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VIII. évfolyam 4. szám 2013. november-december

„Összenő, ami 
összetartozik” (W.B)

Jászberény és Lajosmizse, 
önkormányzatainak döntése alapján, 2013. 
szeptember 13-án testvérvárosi kapcsolatra 
lépett. Az erről szóló dokumentumok 
aláírására Jászberényben, a Testvérvárosok 
hétvégéjén került sor. Beszámoló és 
gondolatok az esemény kapcsán a 
 4. oldalon.

Dr. Szabó Tamás és Basky András polgármes-
terek a testvérvárosi dokumentummal
Fotó: Baráth Károly

A belvízvédelmi rendszer fejlesztésére nyert 203.824.350 
forint Európai Uniós támogatásból és 22.647.150 forint ön-
kormányzati forrásból megvalósuló vízvédelmi rendszer fej-
lesztésének első és egyben leglátványosabb része, az Iskola-
tó és a Posta-tó kotrási munkálatai befejeződtek 2013 őszén. 
Behelyezésre került az Iskola-tó 3 vízbevezető pontjához 
iszap és olajfogó műtárgy, mely a tóba vezetett csapadékvíz 
tisztítását szolgálja. A tó kivezető pontjához beépítésre kerül 
egy állítható zsilip, mellyen szabályozható lesz a tó vízszintje.  
Fontos megjegyezni, hogy a vízvédelmi rendszer fejleszté-

séhez elnyert pályázati támogatás nem fi nanszíroz a fenti-
ekben ismertetett munkálatokon felüli fejlesztéseket, mint 
például: parkosítás, sétaút kialakítása. Ezt saját erőből és 
lakossági összefogással kívánjuk megvalósítani. A Posta-tó 
területén beépítésre kerül egy átemelő akna, mely a tóban 
felgyülekező víz elvezetését szolgálja. A beruházás során a 
Kossuth Lajos, Szent Lajos, Prímás, Táncsics Mihály, Arany 
János, Orgona, Madách, Görgey, Petőfi  Sándor utcákat és a 
Ceglédi utat érinti a fejlesztés.

A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg.

 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

Lajosmizse Város vízvédelmi 
rendszerének fejlesztése
Az Iskola-tó és Posta-tó kotrása 2013 őszén sikeresen megvalósult.
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Vállalkozók � gyelem!
Fontos szakaszába érkezett a 2014-2020 közötti 
tervezési időszak nemcsak az önkormányzatok, 
hanem a vállalkozások számára is. 

A települések fejlesztési tervein túl nagyon 
fontos a gazdasági szektor projektjeinek, tervei-
nek begyűjtése, hiszen a források mintegy 60%-
át gazdaságfejlesztésre kell fordítani a jövőben. 
A határidő viszonylag rövid, mert december 
végéig várják a vállalkozások projektötleteit. A 
Megyei Önkormányzat munkatársai segítséget 
tudnak nyújtani egy vállalkozói fórum kereté-
ben mind a tájékoztatás mind pedig az ötlet-
gyűjtés tekintetében.

A fórum időpontja:
2013. december 04. 17:00 óra
Helye: 
Művelődési Ház és Könyvtár Díszterme
(6050 Lajosmizse, Szabadság tér 13.)

A tájékoztatót tartja Szász Anikó Bács-Kis-
kun Megyei Önkormányzat térségi referense.

A települések és a helyi vállalkozások fejlő-
dése szempontjából fontos, hogy minél többen 
vegyünk részt a fórumon, amelyre ezúton min-
den lajosmizsei és felsőlajosi vállalkozót nagy 
szeretettel várunk!

Tájékoztatás a lajosmizsei 
termelői piacon, piacon 
és vásárban árusítók részére

Tájékoztatom a Tisztelt lajosmizsei termelői 
piacon, és piacon árusítókat, hogy a vásárokról, 
a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 
55/2009. (III. 13.) Kormányrendelet (további-
akban: Kormányrendelet) 6. § (4) bekezdése ér-
telmében a helyi termelői piac üzemeltetőjének 
a helyi termelői piacon árusító kistermelőkről 

napi nyilvántartást kell vezetnie, továbbá a Kor-
mányrendelet 7. § (3) bekezdése értelmében a 
piacüzemeltető köteles a piacon kereskedelmi 
tevékenységet végzőkről, bérlőkről naprakész 
nyilvántartást vezetni.

A fentiek értelmében tájékoztatom a Tisz-
telt Árusítókat, hogy 2014. évben a lajosmizsei 
termelői piac és piac vonatkozásában egy he-
lyi regisztrációs rendszert fogunk kialakítani, 
amelynek a lényege az, hogy a napi szintű nyil-
vántartást egyszerűen el lehessen készíteni.

A regisztráció során egy formanyomtatványt 
kell majd kitölteni az Árusítóknak és a kereske-
delmi tevékenység végzéséhez (a gazdasági for-
mának megfelelően pl: őstermelő, kistermelő, 
K� , Rt, egyéni vállalkozó, stb.) szükséges doku-
mentumok másolatát kell majd hozzá csatolni. 
A regisztráció alapján minden Árusítónak lesz 
egy regisztrációs száma, amelyet majd az árusí-
tás helyén jól látható módon ki kell rakni.

A regisztrációra néhány hónap lesz meg-
adva, amely regisztrációs határidő lejárta utána 
csak a regisztrációval rendelkezők árusíthatnak 
a lajosmizsei termelői piac és piac területén. 

A lajosmizsei országos állat- és kirakodó-
vásár vonatkozásában tájékoztatom a barom� t 
értékesítő árusokat, hogy barom� t a két sertés 
sor mögötti sorban a bazársor előtt lehet majd 
árusítani 2014. évtől, mivel a kirakodó vásár-
ban sok esetben nem férnek el az árusok, így 
azok keverednek az állatvásár első sorában a 
barom� t árusítókkal.

Tájékoztatás a vásártéri konténer 
nem rendeltetésszerű használatáról

A Lajosmizsei Vásár vonatkozásában az ön-
kormányzat minden hónapban a vásártérre egy 
konténert rendel a szolgáltatótól, hogy abba a 
vásári árusok és az önkormányzat dolgozói el 

tudják helyezni a vásár ideje alatt keletkezett 
hulladékot.

Sajnos a tapasztalatok azt mutatják, hogy 
egyes lakosok és kereskedelmi egységek a vá-
sárok előtt megpakolják a konténert saját ház-
tartásukban keletkezett hulladékkal.

Felhívom a � gyelmet, hogy 2014. évtől a 
konténer kiszállítását követően a közterület fel-
ügyelő fokozott � gyelemmel fogja kísérni, hogy 
a konténerbe illetéktelenek ne helyezzék el saját 
háztartási hulladékaikat. Azon személyek, aki-
ket a közterület felügyelő tetten ér illetéktelen 
hulladék elhelyezés során, azok jelentős bünte-
tés kiszabására számíthatnak.

Hulladékgazdálkodási közszolgálta-
tással kapcsolatos tájékoztatás

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 
2014. január 01. napjától településünkön a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást új szol-
gáltató fogja végezni. A szállítás rendjében 
változás nem várható. A szolgáltatás további 
menetéről 2013. december hónapban minden 
érintett lakos levélben fog tájékoztatást kapni.

 dr. Balogh László Basky András
 jegyző polgármester

IGAZGATÁSI SZÜNET 
a Lajosmizsei Közös 

Önkormányzati Hivatalban
Lajosmizse Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete – Felsőlajos Község Önkor-
mányzata Képviselő-testületének egyetér-
tésével – a Lajosmizsei Közös Önkormány-
zati Hivatal 2013. évi munkarendjében 
2013. december 23. és december 30-31. 
valamint 2014. január 2-3. napjaira (5 
munkanapot érintően) igazgatási szünetet 
rendelt el.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy ezen időszak 
alatt a Közös Önkormányzati Hivatal vala-
mennyi irodáján és csoportján 1-1 fővel 
ügyeletet tartunk, ugyanakkor a Hivatalban 
folyamatosan működik az információs pult, 
ahol teljes körű tájékoztatást kaphatnak az 
ügyfelek a hivatali dolgozók elérhetőségé-
ről, munkarendjéről.
Az anyakönyvi igazgatás és a pénztár ügye-
leti rendszerben, szükség esetén üzemel.
Az igazgatási szünet időtartama alatt kizá-
rólag a haladéktalan intézkedést igénylő 
feladatokat látja el a hivatal.

Minden kedves ügyfelünknek, 
minden lajosmizsei lakosnak áldott, 

békés, adventi készülődést kívánunk!

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

MUNKAREND VÁLTOZÁS
A LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN

TÁJÉKOZTATJUK TISZTELT ÜGYFELEINKET, 
HOGY A 28/2012. (IX.04.) NGM. RENDELET ÉRTELMÉBEN

– mely a 2013. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szól –
2013. december 24-e kedd és december 27-e péntek PIHENŐNAP.

A LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 
NYITVATARTÁSA EZEKEN A NAPOKON SZÜNETEL. 

2013. december 24-e kedd HELYETT 2013. december 6-án pénteken tart nyitva 
a Hivatal 16.00 óráig és december 7-én szombaton, amely munkanap 

a pénteki nyitva tartás szerint 12.30 óráig. Ezeken a napokon ügyfélfogadás nincs!
2013. december 27-e péntek HELYETT 2013. december 21-e szombat munkanap a 

pénteki nyitva tartás szerint, tehát ügyfélfogadás ezen a napon sincs!
A többi munkanapon a megszokott munkarend 

és ügyfélfogadási rend szerint várjuk ügyfeleinket.
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Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Lajosmizse Város Önkormányzata KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 azonosító számú csatornás pá-
lyázata vonatkozásában folynak a kivitelezési munkálatok az érintett területeken, amely munkálatoknak 2015. április 1-ig be kell fejeződniük, 
úgy, hogy a szennyvíztisztító telepnek egy nyári és egy téli időszakos próbaüzemet le kell folytatnia. Mivel a szennyvíztisztító telep bővítése csak 
jövő évben kezdődik el, a lakosság a szennyvízhálózatra csak 2014. év második felében tud majd rákötni, annak ellenére, hogy a szennyvízhálózat 
kiépül korábban. A rákötés időpontjáról minden érintett értesítést fog kapni, továbbá az önkormányzat javaslatot fog adni saját újságjában és 
honlapján arról, hogy kik azok a vállalkozók, akik az ingatlanon belüli rákötési munkálatokat el tudják majd végezni. A kivitelezéssel kapcsolatos 
bármilyen kérdés esetén a Duna Aszfalt Kft. képviselőjét Móczár Lászlót lehet keresni a 0620/363-28-38 telefonszámon.

Tájékoztatom az érintetteket, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 55. § (1-2) bekezdése értelmében az ingat-
lan tulajdonosa a víziközmű-rendszer üzembe helyezésétől számított egy éven belül köteles az ingatlant víziközmű-rendszer-
be 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.

A fenti jogszabályra való hivatkozással a Közreműködő Szervezet értesítette az önkormányzatot, hogy csak azon ingatlanok 
esetében támogatja a tisztítóidomnak az ingatlan telekhatárán belül egy méterre történő kivitelezését, ahol mérhető vízfo-
gyasztás van, azaz az ingatlan rá van kötve a vezetékes ivóvízhálózatra, vagy az engedéllyel fúrt kútja hivatalos vízmérővel ellátott. Azon 
ingatlanok esetében, ahol nincs mérhető vízfogyasztás, ott az ingatlan irányában az úttól egy méterre megállnak a kivitelezők, és csak azu-
tán viszik telekhatáron belülre a tisztítóidomot, amikor az ingatlan tulajdonos igazolni tudja, hogy rendelkezik mérhető vízfogyasztással. A 
törvényi kötelezettséget fi gyelembe véve, Lajosmizse város területén azokban az utcákban, ahol ki van építve a vezetékes ivóvízhálózat, már 
minden ingatlannak rá kellett volna kötnie a vezetékes ivóvízhálózatra.

Azért, hogy a lakosságnak segíteni tudjunk ezen probléma megoldására Lajosmizse Város Önkormányzata felvette a kapcsolatot a BÁCSVÍZ 
Zrt-vel és a szolgáltató vállalta, hogy a teljes érintett területre elkészíti a bekötési terveket, így az ingatlan tulajdonosoknak nem kell külön 
tervezőt keresni. A tervezés díja ingatlanonként 10�000 Ft+ÁFA.  

A bekötés elkészítése három részmunkafolyamatból tehető össze, melyek egy részét az ingatlantulajdonos döntése szerint maga is elvégez-
heti, illetve megvásárolhatja, megrendelheti:

Földmunka (akna és árok kiásás a gerinc vezetékig)1. 
az ingatlan tulajdonosa maga is elvégezheti o 

Vízmérő akna elkészítése2. 
az ingatlan tulajdonos maga is építhetio 
vasbeton akna 35�000 Ft+ÁFA, műanyag akna 40�809 Ft+ÁFAo  (akna megrendelése esetén a földmunkát a BÁCSVÍZ Zrt. 
végzi 5�000.- Ft+ÁFA összegért)

Vízbekötés készítése - ezt kizárólag a BÁCSVÍZ Zrt. végezheti, az alábbi ajánlat szerint:3. 
5 méter körüli vízbekötési hossznála.)  a vízrákötés költsége 77�060 Ft+ÁFA. Ezzel érintettek: Bajcsy-Bartók-Béke-Ceglédi-
Dózsatelepi-Eötvös-Hunyadi-Illyés-Irinyi-Katona-Kisfaludy-Kossuth-Liszt-Madách-Mizsei-Nyíri-Pacsirta-Petőfi-Rózsa-Szen-
tgyörgyi-Széchenyi-Telepi-Vendel-Vörösmarty utcák rövid oldala, és a Dankó-Damjanich-Görgey-Kazinczy-Kodály-Táncsics utcák.
10 méter körüli vízbekötésnél 85�470 Ft+ÁFAb.)  a bekötés költsége, amellyel a Bartók-Kossuth-Kölcsey-Liszt-Nyíri-Pacsirta-Telepi-
Vendel-Vörösmarty utcák hosszú oldala, Jókai utca rövid oldala, és a Dózsa-Prímás utcák érintettek. 
15 méter körüli vízbekötésnél 93�880 Ft+ÁFAc.)  a bekötés költsége, amellyel a Bajcsy-Béke-Ceglédi-Eötvös-Hunyadi-Illyés-Irinyi-
Jókai-Petőfi -Szentgyörgyi utcák hosszú oldala, a Bajza-Bethlen-Deák-Vásártér-Viola utcák érintettek. 

Az addig beérkező igények alapján a vízbekötéseket a BÁCSVÍZ Zrt. jövő év tavaszán tömbösítve, egy-egy munkanapon több bekötés elké-
szítésével kívánja kivitelezni – ennek megszervezéséhez és lebonyolításához a szolgáltató az ingatlantulajdonosok szíves együttműködését 
kéri.

A BÁCSVÍZ Zrt. a szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan létrejövő vízbekötések esetében kedvezményes fi zetési konstrukciót 
biztosít az ingatlantulajdonos egyedi kérelmére.

Kérem a Tisztelt vízbekötéssel nem rendelkező Lakosokat, hogy szíveskedjenek felkeresni a BÁCSVÍZ Zrt. ügyfélszolgálatát 
a szerződéskötési feltételekkel kapcsolatosan Kecskeméten az Izsáki út 13. vagy Nagykőrösön a Lőrinc pap u. 3. szám alatt. Elő-
zetes információt a 80/201-141-es, a 76/511-530-as vagy az 53/511-511-es számon kérhetnek.

Felhívom az érintett ingatlantulajdonosokat, hogy tegyenek eleget törvényi kötelezettségüknek, szíveskedjenek rákötni a vezetékes ivó-
vízhálózatra akár a BÁCSVÍZ Zrt. ajánlatának igénybevételével, akár önállóan elkészíttetve a terveket és a vízmérőaknát. 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

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

 

Épül az új csatornahálózat Lajosmizsén

Lajosmizse Város Önkormányzata 1�890�593�480.- forint uniós támogatást nyert a „Lajosmizse 
város Csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése” című pályázatával 
az Új Széchenyi Terv keretében.
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LAJOSMIZSEI ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓ PARANCSNOKSÁG
Elérhetőségeink: 6050 Lajosmizse, Mizsei utca 5. sz. • Telefonszám: 76/555-510 • mobil: 70/94-83-953
www.tuzoltosag-lajosmizse.hu • e-mail: mizsetuo@t-online.hu

A kivételes, ünnepi eseményt nagy érdeklő-
dés övezte mindkét város részéről, amely annak 
tudható be, hogy a közös történelmi szálak ösz-
szekötik Lajosmizsét és Jászberényt.  Városunk 
kialakulásában jelentős szerepe volt a Jászság-
nak. A terület gazdasági, szellemi és vallási 
központja kezdettől fogva Jászberény, amelyet a 
források is megerősítenek. A város az Észak-Al-
földi régióban, Jász-Nagykun-Szolnok megyé-
ben fekszik, gyakran emlegetik a Jászság fővá-
rosaként. Lakóinak száma 27 087 fő (2011), a 
megye második legnépesebb városa. Jászberény 
élénk kulturális élete és magas színvonalú mű-
vészeti programjai, sportrendezvényei minden 
évben látogatók ezreit vonzzák a jászok föld-

jére. Ez a 2013-as rendezvénysorozaton is így 
volt, amikor mi is megtapasztalhattuk a jászok 
híres vendégszeretetét és � gyelmességét.

Basky András e rendezvényen is utalt váro-
sunk történelmi múltjára, a bronzkori időkre, a 
török hódoltságra, az 1745-ös Redemptio hatá-
sára, Lajos, Mizse és Bene területein1877-ben 
létrejött önálló településünkre, az így formáló-
dó, kialakuló Lajosmizse fejlődésének főbb ál-
lomásaira, s mindenekelőtt a 2 település közös, 
eltéphetetlen történelmi gyökereire. 

Mindkét polgármester kifejezte, hogy a 
kapcsolat célja a jász identitás erősítése, a közös 
történelmi múlt örökségeinek ápolása, széles-
körű testvérvárosi együttműködés kialakítása a 
városok lakosai körében a kultúra, a gazdaság, 
a turizmus, a vallás, a képzés és a sport terü-
letén. Ilyen kölcsönös szándékoktól vezérelve 
született meg a döntés, amely a régóta dédel-
getett testvérvárosi kapcsolat létrejöttét is meg-
alapozza.

Személyes gondolatok
…már régóta készülődtünk Jászberénybe, 

ahova Lajosmizse most kapott meghívót a város 

elöljárójától. A lajosmizseiek e levélnek szívből, 
őszintén örültek, hiszen a lajosmizsei pusztákon 
letelepedő jász családok munkája, tevékenysége 
meghatározó volt városunk életének korábbi és 
későbbi évszázadaiban. 

Elérkezett a nagy nap. Korán keltünk, s in-
dultunk, hiszen a gondosan összeállított kiállítási 
anyagot aznap még fel kellett építeni. Többszörös 
volt az izgalom, de kimondhatatlan várakozás lett 
úrrá rajtunk, amikor a kiállítási anyaggal felpakol-
va, elindultunk Jászberénybe. Jómagam Nagyma-
mámra gondoltam, akit Borzák Etelkának hívtak, 
s aki Jászapátin született, 1906. december 2-án. 
Nagymamámtól, édesanyámtól és nagynénémtől 
többször hallottam a család történetét. Azt, hogy 

ükapám házát eladta 
és ingóságait felpakol-
va, jószágait hajtva, 
családjával elindult La-
josmizsére, gyalog. Az 
út számukra nagyon 
hosszú volt, fáradt, fel-
dagadt lábukat a hűvös 
homokban gyógyít-
gatták. Bennük volt a 
bizonytalanság és a re-
mény. 

Amikor Jászbe-
rényben voltam, el-

ámultam, hogy ilyen és ehhez hasonló családi 
történeteket nagyon sokan őriznek. Lenyűgözött, 
hogy máig mennyire élőek, gazdagok a családi 
kapcsolatok a két város lakói között, amely kap-
csolatok előtt a szeptember 13-i esemény új táv-
latokat nyitott. Valóban, úgy fogadtak bennün-
ket, mint akik hazatérnek...

  Józsáné dr. Kiss Irén A fotók készítői: Baráth Károly, Nagy István

Jászság Expo – 2013. szeptember 13-15.

Jászberény és Lajosmizse 
testvérvárosi kapcsolata
Jászberényben, 2013. Szeptember 13-án, a Testvérvárosok hétvégéjén megható, ünnepi pillanatot élhettek 
át a rendezvény látogatói. Az önkormányzatok döntését követően, Dr. Szabó Tamás, Jászberény polgármes-
tere és Basky András, Lajosmizse polgármestere szándéknyilatkozatot írtak alá a 2 város közötti testvé-
rvárosi kapcsolat létrejöttéről. Az ünnepi hangulatot fokozva, a Jászság Expo díszvendégeként a kiállításon 
bemutatkozhattak Lajosmizse város közéleti, gazdasági, sport, művészeti életének képviselői is. 

Basky András polgármester, Hortiné Dr. Bathó Edit Jász Múzeum igazgatója 
és az ünnepségre érkező lajosmizseiek csoportja 
a Jászság Expo kiállítás helyszínén

A Jász Múzeumban látható jász viselet letisztultsá-
ga és nemes egyszerűsége szemet gyönyörködtető 
még a XXI. században is

Figyelmes vendéglátóinknak köszönhetően még 
aznap láthattuk és hallhattuk a jászok híres kürtjét

A Jászság Expon bemutatkozhattak Lajosmizse 
intézményei, sportolói, művészei és vállalkozásai

Benex Food Kft. – Gárdonyi Teaház
Cserényi Méhészet
ELEGANTISSIMA Szalon
FAMILIA Szalon
Geréby Kúria Hotel és Lovasudvar
GOMÉP Kft.
GEOSENSE Kft.
Házisweets Édesipari Kft.
Johanna Kft.
Józsa Zsolt egyéni vállalkozó
Családi Kiss Cukrászat Kft.
HUNTRAC Kft.
Keresztes Ferenc almatermelő a „Mizsei” almával

Liza Aqua & Conference Hotel•••Superior, 
Fehér Akác Csárda

Magyarvíz Kft.
MizsePack Nyomdaipari Kft.
NOVUS-90 Víztorony Kft.
Pál Gizella és Marton Sándor paprikatermesztők
Rimóczi-Arg – a Grillázsvarázs
Sebők Audit Könyvizsgáló Kft.
Shadom Hidrogép Kft.
Szórád Péter – mézeskalács készítő
Tanyacsárda Kft.
Művészek, sportolók, közintézmények

A JÁSZSÁG EXPO Kiállítás lajosmizsei résztvevői
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Az idei évben ezért ismét vezetőséget kellett 
választani. A választáson jelenlévő: Lajosmizse, 
Ladánybene, Felsőlajos, Táborfalva települést 
képviselő polgármester, alpolgármester, jegy-
ző, képviselők, valamint a Lajosmizse Önkor-
mányzati Tűzoltóság tagságára, állományára 
nem kis feladat hárult. Ezzel a döntéssel az „új” 
vezetést úgy kellett megválasztani, hogy teljes 
bizalmat élvezve tudja teljesíteni a soron követ-
kező öt évet. 

Az érvényes Választáson bizalmat kapott 
egyhangú 100%-os támogatottsággal: Kol-
ler Dániel, mint a köztestület elnöke, jelentős 
többségi támogatottsággal: Birinyi András Tá-
borf. alpolgm. az ellenőrző bizottság elnöke, 
Dr. Balogh László jegyző, és Kun János Felső-
lajos alpolgm. ellenőrző bizottsági tagok, vala-
mint Godó László parancsnokhelyettes, és Illés 
Tibor, titkár kapta a legtöbb szavazatot.

Néhány szó a legmelegebb hónapok eseteiről:
A meteorológiai nyár első napjait megelő-

zően, Bács-Kiskun Megyében már tűzgyújtási 
tilalom vette kezdetét! Talán ennek köszönhe-
tően az előző év hasonló időszakához képest 
kevesebb tűzoltói segítséget kért a lakosság. 

Június hónapban avartüzet nem kellett olta-
nunk, ellenben 4 alkalommal égő épületoltását 
végeztük el. Július hónap már nem volt ilyen 
szerencsés, bár hasonlóan 4 esetben végeztük el 
tűzoltói munkánkat. A nagy meleg, valamint az 
emberi felelőtlenséget összekapcsolva két alka-
lommal összesen 100 hektárnyi területen égett 
fenyves erdő, valamint borókás Tatárszent-
györgy-ön a lőtér területén. 

A tüzet Pest-Megyei kollégákkal közösen ol-
tottuk el. Ladánybene külterületén a nem meg-
felelően előkészített munkavégzés miatt közel 
4 hektár tarló, gabona vált a tűz martalékává. 
Az utólagosan elvégzett körbeszántásnak kö-
szönhetően a tűz nem terjedt tovább. Mind a 
négy esetben a megmentett érték több tízmillió 
forintra tehető. Az augusztus hónap tűzesetek 
számai, és mértéke megelőzte az előző két hó-

napot, Összesen 11 tűzesethez vonultunk, ezek-
ből volt két ipari épület és egy mezőgazdasági 
épület ami jelentősebb, mindhárom esetben 
lakóházakat sikerült megmenteni a tűz marta-
lékától. A legmelegebb nap déli órájában nem 
csak a nap melegével, hanem egy közel 6 000 
nm-es állattartó épület lángjaival küzdöttünk. 
… (Nehéz volt.) Egyéb beavatkozást, melyet mi 
szakmai nyelven műszaki mentésnek hívunk 
mintegy 22 esetben végeztünk.

Legveszélyesebb beavatkozást az M5-ös 
autópályán oldalára borult veszélyes anyagot 
szállító kamion okozta. A közel 6 órán át tartó 
mentesítés idejéig az autópálya Szeged felé ha-
ladó szakasza teljesen le volt zárva. A munká-
latokat teljes védelmi felszerelés használatával 
végeztük. A szél, kedvező iránya miatt Lajosmi-
zsét a szivárgó anyag nem veszélyeztette.

Egy közúti baleset alkalmával végeztünk 
életmentést ahol egy felnőttet és két gyermeket 
kellet kimentenünk az autó roncsaiból.

A legérdekesebb beavatkozást egy az áram-
szolgáltató által magasban végzett munka ide-
jén meghibásodott berendezés „kosarából” 
mintegy 20 méter magasból kellett lehozni a 
„fennragadt” munkásokat. 

Viharos fakidőlés, ág letöréshez 10 esetben 
kértek segítségül bennünket. Három esetben 
Felsőlajos és Lajosmizse közötti útszakaszon 
faág leszakadáshoz, valamint az út melletti ke-
rékpárútra két fakidőléshez riasztották tűzol-
tóinkat. Gyors esőzés miatti csapadékvíz eltá-
volítását 3 alkalommal végeztünk.

A szeptemberi hónap gyújtogatás okozta tűz 
oltásával, valamint a gyújtogató személy felku-

tatásával zajlott. Mintegy 5 alkalommal ugyan-
azon tanyát gyújtotta fel ismeretlen személy. 
Mára már a tűzet vizsgáló, valamint a rendőrség 
szakembereinek köszönhetően a feltételezett tü-
zet okozó személy kiléte bizonyítás alatt van.

Felhívjuk a lakosság � gyelmét, hogy szilárd 
tüzelésű hő-termelő berendezéseket (kandal-
lókat, kályhákat, kazánokat, stb.), ne hagyjuk 
felügyelet nélkül üzemelni! 

A tüzelő nyílás elé helyezzünk minden 
esetben egy nem éghető anyagú parázsfelfogó 
tálcát! A kémények műszaki állapotát éven-
te szakemberrel ellenőriztessük, a tüzelő-fűtő 
berendezések megfelelő légutánpótlásról gon-
doskodni kell, mert azok a helyiség levegőjét 
(oxigénjét) fogyasztják! Modern nyílászárók 
esetén szellőzés létesítése szükséges, a füstgáz 
visszaáramlás megelőzése érdekében. 

A rossz műszaki állapotú fűtő berendezések 
és kémények, illetve a nem megfelelő szellőzte-
tés miatt sajnos minden évben vannak halálos, 
és súlyos szénmonoxid mérgezések! 

Az advent, és a karácsony a család, a sze-
retet legszebb ünnepe. Kis körültekintéssel,
elővigyázatossággal megakadályozhatjuk, 
hogy a legszomorúbb legyen!

Vigyázzunk, mert az égő gyertyával fel-
ügyelet nélkül hagyott adventi koszorú nagyon 
könnyen tüzet okozhat. A karácsonyfa díszíté-
sére már kevésbé jellemző a nyílt lánggal égő 
gyertya alkalmazása, ha mégis akkor úgy he-
lyezzük el a gyertyát, hogy fölötte ne legyen 
fenyőág, de ekkor se hagyjuk felügyelet nélkül 
egy percre sem az égő gyertyát! A csillagszóró 
és a rossz műszaki állapotú, gyakorta enge-
dély nélkül forgalmazott elektromos-füzérek, 
karácsonyfa izzók zárlata is legalább akkora 
tűzveszélyforrás, mint az égő gyertya. Nagyon 
fontos, hogy legális forrásból szerezzünk be en-
gedélyezett termékeket! Ha elmegyünk otthon-
ról ne hagyjuk bekapcsolva a karácsonyi fénye-
ket a fán, áramtalanítsuk.  Koller Dániel

elnök

LAJOSMIZSEI ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓ PARANCSNOKSÁG
Elérhetőségeink: 6050 Lajosmizse, Mizsei utca 5. sz. • Telefonszám: 76/555-510 • mobil: 70/94-83-953
www.tuzoltosag-lajosmizse.hu • e-mail: mizsetuo@t-online.hu

A TŰZOLTÓKNAK SEM VOLT NYÁRI SZÜNET
A 2008 tavaszától napjainkig történt gyökeres átalakulás, valamint szemléletváltást követően az akkor 
megválasztott vezetőség mandátuma (5 év) az idei évben lejárt. A tűzoltóság működését szabályzó 
„Alapszabályt” - az azóta változó Kormány, valamint BM rendeletek tűzoltóságunkra vonatkozóan- változ-
tatni kellett! 

Tűzoltóság: 06/76 555-510   www.tuzoltosag-lajosmizse.hu

 Sánta Tibor Koller Dániel Godó László
 parancsnok elnök parancsnokhelyettes
 +36 70 9483-724 +36 30 6879-876 +36 70 9483-728
 +36 30 9155-017 +36 70 9483-955
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Díjazták Felsőlajost
2013-ban 20. alkalommal rendezték meg 

a Virágos Magyarországért Környezetszépítő 
Versenyt, ahol a települések város és falu kate-
góriában nevezhettek. 

A 301 nevezett település közül Felsőlajos 
sikeresen tovább jutott az első fordulóból, így 
szeptember elején már a főzsűrinek mutathatta 
meg a falu szépségét. Prutkay János a Virágos 
Magyarországért Környezetszépítő Verseny és 
Mozgalom elnöke többek között a következőe-
ket írta látogatásuk után Felsőlajosról: „Mind-
annyian egyetértettünk abban, hogy a telepü-
lés vezetése és a helyi lakosok összefogásának 
eredménye látványos, a falu nagyon vonzó, 
kellemes benyomást tett ránk.” Az elhangzott 
dicsérő mondatok után reményteli várakozás 
következett, melynek eredményére október 25-
én került sor. A Virágos Magyarországért Kör-
nyezetszépítő Verseny díjkiosztó ünnepségét a 
nyertes város Gyula rendezte meg. A rendez-
vényen Felsőlajos falu kategóriában Fővédnöki 
díjat kapott, melyet a település polgármestere 
Juhász Gyula vehetett át. 

Több mint száz díjazott település között Ze-
begény falu végzett az első helyen, így Gyula 
mellett ő képviselheti Magyarországot a nem-
zetközi rendezésű Entente Florale Europe-n.

Felsőlajosi jelzőszolgálat
Felsőlajos településen 2010. november óta 

működik a jelzőszolgálat. Szeptember 21-én a 
szolgálatban résztvevőknek értekezletet tartot-
tak, ahol jelen volt a település polgármestere és 
a Lajosmizse Rendőrőrs parancsnoka is. 

A szolgálat működése és összefogása im-
már harmadik éve példaértékű.  Naponta van 
jelzőszolgálat, amely havonta 8-10 alkalommal 
rendőri jelenlét mellett végeznek.  Több mint 50 
fő segíti a rendőrség munkáját, és őrzi a telepü-
lésen élők biztonságát. Az önkéntes szolgálat-
nak köszönhetően az utóbbi évek bűnmegelő-
zési statisztikája javuló tendenciát mutat. 

Polgármester úr és Lajosmizse Rendőrőrs 
parancsnoka is megköszönte mindenkinek ezt 
az összefogást, a töretlen hozzáállást, valamint 
bíznak a további jó együttműködésben.   

Idősek napja Felsőlajoson
Minden év október 1-én ünnepeljük az Idő-

sek Világnapját. A bennünket felnevelő generá-
ciók tisztelete, megbecsülése manapság minden 
korábbinál fontosabb. 

Felsőlajoson az 55 év feletti nőket és a 60 
év feletti fér� akat november 29-én köszöntöt-
te Juhász Gyula polgármester úr. Az óvodások 
és iskolások egy-egy vidám kis műsorral ked-
veskedtek a meghívottaknak. A falu időseit az 
önkormányzat � nom ebéddel vendégelte meg. 
A kedélyes beszélgetések mellett a bátrabbak 
táncra is perdülhettek az elő zenének köszön-
hetően. 

A nap végén sok szép élménnyel és egy aján-
dékcsomaggal gazdagodva térhettek haza az él-
tes korúak, hogy pár év múlva mosolyogva em-
lékezzenek vissza erre a napra.

Öko iskolánk 
őszi programjai

Hagyományainkat követve, ünnepi műsor-
ral és fáklyás felvonulással emlékeztünk az Ara-
di Vértanúkra a felsőlajosi lakosokkal közösen.

Október 23-a tiszteletére Öko-napot szer-
veztünk, ahol a Betyár-dombi tanösvényt mu-

tatta meg számunkra Kovács Attila erdész. 
Általa megismertük a „Madaras” növény és 
állatvilág érdekességeit, valamint e gyönyörű 
természetbarátokat kedvelő kiránduló vidéket. 
Köszönjük! E programon való részvételünket 
az Új Tanyacsárda is támogatta, így lovas kocsi-
kázva tártuk tanulóink elé közvetlen környeze-

FELSŐLAJOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Elérhetőségeink: 6050 Lajosmizse, Mizsei utca 5 sz. • Telefonszám: 76/555-510 • mobil: 70/94-83-953
www.tuzoltosag-lajosmizse.hu • e-mail: mizsetuo@t-online.hu

FELSŐLAJOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Elérhetőségeink: 6050 Lajosmizse, Mizsei utca 5 sz. • Telefonszám: 76/555-510 • mobil: 70/94-83-953
www.tuzoltosag-lajosmizse.hu • e-mail: mizsetuo@t-online.hu

Családi túranapon voltunk a Pilisben. Az őszbe öltözött csodálatos hazai tájon Tari Endre kalauzolt ben-
nünket, amit ezúton is köszönünk! Természetesen a Bob-pályát sem hagytuk ki a programból
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tünk szépségeit. Köszönjük Terenyi Istvánnak 
és Terenyi Zoltánnak, hogy szívükön viselik a 
felsőlajosi iskola sorsát és segítőkészen együtt-
működnek rendezvényeink megvalósulásakor!

Várjuk Önt 
is a Könyvtárba!

Felsőlajoson megváltozott nyitva tartás-
sal - hétfőtől-csütörtökig délután 15.30-tól – s 
gazdag könyvválasztékkal várjuk régi és új ol-
vasóinkat! Ingyenes szolgáltatásaink továbbra 
is biztosítják a könyvtárközi kölcsönzési lehető-
séget, számítógép és internethasználatot, vala-
mint folyamatosan bővülő irodalom, folyóirat, 
hangos könyv, és zenei állomány áll az érdeklő-
dők rendelkezésére. 

Az óvoda hírei
A nyári felújítási és takarítási munkálatok 

végeztével 2013. szeptember 02-án óvodánk 
újra megnyitotta kapuit.

Mindkét csoportunkba 23 kisgyermek 
kezdte meg a 2013-14-es nevelési évet, majd 
szeptember második felében a kis-középső cso-
portba felvételt nyert még 2 kisgyermek, így lét-
számunk 48 főre duzzadt. 

A régi óvodásaink nagy örömmel vették bir-
tokba régi játékaikat, a tágas, szabványoknak is 
megfelelő játékokkal rendelkező udvarunkat.

A 12 új kisgyermek közül 9 sikeresen be-
szokott szeptember hónapban, 3 gyermek pe-
dig a későbbiekben tölti a 3. életévét, ők ezután 
kezdik meg az óvodai életet. A beszoktatást a 
gyermekek egyéni sajátosságainak � gyelembe 
vételével és a szülők igényeihez igazodva szer-

veztük, így a családok életében is fontos ese-
mény gördülékenyen zajlott.

A beszoktatást követően beindultak a tehet-
séggondozó, egyéb szolgáltatást nyújtó délutáni 

foglalkozásaink is, mint például a katolikus hit-
tan, az angol nyelvvel való ismerkedés, agyago-
zás, zenei tehetséggondozás és az Apróka – ug-
róka.

A nagycsoportosok Makai Ádám nagyszü-
leinél szüreteltek, ahol megismerkedhettek a 
szüreti munka fázisaival, a szőlőszedéssel, da-
rálással, préseléssel. Köszönjük a meghívást! 

Meglátogatták a lajosmizsei zöldség-és gyü-
mölcspiacot, egy-egy séta alkalmával pedig őszi 
faleveleket, terméseket gyűjtöttek.

Szeptember 13-án a „Te szedd” akció kereté-
ben településünkön szemetet szedtünk a nagy-
csoportos gyerekeinkkel.

Az Állatok Világnapja alkalmából október 
3-án az Aranyhomok Vadásztársaság preparált 
állatokkal színesített előadást tartott a Faluhá-
zán óvodásaink számára, ahol ismerkedhettünk 
az erdő lakóival. Még ezen a napon rész vettünk 
Dóbiás Péter Tanár Úr Zenélő Dallamok c. elő-
adássorozatának első alkalmán.

Október 4-én délután az aradi vértanuk em-
lékére a szülőkkel együtt Fáklyás Felvonuláson 
vettünk részt.

Október 25-én a Lajosmizsei Művelődési 
Ház Mozitermében a kiskőrösi óvoda pedagó-
gusai színvonalas és élvezetes bábelőadást tar-
tottak a lajosmizsei és felsőlajosi óvodások szá-
mára. Köszönjük a meghívást! 
 dr. Balogh László Juhász Gyula
 jegyző  polgármester

FELSŐLAJOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Elérhetőségeink: 6050 Lajosmizse, Mizsei utca 5 sz. • Telefonszám: 76/555-510 • mobil: 70/94-83-953
www.tuzoltosag-lajosmizse.hu • e-mail: mizsetuo@t-online.hu

FELSŐLAJOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Elérhetőségeink: 6050 Lajosmizse, Mizsei utca 5 sz. • Telefonszám: 76/555-510 • mobil: 70/94-83-953
www.tuzoltosag-lajosmizse.hu • e-mail: mizsetuo@t-online.hu

A lajosmizsei óvoda által rendezett ének versenyen négy nagycsoportosunk (Králik Réka, Boda Vanda, 
Berki Hanna és Pénzes Jázmin) képviselte óvodánkat, egyikük(Berki Hanna)  különdíjjal tért haza. Ezúton 
is gratulálunk mindannyiuknak! 
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Egészségházban 
szűréseken megjelentek 619 fő
Hallásvizsgálat 43 
PSA 110 
Urológiai szűrés 43 
Szájüregi rákszűrés 31
Melanóma szűrés 38 
Arteriográ� ás szűrés 12
CO telítettségmérés, tüdőkapacitás 46
Csontsűrűség vizsgálat 21
Véradás 66 
Testzsír % mérés 85 
Diétás tanácsadás 9
Egészségpont 60 
Koleszterin, triglicerid, vércukor mérés 25 
Frissítő masszázs 30
Női egészségvédelemben résztvevők 309 fő
Nőgyógyászati rákszűrés 93
Marcia Presky Női Egészségmegőrző program: 110
Mammográ� ai szűrés 89
AIDS szűrés 2
Gyermekegészségügyi 
programokon résztvevők  838 fő 
Iskolásoknak szóló egészségügyi programok
Felsősöknek egészségügyi témájú előadások 198
Napköziseknek egészség témában vetélkedő 20
Alsósoknak dohányzás megelőző program 400
Egészségügyi alapszűrések 50 
Gerinc-és lúdtalp szűrés, 
kiszűrteknek tanűcsadás 145 
Egészséges táplálkozás óvodában 20
Hallásvizsgálat, vérnyomás mérés 3 éves kortól  5
Szakmai fórumokon résztvevők 30 fő
Előadások száma (db) 4 
Résztvevők száma (fő) 30 
Egészség-expo 631 fő
Kiállító 14
Érdeklődő 600
Alakformáló és közérzetjavító torna 17
Idősek Hete (érdeklődők száma fő) 250
„Féltett Kincseink” kiállítás látogatói és kiállítói 250
Aprogramot megvalósító szakemberek száma (fő) 89
Közreműködő művészek száma (fő) 10
Szponzorok száma és támogató jegyet vásárlók 73 
A programok támogatási összege 325 000 Ft
Összes érintett személyek száma 3084 fő

A női egészségvédelem nagy teret ka-
pott az ez évi Egészségügyi Héten. Mell-
rákellenes programunk a Joint magyar-
országi irodájának és a Susan G. Komen 
for the Cure közös programjának, a 
Marcia Presky Női Egészségmegőrző 
programnak a támogatásával jött létre. 
Segítségükkel sokakhoz eljutott a mellrák 
megelőzésének üzenete: az idejében felis-
mert emlőrák ma már gyógyítható. A mam-
mográfi ás szűrésen 89 hölgyet szűrt meg 
a legfejlettebb technikát alkalmazó mobil 
szűrőbusz felkészült szakmai csapata. 

Az óvodai és iskolai egészségmegőrző 
előadásokon, vetélkedőn és az alapszűré-
seken 838 gyermek vett részt. Tapaszta-
latunk szerint e generáció nyitott azokra a 
tanácsokra, amelyek az ő egészséges fejlő-
désüket támogatja. A felsőtagozatos lányok 
is fi gyelmesen hallgatták a szakember taná-
csait. Dr. Kenessey Andrea és Joó Marian-
na előadását követően szívesen viselték a 
mellrákellenes program jelképét, a rósza-
szín szalagot. Remélhetőleg, vigyáznak 
legnagyobb kincsükre, az egészségükre 
és felelősséggel hozzák meg döntéseiket.

Az oviban az egészséges táplálkozás-
hoz szerettük volna megnyerni a kicsiket, 
akik szívesen fogyasztották a zöldségeket 
és a gyümölcsöket.

Dr. Lehoczky Nyina és Dr. Lehoczky 
Károly, a Bács-Kiskun megyei Kormány-
hivatal Népegészségügyi Szakigazgatási 
Szervének munkatársai időszerű kérdése-
ket feszegettek előadásukban. Az Egész-
ségházban tartott szakmai fórumon mu-
tatták be a térségi és az országos lakossági 
szűrések adatait, a szűrések jelentőségét az 
egyén élete és a társadalom szempontjából. 

A Szakmai hét részeként most is meg-
rendeztük az Egészség-Expót. A zömében 
helyi 14 kiállító az egészséges életmódhoz 
kapcsolódó termékekkel és szolgáltatások-
kal várta az Egészségházba látogató mint-
egy 600 fő érdeklődőt. A héten 17 fő tar-
totta fontosnak a mozgást és ismerte meg 
Filep Ágnes módszereit.

100 év
Az Október 1-i Idősek Napi Városi Ün-

nepségen köszöntöttük Lajosmizse legidő-
sebb lakóját, Kolonics Antalné Ica nénit, 
aki 1913. december 29-én született. Ica Né-
ninek és Családjának ez alkalommal is jó 
egészséget, családi boldogságot kívánunk.

A „Féltett kincseink – történetünk da-
rabjai” című kiállítás Szabóné Mizsei Jú-
lia gondolataival nyílt meg és szeptember 
30-október 6 közötti időszakban volt látha-
tó, a Művelődési Házban. Abáló villa, hab-
üst, rézmozsár, zsebóra, könyvek, fotók és 
még számos féltve őrzött kincs került elő és 
mesélték el történetüket a tulajdonosuk jó-
voltából, akik egy kiállítás erejéig megvál-
tak ezektől az emléktárgyaktól, s ily módon 
másnak is örömet adtak. Köszönjük.

Szakmai napjaink programjai - résztve-
vőként vagy támogatóként - közel 3100 főt, 
szervezetet érintett. A rendezvény sikeres 
megvalósításához nyújtott segítségét ez 
úton is köszönjük valamennyi támogatónak, 
kiállítónak és szakmai közreműködőnek. 

Józsáné dr. Kiss Irén, 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 
Központi Orvosi Ügyelet: 06-76 / 356-173 • Honlap: www.egeszseghazlm.hu 
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Egészségügyi Hét, Szakmai Napok mérlege
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Az idősek biztonságáért
• Városunkból 8 idős vett részt a Bács-Kiskun Megyei Baleset-meg-

előzési Bizottság, a Kecskeméti valamint a Kiskunhalasi Rendőrkapi-
tányság közös szervezésében, Kiskunhalason szervezett „Biztonságot 
az éveknek” című, 2013. október 1-i Idősek Világnapja rendezvényen. E 
napon az érdeklődők közlekedésbiztonsági és bűnmegelőzési témájú elő-
adásokat hallgathattak, közlekedéssel összefüggő vetélkedőn, egészségügyi 
szűréseken és egyéb kulturális programokon vehettek részt. Köszönjük a 
lehetőséget!

• A helyi Idősek Hetén résztvevők sok hasznos információhoz ju-
tottak 2013. október 3-án, Dr. Tóth Imre r.őrnagy „Gerontológiai sajátos-
ságok” és Tót Szilvia r.őrnagy „Az időskorúakkal kapcsolatos kriminoló-
giai események prevenciója” című előadásából.

• 2013. október 15-én a Művelődési Ház adott otthont a Lajosmizsei 
Rendőrőrs által, az időskorúak számára szervezett Közbiztonsági fó-
rumnak. Józsáné Dr. Kiss Irén intézményvezető köszöntőjét követően a 
Rendőrőrs képviseletében Becsei Gábor r.őrnagy adott rövid helyzetelem-
zést városunk közbiztonsági helyzetéről. Majd Dr. Babiczki Attila szolgá-
latvezető beszélt a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Áldozatsegítő, 
és a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat tevékenységéről. Dr. Márton Rozália 
háziorvos az orvos szemszögéből világított rá az időskorúakat fenyegető 
veszélyekre. A mintegy 60 fő jelenlévő szépkorú élénk érdeklődése kísér-
te a fórumot.

• Önvédelmi bemutató és képzés kizárólag időseknek
A körülöttünk lévő világ megváltozott, s bár tudjuk, hogy nehéz, ne-

künk is követnünk kell a változásokat, hogy megőrizzük biztonságunkat 
és meg tudjuk védeni magunkat.

Az Estike Idősek Klubja önvédelmi bemutatót és képzést szervez 
idősek számára. Ennek során megismerkedhetnek egy olyan technikával, 
amelynek segítségével megtanulhatják, hogy hogyan szabadulhatnak a 
kéz és a ruházat megragadásából, a hátulról eredő lefogásból és fojtogatás-
ból. Megismerkedhetnek ütések, rúgások, kés és ütőeszköz elleni gyakor-
latokkal, melyekhez nem testi erő, hanem a technika pontos elsajátítása 
szükséges. A tanfolyamunk várhatóan 2014. év elején indul. Érdeklődni 
és jelentkezni Kocsy Anitánál lehet személyesen, vagy tsz: 356-184/236.

Dr. Mészáros Petike Zsuzsanna
EGYSZI Szociális Központvezető

Fogas kérdések (4)
Kedves Betegek!
Mindennapi higiéniánkhoz hozzátartozik a fogmosás, amely akkor 

hatékony, ha azt naponta legalább 2 alkalommal – reggel és este - és 
minimum 2 perces időtartamban megtesszük. A fogmosás megfelelő 
gyakorisága és időtartama garantálja a száj és a fogak egészségét. A rend-
szeres és hatékony fogápolás hosszú távon megtérül.

A megfelelő fogkefe és fogkrém követelményeit tisztáztuk. Most a jó 
fogmosási technikákról írok, amely a helyes szájápolás további fontos ré-
sze. Az ábra és magyarázata ebben segít. Ez úton is köszönetet mondok a 
Curaproxnak, hogy az ábrát Betegeim számára rendelkezésre bocsátotta.

A fenti ábrát leginkább az egészséges szájüreggel rendelkező betegeim 
� gyelmébe ajánlom. Vannak olyan speciális helyzetek (ínysorvadás, fog-
húzás…), amikor másfajta technikát kell alkalmazni vagy plusz eszközö-
ket kell igénybe venni.  E speciális helyzetek teendőit egyénre szabottan 
tudjuk megbeszélni, a rendelőben történő vizsgálat után.

Fontos, hogy a fogmosás mellett vannak olyan eszközök is (fogse-
lyem, fogköztisztító, nyelvkaparó, szájöblítő…), amelyek nagyon jól 
kiegészítik a mindennapi szájápolást.  Ezek között sokféle létezik. Hasz-
nálatuk módjáról érdemes tájékozódni egy fogorvosi vizgálat során.

Arra biztatok mindenkit, bátran beszélje meg a fogorvossal, hogy az 
ő helyzetében melyik az a fogkefe, fogkrém, technika és eszköz, amely ab-
ban segít, hogy minél tovább őrizze meg fogai és szájürege egészségét.

Következő cikkemben a kismamáknak – az ő speciális helyzetükben 
történő fogápolásról – fogok írni.  dr. Dutkon Alexandra

 fogszakorvos

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 
Központi Orvosi Ügyelet: 06-76 / 356-173 • Honlap: www.egeszseghazlm.hu 

Az idősek biztonságáért

FELHÍVÁS
HÍMZŐKÖR ALAKULÁSA LAJOSMIZSÉN

Kedves Lajosmizseiek!
Lajosmizsén az egykori jász csűcshímzés gazdag mintái-

nak, motívumainak hagyományőrzése, a mai kor anyagaira 
átörökítése, értékmentése érdekében hímzőkört indí-

tunk, amelyre ez úton tisztelettel meghívjuk a téma iránt 
érdeklődőket.

A Hímzőkör megalakulásának ideje: 
2013. december 3-án, 15.00 h
Helye: „Estike” Idősek Klubja 

(Egészségház épületében, bejárat az OTP felőli részen)

A megalakulás alkalmával megtisztel jelenlétével Hortiné Dr. 
Bathó Edit, Jász Múzeum Igazgatója és a Jászberényi Fejér 

Mária Díszítőművészeti Szakkör hímző asszonyai.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 Józsáné dr. Kiss Irén Sápi Enikő
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Fekete István Sportiskolai Általános Iskola

A mizsei vándorok kalandjai
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer 13 

vándorleány és 14 vándorlegény. Elindultak sze-
rencsét próbálni. Útjuk során egy vörösbegyet 
követtek egészen a Baráthegyi Majorságig, ahol 
öt napra kosztot és kvártélyt kaptak. A megfáradt 
vándorokat egy jóságos tündér: Viki néni fogadta 
meleg szeretettel. Érkezésük után megismerked-
tek a majorság összes lakójával. A következő nap 
öt próbát kellett kiállniuk: - lovaglás Tündérrel - 
íjászkodás Robin Hooddal - átkelés egy tátongó 
szakadék felett imbolygó hídon - etető készítése 
az erdő tollas lakóinak - manópalacsinta készí-
tése, amit a helyiek krumplilángosnak hívnak. A 
harmadik nap kihívást jelentett a vándoroknak. 
Elindultak meghódítani az Üveghegyet Her-
man Ottó nyomában. Egyre beljebb jutottak a 
négyszögletű kerek erdőben, ahol három aka-
dály várt rájuk: a Szeleta-barlang, a Büdös-pest 
és végül a Kecskelyuk, ahol vérengző bőregerek 
hada állta útjukat. Vándorlás közben szomjukat 
a Király-forrás kristálytiszta vize oltotta. Más-
nap hajnalban hőseink vasparipára pattantak, 
ami elvitte őket egy varázslatos helyre. Csillogó 
vízi világ tárult eléjük. Szivárványos, sebes és 
arany pisztrángok � cánkoltak a csobogó vízben. 
Ómassán egy fura tákolmány állta útjukat, ami 
valaha Fazola Frigyes keze alatt tüzet okádott. A 
megfáradt vándorok éhségüket nyárson sült � -
nomságokkal csillapították. Kalandos utazásuk 
utolsó napján lovagi tornán vettek részt, ahol 
próbára tették erejüket. Miután sikeresen vették 
az akadályokat, vállukon tarisznyákkal megfá-
radva, de élményekkel gazdagon hazaindultak. 
Azonban nem felejtenek el köszönetet mondani 
a Baráthegyi Majorság összes lakójának mind-
azért, amit itt kaptak. Itt a mese vége. Így volt, 
nem így volt? Aki nem hiszi, járjon utána!

 6.a osztály tanulói

Erdei iskola-baráthegyi majorság
Az Auchan Magyarország K� . és a miskolci 

Szimbiózis Alapítvány közös, 5-6. osztályos ta-
nulók számára rajzpályázatot hirdetett április-
ban. A pályázatra 241 különböző rajz érkezett, 
amelyek összesen 14 220 szavazatot kaptak Az öt 
nyertes ötnapos kirándulásra vihette osztályát és 
kísérő tanárait a Baráthegyi-majorság öko-park-
jába. A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai 
Általános Iskola 5.a osztálya (akik ebben az év-
ben már hatodikosok) 684 szavazattal negyedik 
helyezettként megnyerte az erdei táborozást, 
melyre 2013. szeptember 16-20. között került 
sor. A változatos programnak köszönhetően a 
gyerekek megismerkedhettek Miskolc és környé-
kének nevezetességeivel: – Erdei iskola megte-
kintése, madáretető, és krumplilángos készítése, 
szalonnasütés, kalandpark, lovaglás, íjászkodás 
– Ősember barlang túra (Kecskelyuk, Büdöspest, 
Szeleta) – Diósgyőri vár látogatás – Kisvasúttal 
Garadnára – Lillafüred: Palotaszálló, Herman 
Ottó Emlékház,Pisztráng-telep, Ómassa: őskohó
Az osztály tanulói fáradtan,de maradandó élmé-
nyekkel gazdagon tértek haza. Adonyi Gabriella

10 km 
1. Holló Szabó Martin
2. Domján Ferenc
3. Szívós Ferenc
4. Balogh Magdolna
5. Bálint Zoltán
6. Sztana Dániel

3 km
1. Kocsis Mózes
2. Rádi Bálint
3. Béres Mátyás
4. Joó Ádám
5. Pallaga Gábor
6. Csupity Dávid

800 m
1. Nagy Benjamin
2. Farkas Attila
3. Kátai Miklós
4. Káposztás Gréta
5. Boros Lizandra
6. Szlávik Csaba

400 m
1. Kovács Imre
2. Dorcsák Tibor
3. Nyilas Vendel
4. Bartkó Levente
5. Radva Böbe
6. Nagy Patrik

Különdíjak:

Leg� atalabb versenyző: Vilcsák Márk
Leg� atalabb versenyző 10 km: Tremmel Bence
Leg� ttebb Nagymama: Mihálka Istvánné
Leg� ttebb Nagypapa: Mihálka István 
Legidősebb versenyző: Tabajdi József 
(Kiskunhalas)
3 km utolsó beérkezője: Dáni Istvánné
Egy családból a legtöbben: Nyilas család 12 fő
Legtöbb nevező alsóban: 4.b (46 fő)
Legtöbb nevező felsőben. 6.c (25 fő)

Liza Hotel
Repro Balaton K� 
Magyarvíz K� 
Ki-Ga K� 
Fókusz 
Takarékszövetkezet
Fornetti
Házisweet’s
K&H Bank 
Geréby Kúria

Folplast K� 
Százért üzletlánc
Vitafontana
Járvás Imre
Köszönjük a segítséget 
iskolánk dolgozóinak, 
a Főnix Dance Tánc-
stúdiónak, a Rendőr-
ségnek, a Polgárőrség-
nek és Pötyi néninek

Futófesztivál

FUTÓFESZTIVÁL TÁMOGATÓK

Futófesztivál eredmények
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Fekete István Sportiskolai Általános Iskola Fekete István Sportiskolai Általános Iskola

Eredmények: 
Pusztai mini lány:
1. Kislőrincz Lili (Lajosmizse)
2. Fődi Eszter Anna ( Jászjákóhalma)
Pusztai mini � ú:
1. Kisjuhász Gergő ( Lajosmizse)
2. Bujdosó Koppány (Lajosmizse)
Pusztai gyermek lány:
1. Páli Flóra (Kunszentmiklós)
2. Fődi Petra (Jászjákóhalma)
3. Barta Viktória (Kiskunhalas)
Pusztai gyermek � ú:
1. Kisjuhász Richárd (Lajosmizse)
2. ifj. Lovas Ferenc ( Kiskunfélegyháza)
3. Bukovszki József (Dabas)
Pusztai i�  lány:
1. Szeibert Nóra (Kiskunfélegyháza)
2. Vas Bianka (Kiskunfélegyháza)
Pusztai i�  � ú: 
1. Schmidt László (Lajosmizse)
2. Péczka Patrik (Soltvadkert)
Pusztai felnőtt fér� :
1. Kalmár József (Hetényegyháza)
2. Szeibert Imre (Kiskunfélegyháza) 
3. Vas Tibor (Kiskunfélegyháza)
Pusztai felnőtt nő:
1. Kiss Rita ( Nagykőrös)
2. Czigány Nikolett (Jászjákóhalma)

3. Kalányos Nikolett (Kiskunhalas)
Pusztai senior nő:
1. Aradi Ágnes (Kecskemét)
2. Berente Imréné (Kecskemét)
3. Fekete Andrásné (Kiskunfélegyháza)
Pusztai senior fér� :
1. Nagy Ferenc (Budapest)
2. Gergics József (Kecskemét)
3. Mester Géza (Budapest)
Longbow felnőtt fér� :
1. Lovász Tamás (Kunszentmiklós)
2. Pásztor Tibor (Kiskunhalas)
Longbow senior fér� :
1. Sebestyén Ferenc (Örkény)
2. Kiss Jenő ( Kiskunfélegyháza)
3. Nagy József (Táborfalva)
Vadászre� ex felnőtt fér� :
1. Svajer Alex (Kecskemét)
Vadászre� ex senior fér� :
1. Kókai Mihály 
2. Tóth József ( Örkény)
3. Tamáskovics Gyula ( Kecskemét)

Távlövő: 
Felnőtt nő: Berente Imréné (Kecskemét)
Felnőtt fér� : Szitás József (Kiskunhalas)
Gyermek � ú: Papp Ákos (Lajosmizse)
Gyermek lány: Barta Viktória (Kiskunhalas)

Íjászverseny Lajosmizsén
Az Jász-Kun Hagyományőrző Íjász Egyesület 2010. augusztusában alakult baráti körként.  Más-

fél éve folyamatosan részt vesz a környékbeli egyesületek versenyein. 2013.október 19-én az első 
országos versenyét rendezte. A lajosmizsei Jurta Tábor ideális helyszín volt a rendezvényhez. 85 
versenyző és családtagjaik érkeztek a környékbeli településekről, de még Budapestről is. Az idő-
járás is kegyeibe fogadta az indulókat így 10 órától késő délutánig zavartalan volt a vesszők útja. Az 
óvodás kislánytól kezdve a nagymamáig minden korcsoport megtalálható volt a pályán, a díjazás is 
15 kategóriás, hogy mindenki megtalálja a hozzá illő ellenfeleket. A rendezvényt jóízűen elfogyasz-
tott vadpörkölt és kemencés lángos zárta.

Az összetartó, egymást segítő csapat reméli, hogy mindenki megelégedésére egy eredményes, 
tartalmas hétvégét szervezett, melyet a jövőben hagyománnyá szeretnének tenni.

A Zene Világnapja
Október elseje a Zene Világnapja. Yehudi 

Menuhin, híres hegedűművész az első világnap 
tiszteletére így írt köszöntőjében:

„Arra szeretnék buzdítani minden várost, 
falut és országot, hogy rendezzenek sokféle ze-
nei eseményt ezen a napon. Jó lenne, ha a zenei 
héten egy-két percet a csendnek szentelnénk 
mindenütt a világon. Azt mondanám, hogy az 
adott időben az egész világon legyen egy pár 
percnyi csend, mert ez nagyon fontos a zene 
élvezetéhez. Azt szeretném, ha a csendnek e 
perceit követően utcákon, minden gyárban, 
otthonban, koncertteremben és operaházban 
megszólalna a zene.” 

Így történt ez a művelődési ház színház-
termében is: a mester tanácsát megfogadva 
egy percnyi hallgatás után csendült fel az alsó 
tagozaton tanító pedagógusok koncertje. Az 
őszhöz kapcsolódó dalokat hangszeres kíséret 
színesítette: megszólalt fuvola, furulya, gitár, 
hegedű, zongora. A gyerekek kitörő lelkese-
déssel fogadták a tanító néniket és nem utolsó 
sorban az alkalmi együttes egyetlen fér�  tagját 
is. Együtt énekeltünk, táncoltunk. Műsorunkat 
szűnni nem akaró taps kísérte, mely nemcsak 
a színpadon állóknak szólt, hanem azoknak a 
kollégáknak is, akik a gyermekek felügyeletével, 
kíséretével és a dekoráció elkészítésével segítet-
ték a program megvalósulását. 

 Fekete Irén

A Magyar Diáksport Napja

2013. október 11-én iskolánk is csatlako-
zott az országos Magyar Diáksport Napjához. 
Az alsó tagozatos gyerekek a füves focipályán 
mozoghattak együtt közel 120 percen keresztül. 
Először egy élvezetes, zenés bemelegítést tartott 
Holló Erika, majd izgalmas váltóversenyen ve-
hettek részt a gyerekek Veszelszki Erzsébet ve-
zetésével, végül a 2013 m-es futás zárta a prog-
ramot.  Kellemesen telt ez a délelőtt, mindenki 
jól érezte magát. 

Reméljük, hogy a diákokban felébresztettük 
a rendszeres testmozgás iránti igényt, és nem 
csak ezeken a „különleges” napokon sportol-
nak!
 Czigány Mária
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Fekete István Sportiskolai Általános Iskola

Kedves Olvasó!
Bizonyára Önök is átélték nyolcadikos ko-

rukban a pályaválasztás nehézségeit, mikor 
még gyermekfejjel talán egész életükre kiható 
döntést kellett hozniuk a továbbtanulási irány 
megválasztásában. Nehéz döntés ez tanulóink 
számára is, melyet iskolánk sokrétűen igyek-
szik támogatni.

Az egyik ilyen lehetőség a tanórai készség, 
képességfejlesztésen túl a színes szakköri kíná-
lat, melyekben olyan tevékenységekkel – követ-
hető modellekkel- is találkozhatnak diákjaink 
melyek segíthetnek a bennük lévő tehetség 
felfedezésében, kibontakoztatásában. Egy-egy 
tanórai tartalmakon, tevékenységeken túlmu-
tató szakkör nagy segítséget nyújthat - a sza-
badidő hasznos eltöltésén túl- tanulóinknak a 
pályaválasztásban, hiszen a szakköri keretek-
ben végzett munka megismertetheti Őket olyan 
szakmák alapjaival, melyekkel talán másképpen 
nem is találkoznak.

Korábbi személyes tapasztalataim is azt 
mutatták, hogy a tanulók a szakkörökön meg-
ismerkedve egy szakmacsoport alapjaival, tu-
datosabban választanak középiskolát, többen 
ebben az irányban tanulnak tovább még a fel-
sőoktatásban is.

Az iskola tehetséggondozási pályázatának 
köszönhetően új színfoltként indítottam az el-
múlt tanévben az elektronikai szakkört isko-
lánkban. A szakkör keretein belül a résztvevők 
megismerkedhettek az alapvető elektronikai al-
katrészekkel, az áramköri jelölésekkel, a nyom-
tatott áramkörök –manuális és számítógépes 
támogatású- tervezésének-készítésének techno-
lógiájával, az alkatrészek beültetésével, forrasz-
tásával, az áramkörök élesztésével. Kezdésként 
egyszerűbb LED-es billenőköröket (villogók) 
készítettünk, majd eljutottunk az integrált 

áramkörök felhasználásáig. Működő áramkö-
reinket az iskolai faliújságon is bemutattuk az 
év folyamán. Természetesen a szakköri munka 
csak betekintést, ízelítőt nyújthat az elektronika 
világába, de az itt tapasztaltak több szakmához 
vitték közelebb a résztvevőket.

Mivel a résztvevő gyermekek nem rendel-
keztek a szükséges eszközökkel és nem tudták 
megvenni a tevékenységhez szükséges anyago-
kat a Gyermekekért Plusz Alapítványhoz for-
dultam segítségért, ahonnan a lehetőségekhez 
képest kiemelt támogatást kaptam a szakkör 
működtetéséhez anyagok, szerszámok megvá-
sárlásához. 

A szakkör második éve működik, az újon-
nan belépők is az alapoknál kezdik, de merész 
terveket dédelgetünk. A meglévő támogatás 
felhasználásával –és remélt bővítésével – sze-
retnénk eljutni a működő, programozható ro-
bot építéséig. ha ez sikerül, elmondhatjuk, hogy 
nem ’csak’ a pályaválasztást és a szabadidő hasz-
nos eltöltését segíti elő az „ElektRobotika” szak-
kör, hanem a tehetséggondozást is komolyan 
támogatja. Remélhetőleg szakköreink segítenek 
bennünket tehetséges gyermekeink megtartá-
sában is.

Ezúton is kérem a Kedves Olvasót, ha lehe-
tősége van rá, alapítványi felajánlással támogas-
sa szakkörünk működését!

 Osbáth Barna
híradástechnikai üzemmérnök

villamos műszaki tanár
informatika tanár

Kirándulás a Hagyományőrző 
Jurta Táborban

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási napon 
a  Lajosmizse határában megépült Hagyomány-
őrző Jurta Táborban élményben gazdag néhány 
órát töltött a harmadik évfolyam. Ezúton kö-
szönjük a szülők segítségét, akik kifuvarozták 
a gyerekeket.

Miklós bácsi színes programmal várta a diá-
kokat. Érkezés után rögtön körbejártuk a sát-
rakat. Megismerkedtünk a szkíta, avar, honfog-
lalás kori, kun és Attila korabeli lakhelyekkel, 
öltözetekkel, fegyverzettel, használati tárgyak-
kal. Néhány ügyes gyermeknek sikerült meg-
szólaltatni a kürtöt, és a sámándob sem maradt 
néma az ott töltött idő alatt. Ostorpattogtatás és 
íjászkodás következett a vállalkozó kedvű gyer-
mekek örömére. A délutánt kemencében sült 
kenyérlángossal zártuk. 

Jó szívvel ajánljuk mindenkinek ezt a prog-
ramot!

 A harmadik évfolyam tanítói

A LED-től a Robotig, 
„ElektRobotika” szakkör az iskolában

Kedves Támogatók!
A Gyermekekért Plusz Alapítvány közel 20 éve azt a feladatot vállalta, hogy segíti 
a lajosmizsei általános iskolás tanulók nevelő-oktató, valamint a szabadidős tevékenységét.
Jelenleg 800 tanuló mindennapi tanulását támogatja az alapítvány. 
Azonban csak a szponzorok és adományozók folyamatos támogatásával tudjuk a működé-
sünket fenntartani. Ma már elmondhatjuk, hogy az elmúlt közel két évtized alatt több mint 20 
Millió Ft adományt sikerült az alábbiakra fordítani:
• Évente több mint 30 szakkör támogatása a működésükhöz szükséges eszközökkel
• Házi versenyeken résztvevő tanulókat jutalmazása
• Tehetséggondozás, fejlesztés segítése
• Infrastruktúra fejlesztés megvalósítása (Udvar, Díszterem, stb.)
• Iskolai hagyományok támogatása (Gergely-járás, ballagás, gyermeknap, Mikulás, Karácsony, stb.)

Megköszönjük eddigi és jövőbeni támogatását a 
Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola, 

Gyermekekért Plusz Alapítványa nevében: Nagy Erzsébet, alapítványi elnök

Segítsünk továbbra is együtt gyermekeinket!
Kérjük támogatását és adója 1%-át a
Gyermekekért Plusz Alapítvány részére!
Gyermekekért Plusz Alapítvány adószáma: 18345038 – 1 - 03
OTP bankszámla száma: 11732167 - 20077813
K& H bankszámla száma: 10402599 – 50515754 - 69531002
Iskolánk számlaszáma: 11732167 – 20077813

MESERÉT NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉGE 
Lajosmizse, Szent L. u. 19. • Telefon: 76/555-024 • E-mail: mesebolcsi@freemail.hu
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A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás része, 
a családban nevelkedő gyermekek napközbeni 
ellátását, szakszerű nevelését és gondozását vég-
ző intézmény. Az egészség megőrzésére, mint 
bölcsődei feladatra nagy hangsúlyt fektetünk. 
Fontos az egészségvédelem és a prevenció. 

Az egészségnevelés összetartozik a gondo-
zással, a szomatikus, a pszichés, az érzelmi, az 
értelmi, akarati neveléssel, valamint a szociális 
fejlődéssel. 

Cél: az egészségügyi szokások, az egészséges 
életmód kialakítása, amelynek a jövőre nézve 
alapozó jellegük van. 

Egészségvédelemmel kapcsolatos 
szabályok a bölcsődében

A kisgyermek fejlődését személyi és tárgyi 
feltételek rendszere és kölcsönhatása határozza 
meg. Viszonylag kisebb környezeti hatások is 
befolyásolhatják a testi és szellemi fejlődését. 

A személyes környezet képviselője a kis-
gyermeknevelő, aki a kisgyermek számára a 
mintát, a modellt adja. A gyermek a környeze-
tével állandó kapcsolatban áll. A kisgyermek-
nevelőnek fontos feladata a legoptimálisabb 
feltételeket biztosítani. 
A program akkor éri el célját, ha: 
– elsajátítják a koruknak megfelelő egészség-

ügyi szokásokat; 
– mozgásuk egyre harmonikusabb, összeren-

dezettebb; 
– szívesen tartózkodnak és tevékenykednek a 

szabadban. 

Az egészséges életmódot a szülők és a kis-
gyermeknevelők útmutatásával, a szabályok 
belsővé válásával tanulja meg a kisgyermek. Az 
egészségvédelmi tudnivalók életünk részei, me-
lyeket állandóan ismétlünk. A higiénés művele-
tek elsajátításában nagy szerepe van az utánzás-
nak, a felnőtt példamutatásának. Az életkornak 
megfelelő helyes életritmus, a jó napirend ki-
alakítása az egészséges testi és szellemi fejlődés 
alapfeltétele. A táplálkozás, a testápolás, az öl-
tözködés, a mozgás, a levegőzés, a pihenés és az 
alvás megszervezésével, az ezekhez kapcsolódó 
tevékenységekkel és az ezeken alapuló szokások 
kialakításával biztosítjuk a kisgyermekek szá-
mára a megfelelő életritmus kialakítását. 

A bölcsődés gyermekek 
egészségvédelme 

A betegség gyanúját a bölcsődei kisgyer-
meknevelő jelzi a bölcsőde orvosának, aki in-
dokolt esetben „kitiltja” a gyermeket a közösség 
védelmében. Jogszabály írja elő, hogy a bölcső-
de köteles havi négy órában bölcsődeorvost 
megbízni a feladatok ellátásával. ( 15/1998. NM 

rendelet) A Meserét Bölcsőde orvosa, aki ezt a 
feladatot ellátja Dr. Rónay Zsolt.

A bölcsődében minden esetben ún. sürgős-
ségi ellátás (lázcsillapítás, elsődleges sebellátás 
stb.) történik, a betegség kezelése a család orvo-
sának a feladata. 

Lezajlott betegség után a szülő köteles orvosi 
igazolást vinni a bölcsődébe, melyet a kisgyer-
meknevelő a bölcsődei gyermek egészségügyi 
törzslapján dokumentál, és a gyermek  orvosi 
füzetében gyűjti. A betegségek megelőzése ér-
dekében a higiénés szabályok betartása mellett 
szükséges, hogy a bölcsőde naponta biztosítsa: 
– a megfelelő időtartamú szabad levegőn tar-

tózkodást játék és alvás formájában; 
– a megfelelő étrendet, folyadékpótlást.

Hetente egyszer, illetve szükség szerint kell 
ágyneműt, valamint a jellel ellátott törölközőt 
váltani. A törölközők elhelyezése úgy történjék, 
hogy azok egymással ne érintkezzenek. Ugyan-
ilyen módon kell megkülönböztetni a gyerme-
kek fésűit, hajkeféit. 

A fertőző betegségek terjedésének megállí-
tásáért az alábbiakat tesszük: gyakori, rendsze-
res szellőztetés; saját jellel ellátott tisztálkodási 
eszközök biztosítása; rendszeres napi, heti, havi 
takarítások a bölcsőde tisztaságának érdeké-
ben; a bölcsőde helyiségeinek és eszközeinek 
fertőtlenítése. 

 Járványügyi előírások 
A védőoltások nyilvántartása és jelentése a 

házi gyermekorvos feladata. Az oltások meg-
történtéről az oltott személyt egyéni dokumen-
tációval is el kell látni, a 15 évesnél � atalabbak 
oltásait a Gyermek egészségügyi kiskönyvbe 
kell bejegyezni. Azoknak az orvosoknak, akik 
bölcsődébe, illetve egyéb közösségbe kerülő 
gyermekek vizsgálatát végzik, az életkor szerint 
esedékessé vált kötelező oltások megtörténtét 
ellenőrizni kell. A hiányzó oltások pótlása érde-
kében kötelesek felvenni a kapcsolatot a gyer-
mek házi gyermekorvosával/orvosával. 

A bölcsődei gondozottaknál az életkorhoz 
kötötten kötelező védőoltásokról nyilvántartást 
vezetni az egészségügyi törzslapon.

Az újság következő számában olvashatják 
a kedves érdeklődők a cikk folytatását!

Egészségfejlesztés a bölcsődében 1. rész
„Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeked, 
mert ez a jövő Őrizd szüleid egészségét, mert a múlton épül fel a jelen és a jövő!”   (Bárczi Gusztáv)

Fekete István Sportiskolai Általános Iskola 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

Volt ám vigadalom a bölcsibe….
Ettünk, ittunk, jót mulattunk!!!

Márton nap!!!

Megint eljött a TÖK-JÓ NAP!!!!
Nagyon jól éreztük MAGUNKAT!!!!

Tök-jó nap!!

„Egészségnap” a Meserét Óvoda 
Őzike csoportjában

2013 októberében újra megrendezésre ke-
rült városunkban az „Egészséghét”. Ennek ke-
retén belül mindenki betekintést nyerhetett az 
egészségmegőrzés rejtelmeibe.

Október 3-án a Meserét Óvoda nagycso-
portosai a Védő néni segítségével ismerkedhet-
tek a helyes táplálkozási szokásokkal. Kati néni 
az Őzike csoportba látogatott el, ahol rend-
hagyó foglalkozáson mesélt a gyermekeknek 
arról, hogy „Miért együnk sok zöldséget, gyü-
mölcsöt?”. Mivel a csoportban minden héten 
van gyümölcsnap (a szülők támogatásával), az 
„Őzikék” aktívan bekapcsolódtak a beszélgetés-
be. Lelkesen mondták el élményeiket, tapaszta-
lataikat és ismereteiket a vitaminok fogyasztásá-
val kapcsolatban. Akadtak, akik a szervezetünk 
működését károsító élelmiszerekre mondtak 
példát. A beszélgetést mese� lm-vetítés követ-
te, ami nagy élményt jelentett a gyermekeknek. 
Együtt izgultak a mesehősökkel, akik a táplá-
lékokat rejtő piramis felfedezésére indultak. 
Mire azok feljutottak a csúcsra, már minden 
kisgyermek fújta, hogy mi a legfontosabb táp-
láléka az embernek és melyek károsítják egész-
ségünket. A foglalkozást zöldség- és gyümölcs-
kóstoló tette színesebbé, hiszen a Védő néni 
nemcsak mesélt a gyermekeknek az egészséges 
táplálkozásról, hanem meg is lepte őket � nom-
ságokkal. Búcsúzóul pedig „táplálékházat” áb-
rázoló színezőket adott a csoportnak.

A kedves, kellemes beszélgetésért és a 
hasznos ismereteket nyújtó foglalkozásért 
szeretettel mondunk köszönetet Schnörch Pé-
terné Kati néninek. Máskor is várjuk szeretet-
tel csoportunkba! Őzikék  

Virágné Mujkos Erika, óvó néni

Óvoda Bál
A 2013. november 09-én az Óvoda Bálon 

az anyukákból álló tánckar fergeteges sikert 
aratott a „Volt egyszer egy vadnyugat” tánc-
produkcióval. A közönség nevében tisztelettel 
megköszönjük előadásukat.

A Meserét Óvoda hagyományos őszi bál-
ján 170 vendég szórakozott a vendégfellépő-
ként Gyurcsik Tibor színvonalas előadásával 
örvendeztette meg a jelenlévőket. A bál sike-
réhez nagyban hozzájárult a 251 tombola tár-
gyat felajánló vállalkozói, és szülői kör, akik-
nek tisztelettel megköszönjük felajánlásaikat.
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A Meserét két új csoportjában október 24.-
25.-én közös tevékenységekre hívtuk a kedves 
szülőket. A Csiga-biga csoportban a délelőtt fo-
lyamán őszi termésekből készültek különböző 
alkotások. A szülők aktív részvételével készül-
tek a töklámpások, a termény� gurák, asztali- és 
fali díszek.  Az alkotásokhoz az alapanyagokat 
a szülők hozták, ami lehetővé tette, hogy sok-
féle egyedi alkotás születhessen. A Gomba cso-
portban töklámpásokat készítettek a szülők és 
a gyerekek közösen. A szülők vágták fel a tököt 
a gyerekek a magozásban segítkeztek, majd kö-

zösen megtervezték a kivágandó arcot, rárajzol-
ták, az anyukák és apukák pedig kivágták. Az 
apukák nagyon felkészülten érkeztek, különle-
ges faragó eszközöket hoztak így nagyon érde-
kes és díszes alkotások születtek. A jó hangulatú 
délelőtt zárásaként sült tökökkel és gyümölcs-
salátával vendégeltük meg a szülőket. Köszön-
jük a kedves szülőknek, hogy velünk töltötték 
a délelőttöt.

Holló Erika
Kunné Sipos Ágnes
óvodapedagógusok

Csoportkép a Csiga-biga csoportról

Óvodásaink birtokba 
vették a tornaszobát

A kis „Halacskák” jól érzik
magukat az új környezetben

A Gomba csoportosok a szép őszi időben a   
teraszon készítettek csoportképet

A „Csiga-bigák” nagy örömmel 
próbálják ki az új játékokat

Dalverseny a „Meserét” Óvodában
Ez év októberében óvodánk dalos kedvű 

nagycsoportosai között újra megrendeztük a 
már hagyományosnak tekinthető Dalversenyt. 
A rendezvény nagy érdeklődést váltott ki gyer-
mekekből és felnőttekből egyaránt. A negyven 
induló „pacsirta” nagy szorgalommal, napról 
napra nagyobb lelkesedéssel készült a megmé-
rettetésre. A felkészülést az óvó néniken kívül 
a szülők is segítették. Sok kisgyermek büszkén 
mesélte társainak, hogy otthon együtt énekel 
a család. A verseny napján pedig igazolódni 
látszott az összetartás, hiszen népes közönség 
vette körül a kis versenyzőket. A nagy izgalom 
közepette jól eső érzést és biztatást jelentett szá-
mukra szüleik simogatása és boldog mosolya.

Mindenki két dallal készült, amelyek kö-

Őszi barkács délelőtt és tökfaragós nap a Csiga-biga és a Gomba csoportban 

Életképek a székhelyintézmény új épületszárnyáról

zül az egyik kötelező népdal volt, a másodikat 
pedig szabadon választhatták a kedvenc dalaik 
közül. A produkciókat háromtagú szakmai zsű-
ri pontozta: Fekete Irén, Berta István és Magi 
Krisztián. A nekik legjobban tetsző előadókat 
külön jutalomban részesítették. 

A legtisztább hangú „pacsirta” 
Varga Lili (Katica csoport) lett,
A csengő hangú „pacsirta” címet 
Varga Zsó� a (Cica csoport) kapta,
A legvidámabb „pacsirta” 
Berki Hanna (Felsőlajos) volt,
A legbátrabb énekes „pacsirtá”-nak 
Szolnoki Jázmint (Katica csoport) látták,
A legegyedibb előadónak Surman Csepke 
(Katica csoport) bizonyult, és
A legtáncosabb kedvű „pacsirta” 
Ferenczy Ákos (Micimackó csoport) volt.

Természetesen senki sem ment haza üres 
kézzel, minden versenyző kapott elismerést 
(emléklapot és csokit). A gyermekek örömét, 
boldogságát és jókedvét fokozta, hogy a verseny 
szüneteiben nagyon jó hangulatú, fergeteges 
táncházban vehettek részt. A táncot Szombati 
Bernadett óvó néni vezette, aki mosolygós tekin-
tetével és lelkesedésével elvarázsolt mindenkit.

A Dalverseny sikeréért szeretettel mondunk 
köszönetet: a versenyző gyerekeknek és támo-
gató szüleiknek; a zsűri tagjainak; a szervező 
óvó néniknek; óvodánk vezetőinek, akik a dí-
jakat biztosították; a versenyt támogató Repro 
Balaton AM K� .-nek; és a versenynek helyet 
adó Művelődési Háznak.

Továbbra is vidám éneklést kívánunk min-
denkinek:  Ének Munkaközösség

Őszi élet az óvodában
A süni csoportban témahét keretében az 

őszi terményekkel foglalkoztunk. Séta során 
gyűjtögettünk, de több kisgyermek otthonról is 
elhozta féltve őrzött „kincseit”. A szülők dísztö-
kökkel és faragni való tökökkel járultak hozzá a 
hét sikeréhez.

Minden napra jutott egy-egy játék, játékos 
foglalkozás, érdekes felfedezni való. Meg� gyel-
tük a dió, gesztenye, kukorica, mogyoró, makk, 
búza, tök tulajdonságait. Összehasonlítottuk a 
színüket, formájukat, méretüket. Nagyon él-
vezték a gyermekek, amikor csukott szemmel 
tapintás után kellett megnevezniük, mit is rejt 
a zsák. Kukorica morzsolásával, a kukorica-
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szemek csipesszel való válogatásával játékosan 
fejlesztettük a kézügyességüket.  Óvó nénik és 
a dajka néni segítségével töklámpást és tök ma-
nót készítettek a gyermekek, melyeket az óvoda 
folyosóján állítottunk ki.  Ügyességi játékokat 
játszottunk az udvaron, és „taposó pályát” ké-
szítettünk a csoportszobában a megismert ter-
ményekből. Vidám és tartalmas hetünket mon-
dókázással, énekléssel, közös tánccal zártuk. 

Lobodáné Papp Zsó� a
óvodapedagógus

„Érik a szőlő” – Napocskás szüret
A Napocska csoportos óvodások és szüleik 

egy kellemes őszi napon kisvödrökkel felszerel-
ve ellátogattak Bánó Jenőné Terike nénihez.

Terike nénik kertjébe az óvodások szüretel-
ni érkeztek. Leszedtük a már megérett fürtöket, 
ledaráltuk, kipréseltük. Mindenki kipróbálta 
magát, milyen szőlőt darálni, préselni.

A frissen préselt mustból kóstolót kaptunk.
Szüret után kellemesen telt az idő a megterített 
asztal mellett.  A jó időt kihasználva labdáz-
tunk, körjátékot játszottunk, kötelet húztunk.A 
délelőtt gyorsan eltelt, a gyerekek és szülei él-
ményekben gazdagon indultunk haza.

Köszönjük a szép délelőttöt a szervező szü-
lőknek

Juhász Pintérné Vincze Ildikó
óvodapedagógus

Jeles napok a Méhecske csoportban
A méhecske csoportban  három hetes pro-

jekttel  készültünk az állatok világnapjára amit 
egy szakmai bemutató foglalkozás alkalmával 
zártunk le. Előzetes élményként a háziállatok-
kal való ismerkedés során a gyerekekkel sajtot 
készítettünk. A bemutató foglalkozás,az állatok 
iránt érzet tisztelet,szeretet felelőség tudat meg-

alapozására épült. A gyerekek meghallgathatták  
Fazekas Anna: Öregnénje őzikéje című verses 
meséjét. Ezután élményszerű komplex tevé-
kenységen keresztül,játékos feladatok teljesíté-
sével ismerkedhettek meg az állatok jellemző 
tulajdonságaival.
• keksz állatformákból  alkottak ritmust  a 

megadott szempont alapján 
• bekötött szemmel kellet kitapogatni és meg-

nevezni a  kosárból kiválasztott állatformát
• állatok hangjának felismerése kazettáról
• azonosítaniuk  kellett az állatképet és árnyé-

kát
• a lábnyomkeresés során   a „mocsárból” kel-

lett kiszabadítani a bajba került  kis állatot!
Egyéb izgalmas feladatokkal zárult a bemu-

tató, bízva ,hogy sikerült a felelősség teljes állat-
védelemre és környezet megóvó gondolkodásra  
nevelni  gyermekeinket.

 Menyik Józsefné óvodapedagógus

Kirándulás a Sas-hegyre és a 
Szemlő-hegyi-barlangba a 
Katica csoporttal

Nagy izgalommal, várakozással készültünk 
az október24.-ére tervezett budapesti kirándu-
lásunkra. Az időjárás számunkra a vártnál is 
kedvezőbben alakult.

Első állomásunk a Sas-hegyre vezetett, ahol 
részt vettünk a „Kökörcsin túrán”.

A 850 méter hosszú tanösvény és az interak-
tív kiállítás megtekintése közben játékos felada-
tokkal irányították a túravezetők a gyermekek 
� gyelmét a természetvédelemre. Séta közben 
meg� gyeltük az utunkba kerülő rovarokat, hül-
lőket,madarakat, fákat,virágokat. A hegy csú-
csáról megcsodálhattuk a gyönyörű kilátást 
Budapestre.

Második állomásunk a Szemlő-hegyi-bar-
lang volt, melyet vegyes érzelmekkel 

vártak a gyermekek. Volt aki „félt” a barlang-
ban lévő sötétségtől, de a jó humorú idegenve-
zetőnk ezt a félelmet nagyon hamar feloldotta. 
Mindenki élvezte az elénk táruló csodálatos 
borsókövek látványát. Köszönjük a szülők ak-
tív részvételét, és reméljük tavasszal is eljutunk 
a gyerekekkel ilyen csodálatos helyekre.

Szenekné Molnár Dóra 
óvodapedagógus

Mécses 2013. 10. 24.
Az Ősz projekt négyhetes időtartama kellő 

időt adott a lassan változó természet sokrétű 
meg� gyelésére, tapasztalatok szerzésére, isme-
retek bővítésére, feldolgozására.

Egy-egy hét keretében ismerkedtünk az őszi 
zöldségekkel, gyümölcsökkel, az őszi színekkel 
és egyéb „őszi kincsekkel”.

Az eltelt időszak során lehetőség nyílt arra, 
hogy a gyerekek megismerkedjenek a termé-
szet szépségeivel, változásával, az őszi termések 
gazdagságával, színes növényvilágával. Töre-
kedtünk arra, hogy minél több, minél változa-
tosabb formákat biztosítsunk számukra.

Megteremtettük a lehetőséget, hogy ismere-
teiket, tapasztalati úton bővítsék, pl. gyűjtöget-
tünk, válogattunk, meg� gyeltük, összehason-
lítottuk, a különféle terméseket. Feldaraboltuk 
a zöldségeket, gyümölcsöket, megkóstoltuk, 
tököt sütöttünk …

A projekt zárásaként termésbáb készítő na-
pot szerveztünk, amelyre a szülőket is meghív-
tuk, hogy gyermekeikkel együtt tevékenyked-
jenek a termés� gurák elkészítésében. Az ügyes 
kezű szülők és kisgyermekek keze nyomán sok 
szép alkotás készült. Az elkészült munkákból a 
nap végén kiállítást rendeztünk.

Süni csoportosok és a tök manók

A Napocska csoportos óvodások 
szőlő szüreten  vettek részt

A Méhecske csoportos gyermekek a külső világgal
Tevékenyen, komplex módon ismerkedtek

A Katica csoportosok a Sas-hegyről csodálhatták 
meg  fővárosunk panorámáját

2013 októberében a kiskőrösi óvónői Szivárvány 
bábcsoport a„Só”c .mesét adta elő  óvodásainknak

A Mécses csoport  őszi terményekből különféle  
alkotásokat készített
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Uzsayné dr. Pécsi Rita – „a nevelés az élet szolgálata”

Hála Istennek (és a szervező Staar Böbének, a Művelődési Háznak, 
stb.) elindult egy nagyon hasznos és tanulságos előadássorozat Lajos-
mizsén, amiket Uzsayné Dr. Pécsi Rita (neveléskutató, 4 gyermekes 
édesanya) tart a Művelődési Házban. Hallhattuk őt áprilisban az érzel-
mi intelligenciával kapcsolatban illetve októberben a fegyelmezés és a 
hiszti kapcsán. Legközelebb pedig december 12-én látogat el hozzánk 
és a „Bizalom és önbizalom kialakításának feltételei” -ről beszél, tanít 
minket.

Abban a szerencsés hely-
zetben vagyok, hogy az első 
fergeteges előadás előtt be-
szélgethettem vele családról, 
hivatásról, a pályafutásáról. 
Ezt szeretném most pár 
mondatban összefoglalni:

Rita pályafutása zeneta-
nárként indult, aztán iskolát 
és óvodát is alapított, mód-
szertant tanított az egyete-

men, könyveket írt az édesapjával, mostanság pedig előadásokat (is) tart. 
Szinte rögeszméjévé vált, hogy jó embereket szeretne nevelni. Leginkább 
az érdekelte, hogy a nevelés mitől működik (magunk is tapasztaljuk, 
hogy ha százszor elmondjuk is a gyereknek, akkor sem az történik, amit 
mi szeretnénk… ellenben, ha egy jó élménnyel sikerül „bevinni” azt, ak-
kor megjegyzi a gyermek) 

Vallja, hogy a nevelhetőség alapkulcsa az érzelmi intelligencia. Jó 
hír mindenkinek, hogy ez- ellentétben az IQ-val - fejleszthető! Napjaink-
ban tapasztalhatjuk azt is, hogy jobban boldogul az életben az, akinek 
nem csak IQ-ja, de az EQ-ja is fejlett. 

Megtudtam azt is, hogy még neki sem könnyű összeegyeztetni a mun-
káját a család körüli teendőkkel, de szerencsés, mert háttér támogatói 
(édesanyja, testvére, anyósa) sokat segítenek. Így lehetséges, hogy a fér-
jével karöltve járják az országot az előadásokkal. Ezek témája általában, a 
teljesség igénye nélkül: a motiváció, harag és kon� iktus-kezelés, döntés-
képességre nevelés, fegyelmezés, tekintély, apa szerep. Elmondása szerint 
hidat szeretne képezni a tudomány és az élet között. Ezért is van az elő-
adásoknak gyakorlati kérdésekre vonatkozó része is, ezért jelent meg öt 
könyve, amiben szintén segítő támpontokat ad szülőknek, nevelőknek. 

Szeretettel várjuk a kedves érdeklődőket december 12-én, csütör-
tökön 17.30 órakor a lajosmizsei Művelődési Házban Uzsayné Dr. Pé-
csi Rita előadására! Belépő 500 Ft.

 Vég Erzsébet








2013. december 11-én szerdán 17 órakor 
Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára 

Színháztermében 

Fellépık: 

Fekete István Általános Iskola tanulói, 
Meserét Óvoda Napocska csoportja, 
Mizsei Vadrózsák néptánc csoport, 

Fınix Dance tánciskola 

Belépı: 500 Ft/fı

Belépıje árával rászoruló gyermekek karácsonyi ajándékához járul hozzá! 
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Őszi könyvtári rendezvényeink

Egy kis ízelítőt nyújtunk át Önöknek őszi 
könyvtári rendezvényeinkből. A többnyire in-
gyenes, vagy csak jelképes részvételi díjas ese-
mények valódi kikapcsolódásul szolgálhatnak a 
hétköznapok feszültségei alól. Feltöltődést adó 
elfoglaltságainkra sok szeretettel várjuk váro-
sunk lakóit!

Őszi közönségtalálkozóink

Fábián Janka írónő kedves és bölcs szavai meghitt 
pillanatokat adtak

Szoó Judit „Kilófaló” � nomságaival életmódbeli, egészséges és könnyen 
kivitelezhető étkezési tanácsokat kínált az érdeklődőknek

Vujity Tvrtko sokszor megdöbbentő, de mindenképp magával ragadó törté-
netei sokaknak szerzett elgondolkodtató pillanatokat

Béke�  Annát mindig jó hallgatni. Most az ő 
„Caminójáról” mesélt nekünk

Schäffer Erzsébet estjén –minden túlzás 
nélkül- tündöklő élmény született

Családi rendezvényeink
Könyves vasárnapon és Boszor-

kányszombaton vártuk a Gyerekeket 
és Szüleiket játékokkal, kézműveske-
déssel, zenével, tánccal, előadásokkal, jelmezes, 
arcfestéses bolondozással. Úgy tűnt, mindenki 
örömére.
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SPORT

Egy mérkőzéssel az őszi szezon vége előtt az 
i� úsági csapatunk a  2. , a felnőttek a 6. helyen 
állnak (3 ponttal lemaradva a 2-tól) a 11 for-
duló után. Az i� úsági csapat legeredményesebb 
játékosai Bujdosó Gábor (13 gól) és Patai Zsolt 
(12 gól), a felnőtt együttesben Pápay Balázs (7 
gól) és Szécsényi Attila (6 gól) szerezte a leg-
több találatot. Csapataink részletes eredményei 
és a tabellák megtalálhatóak a www.adatbank.
mlsz weboldalon.

A Magyar Kupa selejtezőjének 3. fordulójá-
ban a megyei I. osztályú Tiszakécskét fogadtuk 
hazai pályán. Csapatunk magabiztos győzelmet 

aratott, így tavasszal is folytathatja a kupában.
LAJOSMIZSEI VLC – TISZAKÉCSKE VSE 

7-2 GÓL: SZÉCSÉNYI 3, DÓKA D., GAVULA, 
SIPOS, CSORBA

A lajosmizsei szülők szervezésében és tá-
mogatásával került megrendezésre városunk 
sportcentrumában a Családi Mizse kupa a 
2004-es korosztály számára. Csapatunk a 3. he-
lyen végzett a szép őszi időben megtartott ren-
dezvényen.

U7, U9, U11 és U13-as csapataink a Ma-
gyar Labdarúgó Szövetség OTP Bank Bozsik 
Programjában léptek pályára az ősz folyamán.  

Lajosmizsei VLC – labdarúgás 

Felnőtt és i� úsági csapatunk folytatta szereplését a bajnokságban. Eredményeik:
LAJOSMIZSEI VLC – HELVÉCIA 4-1 

GÓL: SZÉCSÉNYI, PÁPAY, CSORBA,
IFJÚSÁGI: 6-1 GÓL: SIPOS 3, BUJDOSÓ 3.
DUNAVECSE – LAJOSMIZSEI VLC 1-1 

GÓL: BODA, 
IFJÚSÁGI: 0-10 GÓL: VARGA 2, SIPOS 2, PALOTAI, VAS, GÖRBE, PITRIK, MALIK, KO-
CSIS
LAJOSMIZSEI VLC – BUGAC 2-1

GÓL: SAJÓ, CSORBA, 
IFJÚSÁGI: 10-1 GÓL: PATAI 4, KOCSIS 3, PITRIK 2, MALIK.
JAKABSZÁLLÁS – LAJOSMIZSEI VLC 3-2

GÓL: PÁPAY, GAVULA, 
IFJÚSÁGI: 5-2 GÓL: BUJDOSÓ G., GÖRBE
LAJOSMIZSEI VLC – LAKITELEK 1-2

GÓL: PÁPAY, 
IFJÚSÁGI: 5-1 GÓL: PATAI, LANGÓ, HRIAZIK,BUJDOSÓ, GÖRBE 
PÁLMONOSTORA – LAJOSMIZSEI VLC 1-0

GÓL: -
IFJÚSÁGI: 0-1 GÓL: BUJDOSÓ
LAJOSMIZSEI VLC – KISKUNFÉLEGYHÁZI VASUTAS 7-1

GÓL: SZÉCSÉNYI 2, SAJÓ, GAVULA, CSORBA, HOMOLA, POLGÁR ÖNGÓL
IFJÚSÁGI: 5-1 GÓL: PATAI 3, BUJDOSÓ 2
BALLÓSZÖG – LAJOSMIZSEI VLC  1-3

GÓL: TREIBER, SZÉCSÉNYI, PÁPAY
IFJÚSÁGI: 0-6 GÓL: BUJDOSÓ 2, MALIK 2, PATAI, KOCSIS 

Nagy a pezsgés, nyüzsgés, 
forgás a Főnix Dance Tánc és Sport 
Stúdió háza táján...

Nagy örömünkre szolgál bejelenteni, hogy 
jelenlegi termünket kinőttük, így egy új, sok-
kal nagyobb, modern, eszközökkel jól felszerelt 
helyszínen várunk mindenkit december 1-től a 
Vörösmarty utca 1. szám  alá.

Az új stúdió lehetőséget biztosít számunkra, 
hogy egyszerre két helyszínen is tartsunk fog-
lalkozásokat. Sok újdonságunk egyike a TRX, 
mely egy szuszpenziós tréner segítségével edzi 
testünket és az egyik leghatékonyabb edzési 
eszköz. A nagy sikerű felnőtt és gyermekfoglal-
kozásaink természetesen a már jól megszokott  
időpontokban folytatódnak, kibővülve az új 
órákkal. Az egyik vadonat új gyermekfoglalko-
zásunk a � t kid, mely egy komplex több moz-
gásformát is lefedő, később versenyzési lehe-
tőséget biztosító mozgásforma, 7-12 éves korú 
gyermekek számára. Bővebb infó: www.fonix-
dance.hu, Mezei Anett  +36 70/61 66 481

Múzeum
Minden kedden:
Díszítőművész kör 15.00-17.00  fonás, szövés 
HAGYOMÁNYŐRZŐ MÚZEUMI FOGLALKOZÁSOK:
 15.00–16.00 szalma fonás
Kiállításaink:
• LAHA 1998-2013 – Dokumentumok, 

képek a Lajosmizsei Helytörténeti és Kultu-
rális Egyesület 15 évéről.

• Élő hagyomány – Válogatás a foglalkozá-
sainkon készült munkákból.

A kiállítások megtekinthetők december 15-ig
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSAINK:
Helytörténeti Kiállítás.
• Az ásványok világa – 

A Szebenyi gyűjtemény.
• Polgári szoba – Kónya-Laczy szoba.
• Népi jelenetek csuhéból – készítette: Kol-

lárné Székely Irén.
Szeretettel várok minden kedves érdeklődőt a 
Múzeumban (régi városházán), a Városház tér 
1. sz. alatt!
Információ, bejelentkezés: 36-70/28-06-922
 Skultétiné Ibolya
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Két fordulót Lajosmizsén rendeztünk, egyre 
Kecskeméten került sor. Az MLSZ új koncep-
ciója szerint ebben a versenyrendszerben nem 
hirdetnek eredményt, azonban játékosaink fej-
lődését nyomon lehet követni mérkőzéskörül-
mények között. A lajosmizsei � atalok jól helyt 
álltak minden fordulóban.

Kisjuhász Sándort, a Lajosmizsei VLC ala-
pító elnökét (1999 óta tölti be ezt a tisztséget) 
a Magyar Labdarúgó Szövetség Bács-Kiskun 
megyei Igazgatósága a Bács-Kiskun megye 
labdarúgásáért díjjal tüntette ki. Az elismerést 
Szabó István, a Versenybizottság elnöke adta át 
a Lajosmizsei VLC-Bugac KSE bajnoki mérkő-
zés előtt.

 Faragó Gyula

Sakk
Október 27-én, megyei csapatbajnoki mér-

kőzésen Tóth László SE - Lajosmizse 3 : 5 
Csapatunk legjobb pontszerzői Németh Ti-

bor és Váradi Tamás voltak.
A Kiskunsági Régiós Sakkiskola szervezésé-

ben régiós sakktalálkozó volt Lajosmizsén no-
vember 9-én, a Művelődési Házban.

A családias hangulatú rendezvényen 
sakk-szakmai előadások mellett a négy régió-
körzet 6 - 6 fős csapatai megküzdöttek a régiós 
kupáért, amelyet végül a keleti régiókörzet csa-
pata nyert el. A lajosmizseiek az északi régió-
körzet csapatában vitézkedtek amely a második 
helyen végzett.

Egyéni díjazottak:  1./ Miszler Levente, 
(Kecskemét) 2./ Németh Tibor (Lajosmizse), 
3./ Szabó Balázs (Kecskemét)

2004 után születettek: 1./ Erős Máté (Lajos-
mizse), 2./ Kozelka Ágoston (Lajosmizse), 3./ 
Papp Marcell (Soltvadkert)

 Móczó István

Primavera Mizse KC
Néhány gondolat a Mizse KC őszi szereplése 

kapcsán:
Csapatunk nyolc fordulón van túl az 

NB-I/B-s bajnokságban, ahol a tervezettnél haj-
szállal gyengébben teljesít. Két győzelem, egy 
döntetlen, öt vereség az eddigi mérleg, ami a 10. 
helyhez elegendő a 14 csapatos bajnokságban.

Sajnálatos módon eléggé hányatott volt a 
felkészülésünk a sportcsarnok foglaltsága miatt, 
ráadásul az amúgy is „rövid” kispadunk a har-
madik forduló után tovább rövidült, mivel az 
egyik meghatározó játékosunk, -Kupcsik- ke-
resztszalag szakadás miatt hosszú időre kiesett.

Tóth Edmond edző a rendelkezésére álló ke-
rettel próbálja meg elérni a kitűzött célt, ami a 
6-8. hely elérése. Amennyiben nem tudunk iga-
zolni még egy meghatározó játékost rövid időn 
belül, úgy rendkívül nehéz helyzetbe kerülhet 
csapatunk a további szereplést illetően. Sajnos 
anyagi helyzetünk nagyban behatárolja lehető-
ségeinket a helyzet megoldását illetően.

Második csapatunk az NB-II.-ben szerepel, 
ahol hét mérkőzésből öt ponttal a 9. helyen áll a 
tizenkét csapatos bajnokságban.

Utánpótlás csapataink (öt csapat) szerep-
lésénél komoly gondot okoz a létszám, hiszen 
mérkőzéseken min.12-fő az előírás. Van olyan, 
hogy egy játékos egy hétvégén 3-4 mérkőzésen 
is szerepel. Mindenesetre kezd valósággá válni 
az „UKC-szindróma”. A helyzet ezen a téren to-
vább fog romlani, hiszen már odáig jutottunk, 
hogy az ötödik osztálytól lefelé már nincs iga-
zolt gyermek játékosunk! Hamarosan oda ju-
tunk, hogy más településekről kell gyerekeket 
igazolni, hogy meg tudjunk felelni a bajnoki 
előírásoknak utánpótlás tekintetében, vagy ve-
szélybe kerül felnőtt NB/I-B-s szereplésünk!  

A nem éppen szívderítő hírek után némi bi-
zakodásra ad okot az új lajosmizsei sportcsar-
nok ügye, hiszen a dolgok jelenlegi állása szerint 
várhatóan jóváhagyják pályázatunkat!  (Remé-
lem, hogy amikor e sorok megjelennek, már 
kész tény lesz, ami igen nagy dolog lenne, nem 
csak az egyesület, de városunk életében is!)

Egyébként csapataink szerepléséről részle-
tesen tájékozódhatnak a www.mizsekc.hu hon-
lapunkon. Sápi Zsombor

SE-elnök
A sporthíreket Gáspár Vilmos állította össze.

SPORTSPORT

Felnőtt csapat

Junior csapat
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Áldott szép karácsonyt és 
békés boldog új esztendőt 
kíván minden kedves 
Olvasójának az újság 
szerkesztősége!

Fotó: A művelődési ház és könyvtár 
kézműves szakköreinek őszi 
kiállítási anyagából 
Szabóné Kispál Erika munkája

Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti 
és Szociális Intézménye 2013 év Karácsonyára meghirdeti 

„Cipősdoboz” programját! Csatlakozzon Ön is a kezdeményezéshez, 
hogy a Karácsony valóban ünnep lehessen minden gyermek számára!

Hogyan? Keressen egy jó állapotban lévő üres cipősdobozt, azt töltse 
meg ajándékokkal.  Kérjük, hogy csak akkor vállaljon ajándékkészítést, ha 
örömet okozó dolgokkal tudja megtölteni a csomagot, mert nem adomány, 
hanem AJÁNDÉK kerül átadásra!

Mi kerülhet a dobozba? Használt jó állapotú (feleslegessé vált, 
kinőtt, megunt) és újonnan vásárolt kincsekkel lehet megtölteni.
• Játékok: kisautók, labdák, babák, plüssállatok, jojók
• Iskolai eszközök: toll, ceruza, számológép, zsírkréta, kifestők, képeskönyv
• Higiéniai eszközök: fogkrém, szappan, fésű
• Édességek: cukorkák, csokoládé, szaloncukor

NE TEGYEN a dobozba! használhatatlan, javításra szoruló vagy 
szennyezett tárgyakat, ruhaneműket
• agresszivitásra késztető játékokat, 
• romlandó ételeket, gyümölcsöt, 
• folyékony dolgokat (sampont, testápolót) 
• törékeny tárgyat (tükröt, porcelánbabát)  
• semmilyen alkohol tartalmú italt
• Ruhanemű, lábbeli
• Tartós élelmiszerek, konzervek
A megtöltött dobozt csomagolja be, (külön a tetejét és külön az alját), 
végül pedig a tetejére, jól láthatóan írja fel, hogy milyen korosztályú és 
nemű gyermeknek szánja ajándékát! pl. így: „� ú 12” vagy „lány 8”.

FIGYELEM! A DOBOZOK TARTALMA ÁTNÉZÉSRE KERÜL, EZÉRT 
AZ ALJÁT  ÚGY RÖGZÍTSÉK A TETEJÉHEZ, HOGY AZ A CSOMAGO-

LÁS MEGSÉRTÉSE  NÉLKÜL KINYITHATÓ LEGYEN!
Az elkészült ajándékcsomagot legkésőbb december 6-ig juttassa 
el a Családsegítő vagy a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársainak 

(Lajosmizse, Dózsa Gy.u. 104-106.)
A beérkezett ajándékok szétosztásáról a 

helyi gyermekvédelem intézményi és önkormányzati 
munkatársai gondoskodnak még az ünnepek előtt.

Kezdeményezésünkhöz várjuk Cégek, 
Intézmények csatlakozását!

XIII. lajosmizsei 

BETLEHEMI 
JÁSZOLKIÁLLÍTÁS 
2013. december 3–19. 
A kiállítást megnyitja: 
Hortiné dr. Bathó Edit 
a Jász Múzeum 
Igazgatója Műsort ad: a jászberényi 
Jászsági Hagyományőrző Egylet, a 
lajosmizsei óvoda Katica csoportja és 
a lajosmizsei Városi Kamarakórus

Sok szeretettel várnak a 
szervezők minden kedves 
érdeklődőt a megnyitóra és a 
kiállítás megtekintésére! 

AZ ÉN KARÁCSONYOM
Lajosmizse Város Önkormányzata
Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 
Intézménye Gyermekjóléti Szolgálata

RAJZPÁLYÁZATOT
hirdet 3-10 éves gyermekek körében.

Korcsoportok: Óvodások
 1-2. osztályosok
 3-4. osztályosok
A pályázat keretében rajzolhatsz bármit, amiből megtudhatjuk, 
hogy Te milyen karácsonyt képzelsz el magadnak és családodnak, s 
szerinted hogyan kellene eltelnie ennek a fontos családi ünnepnek.
Elképzeléseidet A/4-es rajzlapon jelenítheted meg. A rajz hátolda-
lára írd fel neved, születési éved, lakcímed és törvényes képviselőd 
nevét! Egy pályázótól maximum 2 alkotást tudunk elfogadni!

A rajzok leadási határideje: 2013. november 29.

Rajzaitokat leadhatjátok az óvó néninél és a tanító néninél, akik 
eljuttatják hozzánk. A pályázatra beérkezett legjobb művekből ki-
állítást szervezünk, mely 2013. december 10. és 2013. december 
21. között megtekinthető az Egészségház aulájában.
Eredményhirdetés és díjkiosztás ideje: 2013. december 13.
A legjobbak közé bekerülésed esetén külön meghívót kapsz.

MEGHÍVÓ
Szeretettel várjuk Önt és kedves családját 

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁSRA 
a központi parkba 2013. december 1-én, 8-án, 
15-én és 22-én (vasárnap) 18 órakor, valamint az 

ADVENTI NAPOKRA
élő Betlehemmel és karácsonyi vásárral 
2013. december 14-15-16-17-én 17 órától.
2013. december 14-én, szombaton 16 órától a Római Katolikus templom-
ban Maczkó Mária, Liszt-, Kazinczy- és Magyar Örökségdíjas énekművész 
előadására. Az Adventi Napok ünnepélyes megnyitójára 2013. december 
14-én, Maczkó Mária előadása után, 17.30 órakor a központi parkban ke-
rül sor.
December 15-én, 16-án és 17-én 17 órától műsor a Betlehemnél.
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