével gyö-
nyörködtetvén a természet urát, az embert. A 
népek hitregéi szerint a madár az emberrel egy 
időben jelentkezik a földön. A népek meséiben 
és mondáiban ott van a madár…

 Adonyi Gabriella. 
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rajzverseny az óvodában
A hagyományőrző Gergely-járás kap-

csán nagycsoportos óvodásaink egy külön-
leges meseelőadásra kaptak meghívást a Mű-
velődési Ház mozi termébe. A mesekönyvekből 
már jól ismert „Csipkerózsika” c. mesét állították 
színpadra a tanító nénik, hogy bemutatkozzanak 
a leendő első osztályosoknak. Nagy élményt je-
lentett ez a kicsiknek. Végig izgultak a főszereplő 
bájos „leányka” életéért és örömmel vették tudo-
másul, hogy a történet boldog véget ért.

A nagysikerű meseelőadás után rajzversenyt 
hirdettünk a nagycsoportos gyerekeknek. Arra 
kértük őket, hogy rajzolják le a látott mese szá-
mukra legérdekesebb, legszebb, ill. legizgalmasabb 
jeleneteit. A színesebbnél színesebb, fantáziadús, 
érzelmeket kifejező rajzok készítése közben újra 
felidézhették emlékezetükben a látottakat.

A legjobb alkotásokból májusban kiállítást 
rendeztünk Óvodánk folyosóján. Az itt szereplő 
munkákat megcsodálhatták a gyerekek, a szülők 
és természetesen a tanító nénik is. A gyönyörű raj-
zok sikerességét négytagú zsűri értékelte /két taní-
tó néni és két óvó néni/. A verseny eredményhir-
detésére meghívást kaptak az alkotó gyerekek és 
kedves szüleik. A legjobbak díjazásban is részesül-
tek, de minden résztvevő kapott emléklapot és egy 
tábla csokit, így mindenki elégedetten tért haza.

a verseny díjazottjai:
I. helyezett:  Nagy Gréta (Csibe csoport)
II. helyezett: Szarvas Anna (Cica csoport)  
III. helyezett: Brád Gábor (Méhecske csoport)
IV. helyezett: Mészáros Gréta (Csibe csoport)
V. helyezett: Szuhányi Csenge (Csibe csoport)
VI. helyezett: Virág Virág (Cica csoport)

Minden résztvevőnek gratulálunk és további 
örömteli, sikeres alkotómunkát kívánunk az is-
kolában is! Virágné Mujkos Erika

munkaközösség-vezető

Nyári táBoroK  
a meserét óvodában
ANyANyELVI TáboR

Az idei nevelési évben 2013. 06. 17.-21. között került megrendezésre 21 fő középső csoportos 
óvodás számára anyanyelvi tábor. A tábor programja városunk 20 éves évfordulójához kapcsoló-
dott. Fő mottója Konfucius idézete:

„ Beszéld el nekem a múltat, s megismerem a jövőt.”
A hét folyamán városunk történelmével ismerkedtek a gyerekek. Ellátogattunk a Helytörténeti 

kiállításra, ahol népi hagyományokkal, mesterségekkel, régi edényekkel, használati tárgyakkal is-
merkedtek a gyerekek.

A táborban a tapasztalatokra épülő ismeret-
szerzés projektrendszerben működik. Egy- egy 
témát más-más aspektusból és több alkalommal 
dolgozunk fel. A projekt témáit a mesék világá-
ból választjuk így történt ez most is a Három 
kívánság c. mese feldolgozásával. Az óvodás 
gyermek elsősorban érzelmi vezéreltségű, ezért 
a mesébe ágyazott fejlesztést tartjuk a leghaté-
konyabb útnak. A gyerek aktív résztvevője a te-
vékenységeknek, mivel a képzeletét, fantáziáját, 
kreativitását hívtuk segítségül: fakanálbáb készí-
tés, agyagozás, krumpli nyomattal ruhadíszítés, 
hangszerkészítés, tartalmas építőjáték, dráma-
játékok, anyanyelvi fejlesztőjátékok színesítették 
a hetet.

A meséhez kapcsolódó tevékenységeket úgy 
terveztük, hogy a gyermekek személyisége ké-
pességüknek, érdeklődésüknek megfelelően 
fejlődhessen, s mindez számukra élményt je-
lentsen nem sértve a játék szabadságát. A gyer-
mekek a tábor végére sok új élménnyel gazda-
godtak.

 Helgert Lászlóné
munkaközösség-vezető

oRIGAMI TáboR
Ebben a nevelési évben június 17 – 21-ig ke-

rült megrendezésre az Origami tábor. 
14 nagycsoportos kisgyermek merült el a 

papírhajtogatás rejtelmeibe. Az idén „Minden 
napra egy mese” jegyében tartottam a foglalko-
zásokat. Tízórai után megismerkedtek a gyere-
kek a mesével, majd meghajtogattuk a szereplő-
ket. Ezután egy papírlapra felragasztották őket 
– meseillusztrációt készítettünk, és mindenki 
hazavihette a saját alkotását.

Egyik nap épült a másikra, fokozatosan 
jutottunk el egyik hajtásból a másikba, így a 
gyermekeknek sikerélményük volt, egyre ügye-
sebbek lettek. Megismerkedtek az origamiban 
használatos szakkifejezésekkel, mint pl.: négy-
zet, háromszög, felezőegyenes, batyu,- tölcsér-
hajtás, stb.

A gyerekek sok élménnyel, használható tu-
dással fejezték be a hetet, amelyeket iskolás 
éveikben biztosan tudnak hasznosítani.  

Nagyszabóné Borbély Ella
óvodapedagógus

ovi gála 2013
A Meserét Óvoda Alapítványi gáláján 2013. 

június 6-án gálán a székhely intézményéből a 
Mécses, Őzike, Csibe és a Méhecske csoport lé-
pett fel, valamint az óvodapedagógusok megle-
petés műsorszámot adtak elő. A gála ideje alatt 
lehetősége volt a kedves szülőknek az óvónők ál-
tal készített ajándékokból vásárolni. A jótékony-
sági gálaműsort a Meserét Lajosmizsei Óvoda és 
a Tündérkert Alapítvány közösen szervezte. A 
gála bevételéből az alapítvány mozgásfejlesztő 
eszközöket vásárol az óvoda részére. A lenti ké-
pen az Őzike csoport kacsatánca látható.

meserét Lajosmizsei Napközi otthonos óvoda és Bölcsőde
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„PICuRKA” TERMéSZETbúVáR TáboR
A Lajosmizse Meserét Óvoda, „Zöld Óvoda” révén ebben a nevelési évben elő-

ször hirdette meg Természetbúvár Táborát nagycsoportos óvodások számára.
Nagy volt az érdeklődés, végül 23 gyermekkel vágtunk neki június 17-én a nagy 

kalandnak. 
„Picurka Természetbúvár Tábornak” neveztük el az öt napon keresztül folyama-

tosan természeti környezetben töltött időt, melyet úgy terveztünk, hogy az óvodai 
nevelési területekkel egységben szolgálja a környezet tevékeny megismerését, meg-
szerettetését. 

A táborban a nagycsoportos gyermekek Nagy Ildikó óvó nénivel, Major Mária 
óvodai környezeti nevelővel és Kocsisné Varga Gyöngyi dajka néni segítségével vet-
tek részt az élményszerű, felfedező jellegű, játékos programokon. Itt komplex cselek-
véseken keresztül találkozhattak az élő természettel, a környezeti tényezőkkel (nö-
vény, állat, levegő, víz, talaj) s a természetvédelem, környezetvédelem fontosságával.

A helyszínek összeválogatásánál fontos szempont volt, hogy sokrétű élőhelybe le-
gyen lehetőségük betekinteni. Így jártunk Kecskeméten az Arborétumban, a Széktói 
Szabadidőközpontban, ahol az erdő, rét, tó élővilágával ismerkedtünk. Az alsólajosi 
Vadászháznál a vadászok mesterségbe tekinthettünk be. Utolsó helyszínünk az Új 
Tanyacsárdába vezetett. Itt a puszta élővilágával, az ott élő emberek foglalkozásával, 
a hagyományokkal barátkoztunk. Az ötödik napon izgalmas „hét próbás akadály-
versenyen” mutathatták meg a gyerekek mi mindent sajátítottak el a hét folyamán. 
Természetesen gyönyörű oklevelet is kaptak emlékbe, mely arról tanúskodik, hogy 
mindenkit sikerült kicsit „elvarázsolni” a természet szeretetére.

Nagyon lényeges, hogy minden tapasztalás, ismeretszerzés a korosztály életko-
ri sajátosságainak megfelelően, játékosan, az Ő nyelvükön, cselekvéseken keresztül 
történt.

A tábort nem egy „nyaralásnak”, hanem óvodai nevelésünk fontos részének tart-
juk. Olyan szokások, szokásrendszerek, viselkedésformák kialakítása a gyermekek-
ben, amelyek elősegítik a természetes környezettel való harmonikus kapcsolatuk 
kialakítását.

Olyan viselkedésformákat gyakorolhattak a gyerekek, melynek segítségével el-
sajátíthatták az élő természet megfigyelésének módját. Fejlődött beleérző, beleélő, 
empatikus képességük s együttműködésük társaikkal. Azt a szemléletmódot erő-
sítettük bennük, hogy a természetben mindenre szükség van, nincsenek „káros” és 
„hasznos” élőlények. A természetben való mozgással az egészséges életmódjukat 
erősítettük. Végül, de nem utolsó sorban mélyült szülőföldünk, lakóhelyünk iránti 
szeretetük, erősödött a kötődés.  Így alapoztuk iskolába készülő gyermekeink kör-
nyezettudatos magatartását.  

  
„A erdő beszélt hozzám, mert az erdő beszél ahhoz, aki ismeri: jeleket ad, üzen, 

kitárja magát, csak meg kell érteni. De ahhoz, hogy érthessük, ismernünk kell fáit, 
bokrait, füveit, virágait, gombáit, állatait, s a sok színt, hangot, az állatok mozgását, 
életrendjét, természetét, az erdő minden lakójának örök, ősi törvényeit. Csak ez a tu-
dás hozza közel az embert az erdőhöz, és ha ilyen jó barátságban vannak, akkor aztán 
szívesen veszik egymást.”   (Fekete István: Füveskönyv)

 Major Mária
óvodapedagógus

meserét Lajosmizsei Napközi otthonos óvoda és Bölcsőde

úSZó TáboR
Az idei évben is meghirdetésre ke-

rült a nagy sikernek örvendő úszó tá-
bor. Sajnos az idő nem kedvezet a prog-
ram megtartásának, így csak két nap 
kaphattak ízelítőt az úszás alapjaiból a 
gyerekek.
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Nyitva tartás (művelődési ház):
hétfő–csütörtök: 8-20 óra;
péntek: 8-21 óra;
szombat: 13-21 óra;
vasárnap: 18-21 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

Lajosmizse Város műVeLődési Háza és KÖNyVtára 
6050 Lajosmizse, Szabadság tér 12. • www.lmizsekultura.hu

művelődési ház: Tel./fax: 76/555-053 • muvhaz@lmizsekultura.hu
könyvtár: Tel.: 76/555-323 • Fax: 76/555-324 • konyvtar@ lmizsekultura.hu 

Közönségtalálkozók
Május 31-én Eőry Emese természetgyógyász 

volt a vendégünk. A nagy zivatar ellenére sokan 
megtiszteltek jelenlétükkel és érdekes előadást 
hallhattunk Emesétől az egészséges életmódról. 
A közel két órás program alatt elménket is és tes-
tünket is megmozgattuk. 

Június 7-én a 84. Ünnepi Könyvhét alkal-
mából a kecskeméti Katona József támogatá-
sával bán János író volt a vendégünk, abból 
alkalomból, hogy a Hunyadi című történelmi 
regénysorozatának újabb kötete jelent. Érdekes 
beszélgetést folytatott a regény megszületésé-
ről, megírásáról és további terveiről dr. Bellérné 
Horváth Cecília könyvtárossal.

A találkozó végén az író dedikálta könyveit 
olvasóinak.

olvasó derbi
Májusban véget ért a 4 hónapig tartó meghívásos 
olvasási versenyünk. A döntőbe jutott 6 osztály 
versengett május 13-án a végső sorrendért és 
nem utolsó sorban a fődíjért, melyet kirándulásra 
költhetnek el az osztályok, de üres kézzel senki 
nem távozott a versenyről. 

6. alkalommal rendeztük meg idén olvasási 
versenyünket és ezúttal is széles kínálatát adtuk 
az olvasandó könyveknek: Darvasi László, Berg 
Judit, Mándy Iván, G. Szabó Judit, Tersánszky 
Józsi Jenő, Vidra Gabriella gyermekkönyvei, 
Rideg Sándor, Fekete István, Jókai Mór egy-egy 
regényét, Móra Ferenc, Mikszáth Kálmán no-
velláit; külföldi írók közül pedig például Carlo 
Collodi, L. Frank Baum, Lewis Carol, Astrid 
Lindgren könyvei közül lehetett választani. Az 
elolvasott könyvekért 5 ponttól 50 pontig lehe-
tett bezsebelni, attól függően, milyen hosszú-
ságú volt az adott könyv. Az első fordulóból a 
következő osztályok jutottak tovább: 

„A” csoport (4. és 5. évfolyam):
1.  5.a: 2440 p. osztályfőnök: Adonyi Gabriella
2.  5.d: 1335 p. osztályfőnök: Kovács Edit
3.  4.b: 770 p. osztályfőnök: Fekete Irén, Kossa Éva

„b” csoport (6.,7. és 8. évfolyam):
1. 6.a: 1995 p. osztályfőnök: László Ildikó
2. 7.a: 820 p. osztályfőnök: Takács Ildikó
3. 6.d: 225 p. osztályfőnök: Posfay Péterné

A döntőben három feladattal kellett az osz-
tályoknak megbirkózniuk: életrajzi totó kitölté-
sével, egy könyvajánlóval és egy jelenettel, me-
lyet az elolvasott könyvekből lehetet választani.

A zsűrinek, – amelynek tagjai voltak Sápi 
Tiborné a Fekete István Általános Iskola igazga-
tónője, Kálmán Éva igazgató helyettes, Sólyom 
János, aki nagyon sokat tett és tesz Lajosmizse 
kultúrájáért, Magné Kemmer Márta nyugalma-
zott könyvtárvezető, aki kiötlője ennek a ren-

dezvénynek és végül, Vidra Gabriella írónő, aki 
A tudás könyvei regénysorozatot írta – nehéz 
dolga volt. Jobbnál jobb előadások kápráztatták 
el az ítészeket, dicsérték az előadásokat, a színé-
szi teljesítményt, a megvalósítást. 

Sajnos - verseny lévén - el kellett dönteni a 
sorrendet. Az osztályok egyenlő eséllyel indul-
tak, mivel a hozott pontok csak döntetlennél 
számítottak volna, de erre nem került sor az az-
napi teljesítmény döntötte el a végső sorrendet, 
mely a következőképpen alakult: 

„A” csoport 
1.  5.a
2. 4.b
3. 5.d

„b” csoport: 
1. 6.d
2. 6.a
3. 7.a

Minden döntős osztály pénzjutalomban 
részesült a Lajosmizsei Kultúrapártoló Alapít-
vány jóvoltából, az I. helyezett: 40000 Ft-ot, a 
II. helyezett: 20000 Ft-ot, a III. helyezett: 10000 
Ft-ot fordíthat osztálykirándulásra. 

Az Olvasó Derbi alatt nemcsak az osztályok 
versengtek egymással, hanem a diákok igyekez-
tek elnyerni „Az Olvasó Derbi Legtöbbet Olva-
só Diák Különdíját”, mely az elismerésen kívül 
értékes könyvjutalommal járt. Az „A” csoport-
ban Rónay Alíz 5. osztályos, 780 ponttal; a „B” 
csoportban bende barbara 6. osztályos diák, 
1085 ponttal lett az első. Különdíjban részesí-
tettük még, ubornyák Lilit, aki nagy lelkese-
déssel és szorgalommal olvasta a könyveket, 
nem sokkal lemaradva a dobogós helyről és tu-
lajdonképpen az osztálya neki köszönheti hogy 
bekerültek a döntőbe.

Bízunk benne, hogy sok élménnyel gazdago-
dott mindenki, aki részt vett a döntőn illetve a 
felkészülés során, valamint felejthetetlen élményt 
jelentett számotokra a több száz elolvasott könyv. 

Reméljük, hogy az Olvasó Derbi alatt „meg-
szerzett” olvasói kedv folyamatos marad, s a 
nyár folyamán is rendszeres látogatói lesztek a 
könyvtárnak! Jó volt veletek olvasni és játszani! 

Találkozunk jövőre!

A két győztes osztály Vidra Gabriella írónővel
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Olyan emléktárgyakat, relikviákat, képeket, 
iratokat várunk, melyek 1993-hoz kötődnek 
és érdekes lehet mások számára is, pl. koncert-
jegyek, bakelitlemezek, akkori fotók Lajosmi-
zséről, iratok, cikkek stb.

Ezekből a hozott anyagokból is válogat-
nánk a kiállításra, mely augusztusban a La-
josmizsei Napok alatt rendeznénk meg.

Ezeket az emlékeket a lajosmizsei mű-
velődési ház és könyvtárba várjuk. A hozott 
anyagról átvételi elismervényt állítunk ki és 

a kiállítás végeztével 
visszajuttatjuk a tulaj-
donosának.

Bővebb információ:  
76/555-323-as telefonszámon vagy  
dudas.klara@lmizsekultura.hu e-mail címen.

Bízom benne, hogy létrehozzuk közösen  
az időutazást.

Dudás Klára
könyvtárvezető

Vegyünk részt egy kis időutazáson!
20 éve, 1993-ban lett város Lajosmizse és ebből az alkalomból  
szeretnénk egy kiállítást létrehozni. Ebben kérjük a lakosság segítségét!

Lajosmizse Város műVeLődési Háza és KÖNyVtára 
6050 Lajosmizse, Szabadság tér 12. • www.lmizsekultura.hu

művelődési ház: Tel./fax: 76/555-053 • muvhaz@lmizsekultura.hu
könyvtár: Tel.: 76/555-323 • Fax: 76/555-324 • konyvtar@ lmizsekultura.hu 

regionális Kórusfesztivál
Az izsáki Városi Kórus által 2009-ben meg-

álmodott amatőr kórusok találkozóját immár 
ötödik alkalommal rendezték meg, ezúttal 
Kecskeméten. Az esemény négy város kórusá-
nak éves baráti és szakmai találkozóját jelenti, 
melyet mindig más városban rendeznek meg. A 
„vándorfesztivál” kórusai az izsáki Városi Kó-
rus, a kiskunhalasi Városi Kórus, a kecskeméti 
„Kodály Zoltán Vegyeskar” (Iparos Dalárda) és 
a lajosmizsei Városi Kamarakórus volt.

Az idei találkozó két szempontból is jubilált, 
mivel az ötödik alkalom egybeesett a kecske-
méti kórus 125. éves születésnapjával. A jövő 
évi rendezvényt a tervek szerint Lajosmizsén 
rendezik meg 2014 júniusában.

Berta István  
karnagy

Fürkész tábor
Idén is meghirdettük a már hagyományosnak mondható Fürkész táborunkat. 

Végül a kezdeti nehézségek után 40 gyereket vittünk táboroztatni. Sajnos azon a 
héten nem volt kimondottan strandidő, de ennek ellenére jól érezték magukat a 
gyermekek. A napközi jellegű táborban fociztunk, játszottunk, kézműveskedtünk, 
kerékpároztunk, azért egy kis fürdés is belefért az öt napba. A hét közepén az íj-
jászkodás rejtelmeibe is betekinthettünk. Majd minden nap különböző helyekre 
mentünk: Lisa Hotel, Kunadacs, Tanyamúzeum és a táborzáró napot a csillebéci 
kalandparkban töltöttünk, ahonnan nagy élményekkel értünk haza. 

 Találkozzunk jövőre is!
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meserét NaPKÖzi ottHoNos óVoda és BÖLcsőde BÖLcsődei iNtézméNyeGyséGe 
Lajosmizse, Szent L. u. 19. • Telefon: 76/555-024 • E-mail: mesebolcsi@freemail.hu

Bölcsődevezető: 
Géczy Gabriella

anyák napi ünnepség
Az anyai ösztön velünk születik, és a gyer-

mek születésekor teljesedik ki. Ez gyökeres 
változást okoz mindenki életében. A gyerme-
kek az igazi tanító mesterek. Sokat tanulha-
tunk tőlük, velük. Egy gyermek megszületése 
semmihez sem hasonlítható élmény. Állandó 
figyelemre, türelemre, szeretetre van szükség 
az első pillanattól kezdve… Attól a perctől, a 
születés percétől az egész család élete meg-
változik minden tekintetben. Sokan életükben 
először tapasztalják meg a felelősséget, mint ér-
zést, a feltétel nélküli szeretetet, az elfogadást. 
Ő lesz az életünkben a legfontosabb, és mi az 
ő életében leszünk a legfontosabbak. Az anyai 
érzés egy csodálatos érzés, amely mindig feltölt 
energiával, örömmel, mosollyal, melegséggel. 
Hiszen egy maszatos arcocska, egy selypegve 
elsuttogott szó, egy hangos kacaj a világ összes 
kincsénél többet jelent nekünk anyáknak, szü-
lőknek, nagyszülőknek. Ilyenkor elfelejtjük az 
éjszakai felkeléseket, a rosszalkodásokat, a sok 
nemet…a de azértokat…. A legfontosabb az 
elfogadó szeretet. Az ölelésből, a puszikból, az 
esti mesélésekből, beszélgetésekből, a neveté-
sekből, a közös kis titkokból sosem elég…mert 
az idő egy furcsa szerzet….egyszerűen csak el-
rohan…és azt kérdezhetjük, hogy hova lett…
én még szerettem volna leülni és együtt színez-
ni, meg kirándulni…de ez jött közbe, meg az, 
meg amaz…és….már nem lehet…mert elmúlt. 
Most tegyük meg, hagyjuk abba a munkát, az 
úgynevezett fontos dolgokat, és álljunk meg, ül-
jünk le mesélni, rajzolni, beszélgetni. Most!

Májusban egész hónapban ünnepeltünk. 
Május elején az anyukákat, május végén a gyer-
mekeket. Ezen a napon volt sok – sok ajándék, 
játék, finom édesség, fagyi, közös mulatság és 
játék. 

Kertész nap
Szeretnénk, hogy a bölcsődébe járó gyermekek megismerkedjenek a zöldségekkel, növények-

kel. Így tavalyi évhez hasonlóan palántákat vásároltunk és meghívtuk a kedves Szülőket, Hozzá-
tartozókat a Kertész napra. Gyönyörű idő volt, ezen az áprilisi napon. Az anyukák, apukák, nagy-
szülők nagyon aktívak voltak. Lelkesen ásták a földet és ültették a palántákat. A gyermekek közben 
jóízűen falatoztak a sok zöldségből és persze ők is aktívan segítettek a növények elültetésében. Ez a 
szép délután játékkal, labdázással és sok nevetéssel, jókedvvel fejeződött be. 

Persze a növényeket gondozni, locsolni is kell. Természetesen ebben is segítenek a gyerekek.
A kis kannával szorgalmasan locsolják a paradicsomot, paprikát, répát, rebarbarát.

Ballagás

Minden pillanat kincs, ami a tied. És becsüld 
meg jobban, mert megoszthatod valakivel, aki-
vel tökéletesen eltöltheted. És emlékezz, hogy 
az idő senkire sem vár. A tegnap történelem.

Igen történelem… hiszen már 2 éve va-
gyunk jelen Lajosmizse életében.  Hivatalosan 
2011. június 1-jén nyitottuk meg kapuinkat a 
bölcsődés korú gyermekek előtt. Vannak már 
hagyományaink, elfogadtak, ismernek, szeret-
nek Bennünket!

Olyan gyerekektől, szülőktől is búcsúzunk, 
akik jelen voltak az első napoktól, az első pil-
lanatoktól…. 

A búcsú mindig nehéz, nem szeretjük a vál-
tozást, de mégis az életünk része, hogy elenged-
jünk bizonyos dolgokat.

Kellemes együtt töltött órákra, percekre em-
lékezünk. 

Ciceró azt írja: Legszebb emlék a szere-
tet, melyet mások szívében hagyunk magunk 
után.

Igen, a szeretet, elfogadás. ..Remélem mind-
ezeket tudtuk nyújtani, éreztetni Veletek, gyer-
mekeitekkel…- tudtunk egy picit az életetek ré-
szévé válni…Az elmúlt ünnepek, amiket talán 
már a szülők jobban vártak, mint a gyerekek, 
hiszen együtt lehettünk gyerekek, szülők, neve-
lők…mi így közösen…

Hogyan betűzöd azt, hogy szeretet? - Azt 
nem betűzik, azt érzik. (Micimackó)

Igen ismét elmúlt egy év és búcsúzunk 21 
bölcsődés gyermekünktől, akiknek kívánunk 
minden szépet és jót az óvodás évekre!

óvodába megyünk…
21 bölcsődés kisgyermek készül szeptembertől óvodába. Ezért meglátogattuk az óvó néniket. 

Ők és a gyerekek is nagy örömmel, kedvesen fogadtak Bennünket. Nagyon tetszett a sok új játék, 
az udvar… ….de az anyukám a bölcsibe jön értem? ….megyünk vissza?...bölcsibe iszom meg a vi-
zet…igen,még egy kicsit …megyünk vissza, a bölcsibe…. Géczy Gabriella bölcsődevezető
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Lajosmizsei VLc – labdarúgás
münchen be került a mizse-csibe kupa

5. alkalommal került sor klubunk legnagyobb hagyományokkal bíró rendezvényére, a Mi-
zse-csibe kupára. A Lajosmizsei VLC a 2. helyen végzett az 1880 München csapata mögött.

az élmezőnyben zártak csapataink a bajnokságokban
A bajnokságban szereplő csapataink közül a serdülők (U16) eredményes szezont produkáltak, 

veretlenül, 25 győzelemmel, 1 döntetlennel megnyerték a bajnokságot. A gólkirály a lajosmizsei 
Spiegelberger Tamás lett 70 góllal. A három csoport bajnokának megrendezett döntőn a 2. helyet 
sikerült megszerezni. (38 csapat indult a 3 csoportban).

Ifjúsági csapatunk nagy küzdelemben bronzérmes (3.) lett, a felnőttek a 4. helyen végeztek a 
14-14 csapatot felvonultató mezőnyben.

A sporthíreket  
Gáspár Vilmos állította össze

Négy közé jutás,  
és gólkirályi cím telkiben

Telkiben, a Magyar Labdarúgó Szövet-
ség Edzőközpontjában bonyolították le az 
OTP-MOL Bozsik Program Országos Tanév-
záró Fesztiválját. A lajosmizsei Fekete István 
Általános Iskola csapata (az LVLC játékosai) a 
4. helyen végzett a 20 együttest felvonultató me-
zőnyben. A gólkirálynak járó díjat a lajosmizsei 
Faragó Bence vehette át, aki 21 találatot ért el a 
8 mérkőzésen.

sikeres szereplés a 
korosztályos tornákon

Az U7-es és az U16-os korosztálynak ren-
deztünk tornát a lajosmizsei sportcentrumban. 
A kicsik az I. Elemorzsi kupán veretlenül az 1. 
helyen végeztek, a nagyobbak a Mizse kupán 
szintén nem találtak legyőzőre, megnyerték a 
versenyt. Jakabszálláson, a hagyományos Tava-
szi kupán az U15-ös csapatunk szerezte meg a 
győzelmet, Spiegelberger Tamás gólkirály lett. 
U9-eseink Tápiószentmártonban, a Majális 
kupa elnevezésű versenyen értek el 4. helye-
zést.

A Lajosmizsei VLC vezetői és játékosai ne-
vében kellemes nyarat kívánok a Hírlap min-
den kedves olvasójának! 

 Faragó Gyula

saKK
Június elején került megrendezésre a Mi-

zse Kupa sakkverseny. A mester - jelöltek-
nél 1.: Márton Attila, 2.: B.Nagy Roland, 3.: 
Váradi Tamás. A kicsik csoportjában 1.: Kun 
Bálint, 2.: Erős Máté, 3.: Kisjuhász Richárd.

A fényképen a két győztes látható.
Móczó István

serdülők
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 aug. 17.  

Helyszín: Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára

18.00 A 20 éves Lajosmizse kulturális eseményei képekben  

– kiállítás megnyitó 
Helyszín: kiállító folyosó
19.00 Jazz és latin est a színházteremben 

Közreműködők: Botafogo Táncegyüttes, Erdőhegyi Brigitta énekesnő, 

valamint Józsa Vendel és Szögi Szilvia táncosok 

 Belépő: 1.000 Ft
 aug. 18.  

Helyszín: Központi park
9 órától Családi főzőnap és gyümölcsös sütemények versenye

 Benke László és Kiss Zoltán közreműködésével 

 Szervező: Lajosmizsei Nőegylet

10 órától Veterán motoros találkozó

Szabadtéri színpadi programok:
11.00 Lufihajtogató bohócműsor gyerekeknek

11.40 Őszirózsa népdalkör dalcsokor bemutatója

12.20 Mizsei Vadrózsák néptánc csoport fellépése

13.00-16.00 Kézműves foglalkozás 

13.00 „Túl az Óperencián…”  
élő nosztalgia kívánságműsor operettekből, magyarnótákból

 Fellép: Leblanc Győző és Tóth Éva

14.00 Pomázi Zoltán a Bojtorján együttes énekese  

interaktív gyermekműsora

15.00 Smaragdfa – A zöld jövő   tájékoztató és faültetés 

15.10 Főzőnap eredményhirdetése és díjazása

15.50 Lajosmizsei Horganyrock együttes fellépése

16.50 The Psychotic One együttes koncertje 

17.30 Márió koncert
18.30 Koncert és táncház a Lajosmizsei Jászok Ifjúsági Egyesülettel

19.00 Hastánc bemutató Tiával

19.30 Marót Viki és a Nova Kultúr zenekar koncertje

20.30 4 for Dance tánccsoport műsora

21.15 Dred and Doris együttes koncertje

22.00 Tűzijáték
22.20 Utcabál a Rulett együttes közreműködésével

 aug. 18-19.  „Lajosmizse 1993– 2013” Kiállítás és vásár a SportcsarnokbanNyitva tartás: 18-án 10-20 óráig • 19-én 10-16 óráig
 aug. 18.  

Mezőgazdasági haszonállat kiállítás
Helyszín: Központi Park (régi Kressz-park)

 aug. 18. 
14.00-18.00 „Vállalkozói- és agrárkonferencia”
Helyszín: Fekete István Általános Iskola Díszterme

 aug. 19.   Helyszín: Művelődési Ház és Könyvtár
18.00 Monarchia együttes koncertje saját dalaiból  19.00 „best of L’art pour l’art” című színházi produkció  Közreműködik: Dolák-Saly Róbert, Laár András,  

 Pethő Zsolt és Szászi Móni Belépő: 1.000 Ft

 aug. 20.   Helyszín: Művelődési Ház és Könyvtár
16.00 Ünnepi műsor  

„Az államalapító” – zenés, táncos produkció  
a Sziget Színház előadásában Főszereplő: Pintér Tibor17.00 Városi kitüntetések átadása és koszorúzás a Szent István szobornál Közreműködik: Városi Kamarakórus 
Az ünnepség galambröptetéssel zárul

Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület programja  a Régi Városházán  augusztus 17-20-ig
Kiállítások: Helytörténeti kiállítás
 Ásványkiállítás – Szebenyi gyűjtemény
 Kónya-Laczy szoba
 Népi jelenetek csuhéból (mini kiállítás)
 Élő népművészet
Ünnepi nyitva tartás: naponta 10 – 19 óráig

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

FIGYELEM! Kiállítónak 2013. július 31-ig lehet jelentkezni, illetve addig, amíg szabad kiállítási helyek vannak. 
A kiállítást szervező: Lajosmizsei Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága. Kontakt személyek:  

Józsáné dr. Kiss Irén 06-30/395-2575, jozsanekissiren@gmail.com és Sebők Márta 06-30/965-6101, sebok.marta@sebokaudit.hu.

„LAJoSMIZSE  1993-2013” – KIáLLÍTáS   
Helyszín: Sportcsarnok
A kiállítás megtekinthető: 2013. AUGUSZTUS 18-án (vasárnap) 10.00- 20.00 óráig  
 és AUGUSZTUS 19-én (hétfő) 10.00-16.00 óráig 
Vasárnapi program 
10.00 Kiállítás ünnepélyes megnyitója
10.30 „VÍZ A JÖVŐ” – Ivóvíz minőségjavító program megvalósulása Lajosmizsén
Előadó: Kiss Géza vízügyi mérnök, a BÁCSVÍZ Zrt. Nagykőrösi Üzemigazgatóságának vezetője
18.00 Tombolasorsolás
A vásárlással és kóstoltatással egybekötött kiállítás ingyenesen látogatható.  

MEZŐGAZDASáGI  HASZoNáLLAT KIáLLÍTáS
Helyszín: Központi Park (régi Kressz-park rész)
A kiállítás megtekinthető: 2013. AUGUSZTUS 18-án 

„VáLLALKoZóI- éS AGRáRKoNFERENCIA”
Helyszín: Fekete István Általános Iskola Díszterme Ideje: 2013. augusztus 18-án 
A Konferencia programja: 
14.00–14.10 A konferenciát megnyitja bányai Gábor, a Bács- Kiskun Megyei Közgyűlés Elnöke
14.10–14.40 Tájékoztatás az új Földtörvényről 

Előadó: Kőváriné Dr. bartha ágnes tanácsadó
14.40–15.10 Kistermelői termék előállítás feltételei és piacra jutása 

Előadó: Szabadkai Andrea, az Élő Tisza Szövetség munkatársa
15.10–15.30 Aktuális állategészségügyi kérdések – az állatorvos válaszol  

Előadó: Dr. Varga János Ph.D. kisállat szakállatorvos 

15.30–15.50 Növényvédelemről humán vonatkozások, új kártevők 
Előadó: Keresztes Ferenc növényvédelmi szakmérnök

16.00–16.20 BÁCS – KISKUN 2020  
– Bács-Kiskun Megye Területfejlesztési Koncepciója 

 Előadó: A Bács-kiskun Megyei Önkormányzat 
 Területfejlesztési Iroda munkatársa

16.20–16.40 A vidékfejlesztés aktualitásai
 Előadó: Dr. Vén Gabriella, a Homokhátság Fejlődéséért 

 Vidékfejlesztési Egyesület  munkaszervezetének vezetője 

16.40–17.00 Kamarai Tájékoztató innovációról, szakképzésről. Üzleti 
partnerközvetítés regisztrált vállalkozóknak.

 Előadó: Nyerges Tibor, a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és  
 Iparkamara gazdaságfejlesztési vezetője 

17.00–17.20 Projektötlettől a megvalósításig
 Előadó: Gódor Emőke, a Mentoriroda Kft ügyvezetője

17.20–17.40 Fókuszban a pénzügyek 
 Előadó: Szűcs Sándor, a Fókusz Takarékszövetkezet munkatársa

17.40–18.00 Mikro-hitel lehetőségek  
a mikro- és kisvállalkozások fejlesztéséért

 Előadó: balogh Lászlóné, a Bács-Kiskun Megyei   
 Vállalkozásfejlesztési Alapítvány munkatársa

A konferencián a részvétel ingyenes! 
Az egyes előadásokra – érdeklődés szerint – külön-külön is be lehet menni. 

XX. Lajosmizsei Napok
előzetes műsorterve

2013. aug. 17-20.


