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Városunk kitüntetettjei, 
akiknek ez úton is 
szeretettel gratulálunk!

A „Lajosmizse Városért” szakmai kitüntető 
díjat Konyor Józsefné vehette át

Az Önkormányzat „Lajosmizse Város 
Ifjúságának Neveléséért és Oktatásáért” 
szakmai kitüntető díjat adományozta 
Murár Gáborné és Adonyi Gabriella részére

Településünk fejlődéséhez, 
az esztétikus városképhez 
való hozzájárulásáért kifejtett 
tevékenységéért elismerő 
oklevélben részesült 
a Folplast Kft., valamint 
a Mizse Pékség Kft.

Fotó: Schmidt János

Településünk fejlődéséhez, Településünk fejlődéséhez, 
az esztétikus városképhez 
való hozzájárulásáért kifejtett 
tevékenységéért elismerő 
oklevélben részesült 
a 
a 

Településünk fejlődéséhez, 
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ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

Hirdetmény
Az országos népszavazáson a választási irodák hatáskörébe tartozó 

feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárás-
ban használandó nyomtatványokról, valamint a népszavazási ered-
mény országosan összesített adatainak köréről szóló 9/2016. (VI. 28.) 
IM rendelet 10. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alap-
ján, mely szerint a HVI közleményt ad ki a szavazás helyéről, idejéről és a 
szavazás módjáról, az alábbiakban tájékoztatom Lajosmizse és Felsőlajos 
települések választópolgárait:

Magyarország Köztársasági Elnöke kitűzte az országos népszava-
zást 2016. október 02. napjára. 
Az országos népszavazáson az szavazhat, aki
• magyar állampolgár,
• nagykorú, azaz

 − 18. életévét betöltötte, vagy
 − 18. életévének betöltése előtt házasságkötéssel nagykorúvá vált és

• a bíróság nem zárta ki a választójogból.

Szavazni a szavazás napján, 2016. október 2-án (vasárnap) 6 órától 19 
óráig lehet.
• A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a névjegy-

zékben szerepel.
• A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok a névjegy-

zékbe automatikusan felkerülnek.
• A választópolgárnak igazolnia kell

személyazonosságát
 − magyar személyazonosító igazolvánnyal (régi típusú, könyvecske 

formájú magyar személyazonosító igazolvány vagy magyar ide-
iglenes személyazonosító igazolvány is elfogadható),

 − magyar útlevéllel (magyar ideiglenes útlevél is elfogadható),
 − magyar vezetői engedéllyel (jogosítvánnyal) vagy
 − fogvatartottak mozgóurnával való szavazásakor nyilvántartási 

adatlappal
és lakcímét

 − lakcímkártyával (a lakcímbejelentésről szóló átvételi elismervény 
vagy a régi, könyvecske alakú személyazonosító igazolvány is el-
fogadható, ha tartalmazza a lakcímet),

 − fogvatartottak mozgóurnával való szavazásakor nyilvántartási 
adatlappal

 −  vagy személyi azonosítóját
 − lakcímkártyával,
 − hatósági bizonyítvánnyal vagy
 − személyazonosító jelről szóló igazolással.

Fontos, hogy az egyes okmányok igénylése során kapott átvételi elis-
mervény (A4-es nyomtatott lap) nem alkalmas a személyazonosság iga-
zolására!

A szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó, de magyarorszá-
gi lakcímmel rendelkező választópolgár belföldön az általa megjelölt 
településen átjelentkezéssel, külföldön Magyarország külképviseletein 
adhatja le szavazatát.

Átjelentkezést 2016. szeptember 30-án 16.00 óráig, a külképvisele-
ti névjegyzékbe való felvételt 2016. szeptember 24-én 16.00 óráig lehet 
kérni a lakóhely szerint illetékes helyi választási irodától (jegyzőtől) sze-
mélyesen vagy levélben, illetve a www.valasztas.hu oldalon keresztül. 

Lajosmizsén az alábbi szavazókörök működnek a választás napján:
1. szavazóköra Dózsa Gy. út 18.  Református Iskola
2. szavazókör Szabadság tér 13., Központi Iskola
3.  szavazókör Dózsa Gy.u. 100., Suri Iskola
4.  szavazókör Dózsa Gy. út 123. Régi Szülőotthon
5. szavazókör Bajcsy-Zs. út 49. Cédulaház 
6. szavazókör Szent Lajos u. 21., Óvoda 
7. szavazókör Bene tanya 73/a. Gombkötő tanya
8. szavazókör Mizse tanya 90., Kónyamajor
9. szavazókör Alsólajos tanya 285., Vadászház 

Felsőlajoson  az alábbi szavazókör működik a választás napján:
1. szavazókör  Iskola út 12. Faluháza

A HVI vezetőjének a szavazókörök kialakításáról szóló határozata, 
mely tartalmazza a szavazókörök körzetleíró listáját megtekinthető La-
josmizsén a Városháza aulájában és Lajosmizse Város hivatalos honlap-
ján a www.lajosmizse.hu weboldalon, Felsőlajoson a Faluházban és Fel-
sőlajos hivatalos honlapján a www.felsolajos.hu weboldalon. 

A magyarországi lakcímmel 
nem rendelkezők (külhoni magyarok) szavazása

• Magyarország Alaptörvényének XXIII. cikke alapján minden nagy-
korú magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy országos népsza-
vazáson részt vegyen.

• Az a magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgár, 
aki a 2014-es országgyűlési választások előtt, vagy azóta regisztrált, 
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továbbra is szerepel a levélben szavazók 
névjegyzékében, vagyis nem kell újra kér-
nie a regisztrációt.

• Az, aki még nem regisztrált, azok számára a 
választási regisztráció folyamatosan zajlott. 
Ugyanakkor a soron következő országos 
népszavazáson csak az a külhoni magyar 
állampolgár vehet részt, akinek a választási 
regisztrációs kérelme 2016. szeptember 17-
ig eljutott a Nemzeti Választási Irodába.

Hirdetmény
Az országos népszavazáson a választási 

irodák hatáskörébe tartozó feladatok végre-
hajtásának részletes szabályairól, a választási 
eljárásban használandó nyomtatványokról, 
valamint a népszavazási eredmény orszá-
gosan összesített adatainak köréről  szóló 
9/2016. (VI. 28.) IM rendelet 10. § (2) be-
kezdés c) pontjában meghatározott kötelezett-
ségemnek eleget téve, mely szerint a HVI a 
„helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza 
a HVI vezetőjének nevét, a HVI hivatali helyisé-
gének címét, telefonszámát, elektronikus levélcí-
mét” az alábbiakról tájékoztatom Lajosmizse és 
Felsőlajos települések választópolgárait a 2016. 
október 2. napjára kitűzött országos népszava-
zással kapcsolatban:
A helyi választási iroda vezetője:

 dr. Balogh László jegyző
A helyi választási iroda vezetőjének helyettese

 Muhariné Mayer Piroska aljegyző
A helyi választási iroda  címe:

6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 
Tel/fax: 76/457-575.

E-mail cím: lajosmizse@lajosmizse.hu

TISZTELT LAJOSMIZSEI ÉS 
FELSŐLAJOSI VÁLASZTÓPOLGÁROK!

A szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos, a 
16.00 óráig beérkező kérelmet (külképviseleti 
névjegyzékbe vétel, átjelentkezés, mozgóurna 
igénylése,) minden esetben a beérkezése napján 
kell elbírálni.  

A 16.00 órát követően, illetőleg a nem mun-
kanapon beérkező kérelmet a következő mun-
kanapon kell elbírálni. 
• A külképviseleti névjegyzékbe való felvé-

telre irányuló kérelemnek legkésőbb 2016. 
szeptember 24-én 16.00 óráig kell megér-
keznie.

• A külképviseleti névjegyzékbe felvett 
választópolgár legkésőbb 2016. szeptember 
24-én 16.00 óráig módosíthatja a Ve. 259. § 
(3) bekezdés b) pontja szerinti adatot.

• A külképviseleti névjegyzékbe felvett 
választópolgár legkésőbb 2016. szeptember 
24-én 16.00 óráig kérheti törlését a külkép-
viseleti névjegyzékből.

• Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek 
legkésőbb 2016. szeptember 30-án 16.00 

óráig kell megérkeznie a helyi választási 
irodához. 

• Az átjelentkező választópolgár 2016. 
szeptember 30-án 16.00 óráig módosíthatja 
vagy visszavonhatja átjelentkezési kérelmét. 

• A választópolgár mozgóurna iránti kérel-
mének  legkésőbb 2016. szeptember 30-án 
16.00 óráig kell megérkeznie ahhoz a helyi 
választási irodához, amelynek szavazóköri 
névjegyzékében szerepel vagy   választópol-
gár mozgóurna iránti kérelmének

2016. október 2-án, legkésőbb 15.00 óráig kell 
megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz.

dr. Balogh László sk
HVI vezető

Hírös Hét Fesztivál 2016.
Lajosmizse város ismét bemutatkozott a 

Hírös Hét Fesztivál keretében immár XIX. 
alakalommal megrendezésre került Térségi 
Kertészeti és Élelmiszeripari Kiállításon a helyi 
termelőkön és gazdasági szereplőkön keresztül. 
Településünk bemutatkozó napján, 2016. au-
gusztus 22-én a Mizse Pékség K� . termékivel és 
a Házi Sweets K� . édességeivel ismerkedhettek 
meg a látogatók. A város kulturális programját 
a Főnix Dance táncosai biztosították.

Kiállító Partnereink: Benex Food K� ., Cse-
rényi Méhészet, Johanna K� ., Kiss Márta, La-
josmizsei Gazdák, Magyarvíz Ásványvíz K� ., 
Magyar Szárazvirág K� ., Mizsetáp K� ., Rimóczi 
László és a  Főnix Dance Tánc és Sport Stúdió.

Köszönetünket fejezzük ki minden Kiállító 

Partnerünknek, akik segítségével ismét szín-
vonalas kiállítás keretében prezentálhattuk 
városunk kertészeti és élelmiszeripari tevé-
kenységét.

Ismételt felhívás talajterhelési 
díj bevallásáról

Lajosmizsén 2015. július 31-ével befejeződ-
tek a csatorna beruházás munkálatai, így 2015. 
augusztus 1. napjával megkezdődhettek a la-
kossági csatorna bekötések. Az a háztartás, aki 

a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára 
nem köt rá, a hatályos jogszabályok alapján ta-
lajterhelési díjat köteles � zetni.

Felhívjuk � gyelmüket, hogy a talajterhelési 
díj bevallási és be� zetési határideje: 2016. már-
cius 31. napján lejárt.

A talajterhelési díjjal érintett háztartások 
részére március hónapban postázásra került 
egy részletes tájékoztató és egy bevallási nyom-
tatvány. Kérjük, hogy aki még nem tett eleget 
talajterhelési díj bevallási és be� zetési kötele-
zettségének az haladéktalanul tegye ezt meg. 
A bevallási nyomtatványt kitöltve, aláírva le-
vélben vagy személyesen hivatalunkhoz vissza-
juttatni szíveskedjenek. Kérjük továbbá, azon 
háztartásokat, akik bevallásukat benyújtották, 
de az esedékes talajterhelési díjat nem � zették 
meg, hogy � zetési kötelezettségüknek haladék-
talanul tegyenek eleget.

Felhívjuk továbbá � gyelmüket arra, hogy 
annak, aki továbbra sem tesz eleget talajter-
helési díj bevallási és be� zetési kötelezett-
ségének az adózás rendjéről szóló 2003. évi 
XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 172. § 
(1) bekezdése alapján mulasztási bírság ke-
rül kiszabásra. A mulasztási bírság mértéke 
200 ezer forintig terjedhet. A tartozások be-
szedése érdekében végrehajtási eljárás kez-
deményezhető, amelyet minden esetben Dr. 
Szűcs-Galsi Emese önálló bírósági végrehaj-
tó folytat le. A végrehajtás költségei minden 
esetben az adóst terhelik és a végrehajtási el-
járás addig nem fejeződik be, amíg ezen költ-
ségek is meg� zetésre nem kerülnek.

További tájékoztatásért személyesen ügyfél-
fogadási időben, postai úton vagy a lajosmizse@
lajosmizse.hu e-mail címre küldött levélben is 
fordulhatnak. Telefonon történő tájékoztatás 
esetén, a fontosabb azonosító adatok közlése is 
szükséges.

Elektronikai hulladékgyűjtés
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 

2016. október 22-én (szombat) 9:00–13:00 
óráig a Tűzoltóság udvarán térítésmentes 
ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYŰJTÉS lesz. 

Az elektronikai hulladékok begyűjtését, el-
szállítását és a törvényi előírásoknak megfelelő 
kezelését a FE-GROUP INVEST Zrt. (1108 
Budapest, Sírkert u. 2-4.) vállalkozási szerződés 
keretein belül fogja elvégezni. A gyűjtés alkal-
mával leadhatóak: Háztartási kis-és nagygépek, 
IT és távközlési berendezések, szórakoztató 
elektronikai cikkek, elektromos és elektronikai 
barkácsgépek, játékok, szabadidős-és sport-
felszerelések, ellenőrző-és vezérlőeszközök, 
világítótestek, akkumulátorok, elemek. Szét-
szedett, hiányos, erősen szennyezett berende-
zések nem kerülnek átvételre. 

A gyűjtés további feltételeiről bővebb infor-
mációk a későbbiekben PLAKÁTOKON és az 
önkormányzat honlapján is hirdetésre kerülnek.
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(fotó: Horváth Sándor)
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Új települési képviselő Lajosmizsén
Lajosmizse Város Önkormányzatának kép-

viselője Bujdosó János 2016. júl. 17-én elhunyt. 
A haláleset miatt megüresedett mandátum tele-
pülési kompenzációs listás mandátum volt. La-
josmizse Város Helyi Választási Bizottsága – a je-
lölő szervezet bejelentését követően – 2016. aug. 
1-én az új képviselő személyét illetően meghozta 
1/2016. (VIII.01.) HVB határozatát, mely 2016. 
aug. 4. napján 16.00 órakor jogerőre emelkedett. 
A HVB elnöke 2016. aug. 5-én 8.30 órakor átadta 
a megbízólevelet az új képviselő Sápi Zsomborné 
részére (jelölő szervezet: GAZDAKÖR-LMIZSE.), 
aki Lajosmizse Város Önkormányzata Képvise-
lő-testületének 2016. aug. 17-i ülésén a képvise-
lői esküt letette és megkezdte munkáját.

Környezetvédelmi Díjazottak
Lajosmizse Város Önkormányzatának Kép-

viselő-testülete  az idei évben is átadta a 
Környezetvédelmi Díjakat
• „különleges ápolási mód”-ra tekintettel a 

Lajosmizse, Gábor Á. u. 7. sz. alatti környe-
zetalakítást Környezetvédelmi Díjra érde-
mesnek ítélte meg Telek Anita és családja 
részére Díjat adományozott.

• a „rendezett utcaközösségi kép”-re tekin-
tettel a Lajosmizse, Erkel F. u. 15. sz. alatti 
környezetalakítást Környezetvédelmi Díjra 
érdemesnek ítélte meg Guttyán József és 
családja részére Díjat adományozott.

• a „rendezett utcaközösségi kép”-re tekin-
tettel a Lajosmizse, Erkel F. u. 13. sz. alatti 

környezetalakítást  Környezetvédelmi Díjra 
érdemesnek ítélte meg Deák Tamás és 
családja részére Díjat adományozott.

• a „hagyományos ápolási mód”-ra tekin-
tettel a Lajosmizse, Lehel u. 10. sz. alatti 
környezetalakítást Környezetvédelmi Díjra 
érdemesnek ítélte meg Pilló Károly és 
családja részére Díjat adományozott.

• a „rendezett tanyakép”-re tekintettel a La-
josmizse, Mizse tanya 134. sz. alatti kör-
nyezetalakítást Környezetvédelmi Díjra 
érdemesnek ítélte meg Terenyi András és 
családja részére Díjat adományozott.

dr. Balogh László
jegyző

Basky András 
polgármester

Megvalósult a Lajosmizsei Fekete István 
Sportiskolai Általános Iskola belső 
felújításának II. üteme

Lajosmizse Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 2016. évi költségveté-
sében az iskola belső felújítására mintegy 26 
millió forintot biztosított.

A 2015. évben összeállított 3 éves fejlesztési 
terv alapján az idei évben az alábbi fejlesztések 
valósultak meg a nyár folyamán:

• Az érintésvédelmi felülvizsgálat során fel-
tárt hiányosságok megszüntetése,

• A konyhai szárazanyagraktár pormentes al-
jzatburkolattal történő ellátása,

• Volt kollégium épületében, az új tartermek-
ben világítás korszerűsítése,

• Az iskola főbejáratától az udvari bejáratig a 
folyosó új burkolattal került ellátása,

• 5 millió forint értékben új iskolabútorok be-
szerzése 8 felsős és 1 alsós tanterembe,

• A régi épület minden tantermében új linóle-
ummal került burkolásra a padló,

• Iskolai könyvtár bővítése a két volt szolgála-
ti lakás összenyitásával. Megvalósult a teljes 
belső felújítás (burkolatok cseréje, világítási 
rendszer korszerűsítése, új fűtési rendszer 
kiépítése). A volt kollégium és az iskola 
könyvállományának összevonása is megtör-
tént, kialakításra került egy olvasóterem és 
számítógépes blokk is. Egy helyiségben az 
iskola múltját bemutató kiállítás is berende-
zésre kerül a tanév első felében.
 Basky András, polgármester

Testvérvárosi Találkozó 
a Lajosmizsei Napok keretében

2015 szeptemberében Lajosmizse Város 
Önkormányzata pályázatot nyújtott be Europe 
for Citizens pályázati kiírás Testvérváros-prog-
ramjára. A pályázatot Brüsszelben támogatásra 
érdemesnek ítélték.

A projekt keretében a vajdasági Palicsról és 
a partiumi Magyarremetéről érkezett két dele-
gáció a találkozóra, de megtisztelt jelenlétével 

a Jászberény városa is. 
Az Európai Uni-

ós fejlesztések és jó 
gyakorlatok bemuta-
tása nevelési-oktatási 
intézményekben té-
makörben megtartott 
konferenciára elfo-
gadta meghívásunkat 
a Miniszterelnökség-

ről Vitályos Eszter európai uniós fejlesztésekért 
felelős államtitkár, aki a 2014-2020-as fejlesz-
tési ciklus lehetőségeiről és a határon átnyúló 
programokról tartott előadást. Mindemellett 
testvértelepüléseink is bemutatták a helyi ok-
tatási rendszer előnyeit, hátrányait.  A konfe-
rencia után a helyszínen megtekintésre került a 
központi óvoda és az iskola épülete is.

A helyi, megyei, magyar értékek, hugariku-
mok, nemzetközi (EU-s) értékekről tartott kon-
ferencián Polyák Albert a Nemzeti Művelődési 
Intézet korábbi főigazgatója hívta fel a � gyelmet 
a környezetünkben lévő, kiemelkedő jelentőség-
gel bíró értékek gondozására. Palics, Magyarre-
mete és Jászberény mellett bemutatásra került 
a Lajosmizsei Települési Értéktárba felvett 37 
érték, melyet a Művelődési Házban berendezett 
kiállításon meg is tekinthettek a résztvevők. 

A Civil Szervezetek Fórumán mutatkozott 
be a Kultúrapártoló Alapítvány, a Gyermeke-
kért Plusz Alapítvány, a Legyetek Jók, Ha Tud-
tok Alapítvány, a „Tündérkert” a Lajosmizsei 
Óvoda Gyermekeiért Alapítvány és a Lajos-
mizséért Közalapítvány. Minden előadó a tevé-
kenységének bemutatása mellett hangsúlyozta 
a segítség fontos szerepét a hétköznapokban.

Augusztus 20-án a Testvérvárosi Gálamű-
sor Keretében bemutatkozott a Szederinda 
Népdalkör Palicsról, a Kéknefelejcs Néptáncs-

csoport Magyarremetéről, Jászberényből a Jár-
tató Néptánccsoport és a Jászság Népi Együttes, 
valamint településünk képviseletében a Mizsei 
Vadrózsák Néptánccsoport.

Az augusztus 21-én megrendezésre került 
Testvérvárosi Labdarúgó Kupán minden testvér-

település focicsapata megmérkőzött egymással.
A Testvérvárosi Találkozó záró konferenciá-

ján került értékelésre a program eredményessé-
ge. Elmondható, hogy sikereses projekt valósult 
meg, és bízunk abban, hogy a jövőben is akár 
pályázati támogatással hasonló színvonalú ta-
lálkozót szervezhetünk.

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, 13.00–16.45 • Csütörtök 8.00–11.30, 13.00–15.30

EMLÉKEZZÜNK…
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In Memoriam 
Angi néni

Kivételes sze-
mélyiség ment el 
közülünk, aki min-
dig erőt, tekintélyt 
sugárzott, magabiz-
tos volt, és magával 
tudta ragadni a � a-

talokat és az időseket egyaránt. Bölcs gondola-
tok, tettek jellemezték, és mindent maximális 
odaadással végzett. Tartalmas, tiszteletre mél-
tó életet élt. Igazi példakép volt, és marad is 
számunkra, akiknek megadatott, hogy ismer-
hettük, élvezhettük segítő szeretetét, bizalmát 
és tanulhattunk tőle. 

Mindannyian szerettük, és tiszteltük Őt. 
Prágai Angyalka, Angi néni egy életen át 

angyalként dolgozott azért, hogy segítsen az 
embereknek, átadja tudása legjavát, örömet 
szerezzen mindenkinek. 58 éven át hitt Lajos-
mizsében, az itteni emberekben, felkarolta a 
� atal tehetségeket, megsokszorozta erőinket, 
ha csüggedést látott, hitet adott. 

Segítette azokat is, akik ha csak saját örö-
mükre is, de valamiben mégis kiemelkedőt, 
vagy közösségépítőt alkottak. A világ legter-
mészetesebb módján tette azt, amit hite, hiva-

tástudata, és Lajosmizse iránti hűsége, elköte-
lezettsége diktált Neki.

Akkor is tanított hittant a gyerekeknek, 
amikor azt nem volt szabad. Hozzá járt fél La-
josmizse zongoraórára, bejárta tanítványaival 
az „Országos Kéktúra” útvonalait, megszám-
lálhatatlan buszos kirándulást szervezett or-
szághatáron belül és azon túl. 

Egész estét betöltő, teltházas színházi előa-
dásokat rendezett. Ilyen volt a Nemzedékek 
kézfogása, a nagy történelmi személyekről, 
Szent Istvánról, Szent Lászlóról, IV. Béláról, 
Zrínyi Ilonáról szóló történelmi játékok, az 
„Emlékezzünk hőseinkre” című előadás, vagy 
a szintén sok örömet adó, gyönyörű kosztü-
mös palotás és tiroli tánc, amellyel eljutottunk 
a Madách Színház világot jelentő deszkáira, 
majd egészen Svédországig, ahol szintén nagy 
sikert arattunk vele. 

Évtizedeken keresztül szervezte a színház-
látogatásokat az Operába és az Erkel Színház-
ba. Ötletgazdája és szervezője volt a 2001-től 
minden évben nagy sikerrel megrendezésre 
kerülő a Jászolkiállításnak. 2002-től 2006-ig 
pedig bizottsági tagként segítette az önkor-
mányzat Művelődési és Oktatási Bizottságá-
nak munkáját.

Hiányozni fog, mert hirtelen elengedte a 
kezünket, pedig mellette mindenki bizton-
ságban érezte magát. Hiányozni fog a hétköz-

napokban és az ünnepnapokban egyaránt, a 
klubból az elnökségi asztal mögül. Nem veszi 
többé kezébe a mikrofont, a karmesteri pálcát, 
és reggelente munkába menet nem látjuk töb-
bé, hogy a forgalmas 5-ösön át már hazafelé 
tartanak a miséről.

Mindazért, amit a városért tett, az önkor-
mányzat 1993-ban elsőként ismerte el mun-
kásságát Lajosmizséért Díj kitüntetéssel, így Ő 
lett az első Díszpolgárunk. A várostól 23 évvel 
ezelőtt erre az alkalomra kapott gyűrűt a La-
josmizsei emberek iránti hűsége jeléül haláláig 
a kezén viselte.

Most búcsúzunk Tőle, de nem fogjuk el-
feledni. Mindig lesz egy-egy olyan esemény, 
egy-egy pillanat, amely kapcsán eszünkbe fog 
jutni, amely alkalmat ad az emlékezésre. Ke-
zünkbe kerül majd egy fénykép, videó, amely 
visszarepít bennünket a szép és közös emlé-
kekhez, amellyel felidézhetjük az együtt töltött 
kedves perceket. 

Ezeken keresztül őrzik majd meg emléke-
zetükben a családtagok és Irma néni, a Jézus 
Szíve Társasága, a Lajosmizsei Katolikus Egy-
házközség, volt tanítványai és munkatársai, az 
Őszikék Nyugdíjasklub tagjai, a város vezeté-
se, egész Lajosmizse és mindazok, akik ismer-
ték, tisztelték és szerették ANGI NÉNI-t. 

 Basky András, polgármester

In Memoriam 
Bujdosó János

2016. július 17-
én véget ért egy 
rövidre szabott élet. 
Tartalmában, em-
berségében mély 
nyomokat hagyott 
sokunk lelkében. 
Sokan szeretettük, 

sokan tiszteltük erejét, lendületét, habitu-
sát……magát az embert, Bujdosó Janót!

Lajosmizsei volt a szó valódi és nemes 
értelmében. Életéről leírt szavai fájdalmasan 
csengenek, hisze n akkor még nem tudtuk, 
hogy szinte teljes összefoglalása földi létezé-
sének.

„Helyi születésű vagyok, a családommal 
együtt itt élek saját házban és nem is terve-
zek innen elköltözni. Ide jártam általános 
iskolába, Kecskeméten érettségiztem a Pia-
rista Gimnáziumban, diplomát szereztem a 
Kecskeméti Tanítóképző Főiskolán történe-
lem szakos tanítóként, valamint a JATE böl-
csészkarán kommunikáció szakon.

Az elmúlt tizenöt évben tanítottam a La-
josmizsei Kollégiumban nevelőtanárként, 

dolgoztam megyei szinten rehabilitációs 
mentorként, saját céggel foglalkoztattunk 
megváltozott munkaképességű embereket, 
de több évtizede gazdálkodással is foglalko-
zom szüleimmel.

2005 óta több olyan rendezvény, alapít-
vány megteremtésén, adott esetben támoga-
tásával foglalkoztam, melyek azóta hagyo-
mánnyá váltak, vagy működő intézmények-
ként funkcionálnak.

2007-ben életre hívtam a Hunyadi Ren-
det, melynek ma is tiszteletbeli főkapitánya 
vagyok. A Rend tevékenységében az önzet-
len segítő akaratot, a nemzetben és hitben 
való példamutatást tűzte ki céljául. 

Ugyanebben az évben az a megtisztelte-
tés ért, hogy átvehettem, a Fiatalok a Pol-
gári Magyarországért díjat, melyet évente 
egy embernek ítélnek oda kiemelkedő kö-
zösségépítő munkáért. Az évek alatt olyan 
kapcsolati rendszert, ismertséget sikerült 
megszereznem, ami behálózza az egész Kár-
pát-medencét. Több ezer emberrel kerültem 
kapcsolatba, élvezem támogatásukat.”

Súlyos betegségéből felépülve érezte szük-
ségét annak, hogy közéleti tevékenységet 
végezzen szűkebb és szeretett pátriája érde-
kében is. Helyi képviselőként válthatta volna 

valóra azokat a számára fontos, sarkalatos 
ügyeket, melyek között hangsúlyos helyen 
szerepelt az iskola és a kultúra, a városkép 
fejlesztése, a közbiztonság növelése és hagyo-
mányaink ápolása. „Tenni szeretnék ezért a 
városért!” – fogalmazta meg választási prog-
ramjában, melyet őszintén elhittünk neki. 
Sajnáljuk, hogy kevés ideje maradt ezt a vá-
gyát valóra váltani! 

Félelmei, melyek sokszor és sokat foglal-
koztatták, nem igazolódtak be: élete nem múlt 
el nyom nélkül. Szép bizonyíték erre Böjte 
Csaba bejegyzése egy közösségi oldalon, me-
lyet halálhírekor tett közzé: „Végtelen szomorú 
szívvel osztom meg ezt a rövid hírt!! Bujdosó 
Janó, Isten nyugtasson!! Te a mi gyermekeink 
halottja vagy, benned bátyánkat vesztettük el 
és hisszük, hogy fogunk veled az örökkévaló-
ságban még motorozni!! Imádságos szeretettel, 
Csaba t.

Janó! Köszönjük, hogy voltál nekünk, 
köszönjük, hogy sokat nevethettünk Veled, 
köszönjük, hogy fontos ügyek mellé kemé-
nyen odaálltál, köszönjük, hogy sokunk lel-
kében elhintettél valami maradandót, amit 
tovább vihetünk, amire szeretettel emlékez-
hetünk!

 Sápi Tibor, alpolgármester
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A szeptember 14-én bemutatott 
helytörténeti olvasókönyv 
létrejöttéről kértünk gondolatokat 
a szerzőtől és a kiadótól

Prof. Dr. Kürti László:
A Lajosmizse – jászok a Kiskunság peremén 

általános iskolai olvasókönyv ötlete nem új 
keletű.  A 90-es évek közepén szembesültem 
azzal, hogy Lajosmizsének 
nincs írott történelme. Ami 
akkor rendelkezésemre állt 
az vagy nagyon kevés és 
felületes, vagy pedig telje-
sen idejétmúlt volt. E tájban 
annak ellenére, hogy egyes 
családok büszkén hangoztat-
ták jászsági származásukat, a 
lakosok nagy többségét kevés-
bé érdekelte a múlt, a közösség 
történelme. Ebben fontos tud-
ni: az érdeklődés hiánya, az is-
meretek hiányával arányos. 

Az elsődleges szocializáció 
színtere a család, így a gyere-
kek a közvetlen környezetükről szóló alapvető 
információkat a családtagoktól, rokonoktól és 
a barátoktól kapják. Ez az információ áramlás 
azonban spontán, eseti és nagy többségében 
elnagyolt. Az ember emlékezete más és más 
attól függően, hogy ki hogyan és mennyire jó 
emlékszik, vagy épp akar emlékezni. A közös-
ségi emlékezet az más. Az egy tudatos folya-
mat eredménye, amit fel kell építeni. Fontos a 
múltunk alaposabb megismertetése, mivel igen 
sok elévült, vagy rosszul magyarázott infor-
máció van köztudatban, de számos tévhitet is 
el kell oszlatni, mint például a „névadónkról”, 
a 13. századi Mizse nádorról terjesztett legen-
dát. Illik tudni például, hogy a mára – már csak 
nyomaiban – megmaradt valamikori tanyavilág 
hogyan alakult ki, miért volt olyan sok külterü-
leti iskola, vagy azt, hogy a két világháború mi-
lyen nagy károkat és emberáldozatot követelt. 
A kialakult jász község múltja valójában az is-
meretlenség homályába veszett. Ebből eredően 
a közösségi tudat és a nemzeti tudat közt óriási 
szakadék, űr tátong.  

A 2000-es évek elején már megfogalmazó-
dott bennem, hogy szükséges egy olyan könyv, 
amely az iskolai nevelést szolgálja. Olyan, 
amely azoknak a tizenéveseknek szól, akik ép-
pen elérkeztek ahhoz a fordulóponthoz, ami-
kor már nemcsak halmozni, hanem értelmezni 
és elmélyíteni is kell a tudásanyagot. Elsődleges 
szempont volt, hogy hiteles történelemköny-
vet állítsunk össze, amelyik szervesen beépül 
az iskolai oktatásba.  Ezen könyv a közvetlen 
környezet jelenének és múltjának az alapos, 
szisztematikus megismerését segíti elő. Alap-
vető funkciója, hogy a jövő generációjának a 
� gyelmét ráirányítsa a helyi értékekre, a múlt 
alaposabb ismeretére, ezáltal is erősítve bennük 

a közösség iránti tiszteletet, sze-
retetet, a lokálpatriotizmust. 

Az olvasókönyv frappán-
san illeszthető az általános 
tantárgyakba, különösen a hon- 
és népismeretbe. A népismereti 
tárgy nem különálló korpusz, 
hanem szervesen épülhet az 

irodalomba, a nyelvtanba, a földrajzba vagy 
a művészeti tantárgyakba. Például a népszo-
kások dalait – ilyen a betlehemes játék vagy a 
régi lakodalmi énekek – énekórákon meg le-
het tanítani. Magát a betlehemest vagy éppen 
a kolompolást pedig iskolai színjátszásba, sze-
repjáték-oktatásba lehet beépíteni. Az azon-
ban, hogy miként fog a könyv beépülni a helyi 
oktatásba, az valójában a pedagógusok felelős-
sége, ám remélem, hogy ebben jó partnerekre 
találtunk. Ezt érdemes hangsúlyozni, hiszen a 
könyv nem jöhetett volna létre segítségük nél-
kül. Kovács Edit, Berta István és Walczer Tünde 
neve mindenképpen itt említést érdemel. Kol-
lár Csaba pedig bebizonyította, hogy nemcsak 
kiváló agrárszakember és a közösségért is elkö-
telezetten tevő, hanem jó olvasószerkesztő is. 
Mérnöki pontossággal olvasta és helyesbítette a 
szöveget ahol kellett. Köszönöm a segítségüket. 

Ez a csapatmunka is ékes bizonyítéka an-
nak, hogy érdemes együtt dolgozni nemes 
célok érdekében. Azt hiszem nem elfogultság 
kijelenteni, hogy a könyv tartalmában és küla-
lakjában megmutatja ezt.

Kollár Csaba:
Már 2009-ben hallottam a szerzőtől erről 

a könyvről. Ekkor ismertem meg őt miközben 
kerestem de nem találtam Lajosmizse törté-
netét. Az igen erős készültségben lévő kézirat 
elfeküdt, a befejezésről és a kiadásról nem gon-
doskodtak 6 éven át. Idén tavasszal más okból 
eljutottam az Sápi Tibornéhoz, iskola igazgató-
jához. Ott szóba hoztam a dolgot, s felajánlot-
tam, hogy majd én kiadom a könyvet, s ellátom 
a tanulókat kellő mennyiséggel. Az igazgatónő 
150 példányt kért az iskolai könyvtárnak tartós 
kivitelben, s a közreműködését nem csak fel-
ajánlotta. Június 27-én tudtam a KLIK-kel le-

szerződni és a kiadói jogot megkaptam. Ezután 
felpörögtek a motorok és szeptember 1-én már 
többeknek a kezébe tudtam adni a könyvet. A 
könyv rekord gyorsasággal jött létre, hisz ki-
mondtam már tavasszal és előre, hogy a könyv-
nek szeptember elején a tanulók és a pedagógu-
sok kezében kell lennie.

Sajnos meg kellett állapítanom, hogy Lajos-
mizsének nincs művelt kultúrája, közösségének 
kellő megtartó ereje. A feltétlenül szükséges 
megtartó és emberi létet is nemesítő közösségi 
kultúra hiánya a falu-, nagyközség-, város ve-
zetőinek és értelmiségének máig nagyon nagy 
adóssága. Viszont az is elmondható, hogy a 
teljes jövő a miénk - azt formálni tudjuk -, de 
csak oly mértékben, amilyen arányban élünk is 
a lehetőséggel!

Felsőlajos kiszakadása körül volt Lajosmizse 
a lakosok számát tekintve csúcson. Azóta a la-
kosság mintegy 10 %-a eltűnt, s véleményem 
szerint ehhez leginkább az előbb sorolt hiá-
nyosságok vezettek. Különösen a keletkező új 
(� atal) értelmiség távozása az, ami felerősíti a 
folyamatot. Ezen változtatni szeretnék, s ennek 
egyik megnyilvánulása a helytörténeti könyv 
kiadása. A lakosság mnúltbéli száma és területi 
megoszlása is érdekes és több mint � gyelemre 
érdemes. Úgy vélem igen kevesen tudják, vagy 
azok is javarészt csak sejtik, hogy 1960-ban 
még a lakosság 63,8 %-a  külterületen, tanyákon 
élt, de még 2000-ben, a rendszerváltás után 10 
évvel is a népesség 30,3 %-a életvitel szerűen 
tanyán élt. Arra vonatkozóan meg nekem sincs 
megbízható adatom, hogy a kétkezi munka-
erő hiánya miatt időszakosan vagy véglegesen 
ide települt, főként külföldi lakosok milyen 
arányt és tömeget képviselnek a külterületen 
és a belterületen, de elmondható, hogy a helyi 
közösségre, annak kultúrájára és megtartó 
erejére gyakorolt hatásuk már csak a létszámuk 
alapján is nagyon jelentős. Amennyiben egy 
masszív és öntudatos lakosság fogadja maga 
közé őket, akkor nem attól kell tartanunk, hogy 
intenzív lesüllyedés lesz, hanem messze inkább 
egy sokszínű európai kisváros fog kialakulni. 
Ezt kívánom elősegíteni.

FELSŐLAJOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Elérhetőségeink: Felsőlajos, Iskola u. 12. ● Ügyfélfogadás: Kedd 8.00–12.00 13.00–16.45, Péntek 8.00–12.30
Tel.:76/356–949 • Fax:76/555–099 ● E-mail: felsolajos@felsolajos.hu ● www.felsolajos.hu

Az elsődleges szocializáció 
színtere a család, így a gyere-

a közösség iránti tiszteletet, sze-
retetet, a lokálpatriotizmust. 

san illeszthető az általános 
tantárgyakba, különösen a hon- 
és népismeretbe. A népismereti 

irodalomba, a nyelvtanba, a földrajzba vagy 

Könyvbemutató szeptember 14-én

RENDŐRSÉGI HÍREK
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Felsőlajos a XIX. Térségi 
Kertészeti és 
Élelmiszeripari Kiállításon

 2016. augusztus 19-28. között kerül meg-
rendezésre a 82. Hírös Hét Fesztivál keretén 
belül az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egye-
sület által megrendezett XIX. Térségi Kertészeti 
és Élelmiszeripari Kiállítás. 

A kiállításon Kecskemét és 19 település vett 
részt melyen Felsőlajos is megjelent a helyben 
termelt egészséges élelmiszerekkel krumpli, 
paradicsom, paprika, szilva, szőlő, uborka, cuk-
kini, zöldbab.  Mindezek mellett több település 
kézműves alkotásaival is színesítette ezt a kultu-
rális rendezvényt. 

Lajosmizse és Felsőlajos bemutatkozása au-
gusztus 22-re esett, ahol a Juhász Gyula polgár-
mester bemutatta községünket, és ezt követően 
az odalátogatók a falu standjánál az Idilli K� . 
által felajánlott füstölt kolbászt, valamint a helyi 
termelők gyümölcseit kóstolhatták meg a ked-
ves vendégek.

Ezúton mondunk köszönetet minden ter-
melőnek, hogy lehetővé tették számunkra, 
hogy XIX. alkalommal is részt vehettünk ezen 
a kiállításon.

Óvodánk hírei
A 2015-16-os nevelési év zárása után, júni-

us 16-tól ügyeleti rendszerben fogadtuk a nyári 
óvodásainkat, azokat a kisgyermekeket, akik-
nek szülei a nyári óvodát előzetesen igényelték. 
A nyári időszakban vegyes összetételű csoport-
tal működünk, ezért elsődleges feladatunk volt, 
hogy a gyermekeket olyan közösséggé ková-
csoljuk össze, melynek tagjai segítik, bátorít-
ják egymást, élvezik az egymással töltött időt, 
együtt játszanak, kon� iktusok esetén kompro-
misszumképesek.

A nyári óvodai hetek is élmény dúsan, vál-
tozatos programokat kínálva teltek. Saraltunk, 
homokvárat, vizesárkot építettünk, horgászos 
játékot barkácsoltunk, majd ki is próbáltuk, 
tóparti élőlényekkel ismerkedtünk, a búza fel-
használásáról szereztünk ismereteket, mindezt 
persze kötetlen, játékos formában. Mindeköz-
ben természetesen ügyeltünk az időjárás szél-
sőségeire, a napirendünket ennek megfelelően 
szerveztük (reggel kinn az udvaron kezdtük a 
napot, majd a hőmérséklet emelkedésével a 
csoportszobában folytattuk). Ügyeltünk a fej-
fedő, naptej használatára, valamint a megfelelő 
mennyiségű és minőségű folyadékpótlásra is. 

Augusztus hónapban megkezdődtek a fel-
újítási munkálatok, festések a szükséges he-
lyiségekben. Közben a technikai dolgozók és 
a közmunkások nagytakarít ásba fogtak, hogy 
mire beköszönt az ősz, újra higiénikusan tisz-
ta, és esztétikus környezet fogadja a régi és új 
óvodásokat. Ezek a munkálatok nemcsak az 
épületen belül, hanem az udvaron is folytak, 
megújultak az udvari játékok a csiszolásoknak 
és festéseknek köszönhetően, a zöld környeze-
tet pedig sok locsolással és a dolgozók kétkezi 
munkájával sikerült megőrizni a nagy kánikula 
ellenére.

Ebben a megszépült környezetben tudtuk 
fogadni szeptember 01-én gyermekeinket és 
szüleiket. A Napocska csoportosok (kis-kö-

zépső) létszáma a szeptemberi hónap folyamán 
fokozatosan bővül a folyamatos beszoktatásnak 
köszönhetően, a hónap végére érik majd el a 
teljes létszámot. Nagy örömünkre szolgál, hogy 
sok új kisgyermek kezdte nálunk ezt a nevelé-
si évet, nagy szeretettel fogadtuk őket és a régi 
óvodásainkat is.

Tanévkezdés az iskolában!
Új tanévet kezdtünk, új kihívásokkal né-

zünk szembe, új diákok kezdik meg iskolai ta-
nulmányaikat az első osztályban. Új kollégák 
segítik a tanévben nevelő-oktató munkánkat. 
Fenntartónk segítségével belső tereink egy ré-
szét sikerült kifestetni az utolsó szüneti napok-
ban, ez is a megújulás része.

Ami régi az a lelkesedésünk, gyermekszere-
tetünk, lelkiismeretes munkavégzésünk, teher-
bírásunk, a támogató szülői környezet, az Ön-
kormányzat támogatása. Bízunk benne, hogy 
az ’új’ és a ’régi’ dolgok segítenek bennünket egy 
sikeres tanév végig vitelében.

Mára már használatba kerültek az új tan-
könyvek, tolltartók, iskolatáskák, megtartottuk 
az első szülői értekezleteket. Az oviból elbal-
lagók közül már senki sem pityereg ha reggel 
iskolába kell indulni, a negyedikesek komolyan 
veszik az angol leckéket. A második és a har-
madik évfolyam már nem kezdő és még nem 
végzős, csendesebb vízen eveznek a tudás óce-
ánja felé. A tanév menete tartalmazza szokásos 
rendezvényeinket, kora ősszel az október 6-i 
megemlékezést és fáklyás felvonulást emelném 
csak ki.

 Kívánom mindnyájunknak, hogy kollégáim 
lelkiismeretes munkájával a Szülői szervezet és 
az Önkormányzat támogatásával, élményekkel 
teli eredményes tanév álljon előttünk.

dr. Balogh László
jegyző

Juhász Gyula 
polgármester

A Kecskeméti Rendőrkapitányság Lajosmizse 
Rendőrőrs nyomozást folytat a Büntető 
Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 365. 
§ (2) bekezdésébe ütköző és a (2) bekezdése 
szerint minősülő dolog megtartása végett 
erőszakot, illetve az élet vagy a testi épség elleni 
közvetlen fenyegetést alkalmazva elkövetett rablás 
bűntettének megalapozott gyanúja miatt 
B. Mózes lajosmizsei lakos ellen.

A nyomozás adatai alapján B. Mózes meg-
alapozottan gyanúsítható azzal, hogy a lajos-
mizsei Penny Market üzletből 2016. szeptem-
ber 02. napján 15 óra 40 perc körüli időben 
társával, B. Róberttel eltulajdonított egy-egy 
darab 2590 Ft/db értékű BIT készletet, melyet 

mindketten a felsőruházatuk alá rejtettek, majd 
amikor az üzletből távozni szándékoztak, meg-
állította őket a biztonsági őr, aki a lopást ész-
lelte, és felszólította őket, hogy kövessék a biz-
tonsági szobába. Mivel B. Mózes nem volt haj-
landó a felszólításnak eleget tenni, a biztonsági 
őr megfogta a karját, hogy bekísérje az irodába. 
Eközben B. Róbert a helyszínről elmenekült, B. 
Mózes pedig ellenállt, majd az eltulajdonított 
BIT készlet megtartása érdekében dulakodni 
kezdett a biztonsági őrrel, végül megharapta 
az őr bal alkarját, és a helyszínről - a dulakodás 
közben lejött felsőruházatát, a benne lévő BIT 
készlettel -  hátrahagyva elmenekült. A bizton-
sági őr a harapás következtében nyolc napon 
belül gyógyuló könnyű sérülést szenvedett.

A gyanúsított beazonosítására és felkutatá-
sára tett intézkedés eredményeként B. Mózes 
elfogására a helyszínről való elmenekülését 
követő 3 órán belül sor került. A gyanúsított 
a járőrök észlelésekor menekülésbe kezdett, 
azonban az összehangolt rendőri intézkedésnek 
köszönhetően elfogására került sor. 

A terhelt gyanúsított-kihallgatása során a 
bűncselekmény elkövetését beismerte, majd a 
cselekmény tárgyi súlyára és a terhelt többszö-
rösen büntetett előéletére tekintettel őrizetbe 
vételére került sor. Ezt követően a Kecskeméti 
Járásbíróság az ügyész indítványára előzetes 
letartóztatásba helyezte B. Mózest 2016. szep-
tember 05-én.

 Kovács István, alezredes

RENDŐRSÉGI HÍREK
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Tájékoztató a fejtetvességről

A fejtetvesség előfordulása évről évre visszatérő jelenség a gyermek-
közösségekben, iskolákban, óvodákban. Leginkább a 3-12 éves korosz-
tály érintett. Az alábbiakban röviden összefoglaljuk a fejtetvességgel kap-
csolatos legfontosabb ismereteket és a védekezés lehetőségeit. Ártalmuk 
elsősorban a vérszíváskor a szervezetbe jutó anyagok miatt kialakuló 
viszketés és ennek következményeként a vakarózás, amely felsebzi a bőrt 
és így másodlagos bőrgyulladáshoz vezethet. A fejtetű fertőző betegséget 
nem terjeszt. 
A fejtetű jellemzői:

A fejtetű (Pediculus humanus capitis) 3-4 mm nagyság rovar, amely 
ovális alakú petéit (a serkéket) a hajszálak tövéhez ragasztja. A legtöbb 
serke rendszerint a halánték és a tarkótájon található. A serkéből a tetvek 
7-8 nap alatt kelnek ki. Kizárólag az ember vérét szívja, naponta 6-12 
alkalommal. A viszketés és a vakarózás elsősorban az ártalmuk, amely 
felsebzi a bőrt és ennek következtében másodlagos bőrgyulladás alakul-
hat ki. A fejtetű fertőző betegséget nem terjeszt.
Terjedésük:

A fejtetű közvetlen érintkezés útján terjed, leggyakrabban úgy, hogy 
játék közben a gyerekek feje egymáshoz ér. Közös használati tárgyakkal 
– pl. sapkacserével, fésűvel – átvihető egyik személyről a másikra. A gyer-
mekektől fertőződhetnek aztán a szülők, testvérek és egyéb családtagok, 
akik a fejtetűt továbbadhatják.
Felderítésük:

Fejtetvességre utaló gyanú esetén a hajat lazán szét kell választani. 
Elsősorban a fülek melletti, illetve mögötti területet kell gondosan meg-
vizsgálni. 

A korpától való elkülönítése sok esetben igen nehéz lehet. A serke a 
két köröm között összenyomva pattanó hangot ad, míg a kikelteknél vagy 
az elpusztultaknál ez már nem tapasztalható.

A szűrővizsgálat menete a következő: 
• A hajból távolítsunk el mindent (pl. hajgumit, hajcsatot, hajráfot stb.), 

ami a kifésülést zavarhatja. 
• A hajat lazán szét kell bontani és elsősorban a fülek körüli területet, 

valamint a tarkótájat kell átvizsgálni. A vizsgálatot megfelelő világí-
tás mellett, nagyító segítségével végezzük. Használjunk sűrű fogazatú 
(0,2-0,3 cm fogtávolságú), ún. tetűfésűt, azzal ugyanis biztosabban azo-
nosítható a fertőzöttség a pusztán szabad szemmel történő vizsgálathoz 
képest. A sűrűfésű használatát megkönnyíti, ha a haj enyhén nedves.

Irtásuk:
A gyógyszertárakban beszerezhető tetűirtószerek (NITTYFOR, PE-

DEX, NIX) a tetveket és a serkéket rövid időn belül biztosan elpusztít-
ják. A kezelést – a tetűirtó-szerhez mellékelt használati utasítás előírásai 
szerint - gondosan el kell végezni. A hajas fejbőrt és a hajat a hajszesszel 

át kell nedvesíteni, majd be kell dörzsölni. Ezután meg kell várni, amíg a 
hajszesz a hajra rászárad. Ügyelni kell arra, hogy a tetűirtószer szembe ne 
kerüljön. Kisebesedett bőrfelületre nem szabad alkalmazni. A készítmé-
nyek tetűirtó hatásukat a következő hajmosásig (akár néhány hétig) meg-
őrzik. A tetűszeres kezeléstől elpusztult serkéket a gyermek hajáról el kell 
távolítani. A serkék a hajszálról ecetbe mártott sűrű fogazatú fésűvel, két 
körmünk közé fogva vagy egyszerűen a hajszál levágásával távolíthatók 
el. A fésűn, kefén található fejtetvek néhány perces forró vízbe mártással, 
a sapkán levők pedig mosással pusztíthatók el.
Megelőzésük:

Ennek egyik leghatékonyabb tényezője a szülői gondoskodás.
Ha nem � gyelünk fel arra, hogy gyermekünk (különösen a füle körül) 

gyakran vakarja a fejét, otthon nem fordítunk kellő gondot a rendszeres 
hajápolásra, a hajmosásra és fésülésre, úgy a hajra került fejtetű könnyen 
és gyorsan elszaporodhat. Ezért a gyermek tisztálkodásának, fésülködé-
sének rendszeres ellenőrzése nagyon fontos. Időről időre vizsgáljuk át a 
gyermek haját, nincs-e benne élő tetű vagy serke.

Ha gyermekünk olyan közösségbe járna, ahol fejtetvességről hallunk, 
a NITTYFOR vagy PEDEX tetűirtó hajszesznek a fejmosás utáni alkal-
mazása biztosan meggátolja a hívatlan vendégek gyermekünk hajában 
történő megjelenését és a következő haj-mosásig biztosítja a tetűmentes-
séget.

Gyermekközösségekben az iskola-egészségügyi hálózat (védőnő/or-
vos) szeptemberben, januárban és áprilisban – de fejtetvesség előfordulá-
sakor soron kívül is – szűrővizsgálatokat végeznek. Ha tetves gyermeket 
találnak, az osztályfőnök értesíti a szülőket. A gyermek kezelése elsődle-
gesen a szülők feladata és kötelessége! 

Amennyiben az ellenőrző vizsgálatok során a védőnő, iskolavédőnő 
a gyermeke hajában ismételten tetűt vagy serkét talál, közegészségügyi 
érdekből a kiszűrt gyermeket az Egészségügyi Hatóság illetékes városi/
fővárosi kerületi intézetének kötelesek név szerint jelenteni, amely gon-
doskodik a tetves gyermekek környezetére (családtagjaira stb.) kiterjedő 
vizsgálatról és szükség esetén a tetves személy kezeléséről.

 Mák-Terenyi Nóra, iskolavédőnő
 EGYSZI – Védőnői szolgálat

Személy- és időpontváltozás 
a bőrgyógyászati szakrendelésen

1995-ben végeztem Budapesten a Semmelweis Orvostudományi 
Egyetemen. 1995-től 2001-ig Kecskeméten, a Bács-Kiskun Megyei 
Kórház, Prof. Dr. Török László által vezetett Bőrgyógyászati Osztá-
lyán dolgoztam. Ez idő alatt megtanultam Professzor Úrtól többek kö-
zött a szakma szeretetét, a betegek tiszteletét. 2000-ben szakvizsgáztam 
bőr-nemigyógyászat, kozmetológiából. 2001-től 2010-ig a nagykőrösi 
Bőr-nemibeteg gondozót vezettem először megbízott, majd kinevezett 
főorvosként. Jelenleg főállásban a dabasi Dr. Halász Géza Szakorvosi 
Rendelőintézet Bőrgyógyászatán dolgozom. 

Lajosmizsén az Egészségházban 2016. szeptember 01. napjától látom 
el a bőrgyógyászati szakrendelést.

Rendelési időm: Csütörtök 8.00-11.00 h
Kérem Kedves Betegeimet, hogy egészségügyi problémáikkal fordul-

janak hozzám bizalommal! 
 Dr. Domján Kornélia 
 Főorvos, bőrgyógyász szakorvos
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VÉRADÁSOK IDŐPONTJAI AZ 
EGÉSZSÉGHÁZBAN

Ebben az évben is számítunk a 
Véradók segítségére!

2016. október 06.
8.00–13.00

2016. december 08.
8.00–13.00

Helyszín: 
Egészségház, I. emelet
6050 Lajosmizse, 
Dózsa György út 104-106.

Egészségház, I. emelet

Dózsa György út 104-106.

Terhességi fogászati 
vizsgálat és kezelés

Az alábbi cikkben szeretnék jó pár tévhitet 
eloszlatni a terhesség ideje alatti fogászati keze-
lésekről.

Gyermekvárás alatt a fogak is igénybe van-
nak véve, ezért fontos, hogy nagyobb � gyelmet 
szenteljünk rá, ha azt szeretnénk, hogy ezután 
is megmaradjanak! Mindenképp szükséges fog-
orvoshoz menni!

A gyermek elvonja a szülő szervezetéből 
az ásványi anyagokat, amiket viszont pótolni 
kell, étrenddel, vitaminokkal. A fogak az elsők 
között vannak, ahonnan a szervezet elvonja az 
ásványi anyagokat, vitaminokat.  Emiatt a fogak 
kezdenek elromlani. A caries-es, azaz lyukas 
fogakat a fogászaton mindenképp kezeltetni 
szükséges! El kell jönni szűrésre, és a fogakat 
terhesség alatt rendbe kell tenni! Egyaránt le-
hetséges terhesség alatt fogat tömni, húzni és 
gyökér kezelni.  Ínygyulladás is előfordul, ezt 
is kezelni kell, ami a terhesség végeztével elmú-
lik. A fogköveket, amiket a nyálmirigy termel, 
le kell szedetni a fogorvossal, mert a kezeletlen 
fogkő ínygyulladást, fájdalmat, vérzést és kelle-
metlen szájszagot eredményez.

A foghúzáskor beadott injekció nem szívó-
dik fel sem a babához, sem a tejbe, hiszen ez csak 
helyi érzéstelenítés, ami ott helyben hat a fognál. 
Kedves terhes kismamák, bátran keressék fel a 
fogorvosukat minél hamarabb! A rossz fogak 
tele vannak baktériumokkal, ami viszont kelle-
metlen szájszagot eredményez, a baktériumok 
átmennek a kisbaba szájába is, ezért nem szabad 
a baba holmiját szájba venni.(cumi, pohár, stb.)

XVI. Szakmai Napok keretein belül 2016. 
október 03-án 17.00-18.30 közötti időszakban 

tanácsadással egybekötött terhes- és kismama 
fogászati szűrést tartunk a fogászati rendelőnk-
ben, melyre minden kedves érdeklődőt sok sze-
retettel várunk.

 Dr. Dénes Zsolt fogszakorvos
 Dénes Viola szakasszisztens

 TEJFOGAK
A gyerekek szájába 20 db tejfog található. Az 

első tejfogak, vagyis az alsó két középső met-
szők már 6 hónapos kor körül megjelennek, 
majd ezt követi a két felső középső metszőfo-
gacska. 10-14 hónaposan az alsó majd a felső 
szélső kismetszők bújnak elő. 14-20 hónapos 
kor körül kibújnak az alsó, majd a felső kisőr-
lők, azaz a 4. fogacskák. A nagyőrlő, azaz az 5. 
fogak 2 éves kor körül bújnak elő. Ennyi tejfog 
van egy kisgyermek szájában. Tehát összefog-
lalva alul 10 db és felül 10 db. 

Ezek a fogacskák gyengébb fogzománccal 
vannak ellátva mint a maradó fogak, ezért sok-
kal jobban és gondosabban kell vigyázni, tisz-
tántartani, kezelni őket.

Sajnos, ha nagyon sok édességet, savas-cuk-
ros üdítőt kap a gyermek, cumisüvegből iszik 

cukros teát, üdítőt akkor a gyenge fogzománc 
nem tudja felvenni a harcot a fogzománcot 
támadó anyagokkal szemben, ezért a zománc 
felpuhul, lebomlik, fájdalmat okozva a gyer-
meknek. A tejfogakat ugyanúgy be kell tömni, 
gyökér kezelni kell, ha beteg.

Ilyen esetben fel kell keresni a fogorvost, 
hogy ápolja, kezelje a beteg fogakat, mert ezek-
nek a tejfogaknak fontos szerepük van, nem 
csak a rágásban, beszédben, hanem fenntartják 
a helyet a maradó fogak számára. Idő előtti tej-
fogkihúzás fogazati rendellenességet okoz, amit 
fogszabályozással kell kezelni, a gyermek nem 
tudja megrágni a falatot, emiatt az ételt egész-
ben nyeli le, ami pedig gyomorfájdalomhoz 
vezet.

Kedves Szülők! Ma Magyarországon in-
gyenes az iskolafogászati szűrés és ingyenes a 
gyermekek fogászati kezelése! Kérem, használ-
ják ki a lehetőséget és vigyék el gyermekük a fo-
gászatra, ahol szaktanácsot és szakellátást kap.

Gyermekük egészsége fontos számunkra, 
legyen ez fontos Önöknek is!

 Dr. Dénes Zsolt fogszakorvos
 Dénes Viola szakasszisztens

5 éves kis� ú ép, egészséges tejfogazata

Rossz tejfogazat

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 
Központi Orvosi Ügyelet: 06-76 356-173 ● Honlap: www.egeszseghazlm.hu ● e-mail: egeszseghaz@egeszseghazlm.hu

Jutka néni 90 éves

Nagy Józsefné, Jutka néni 2016. augusztus 07-én ünnepelte 90. életévét. Születésnapja alkalmából 
otthonában köszöntötte az ünnepeltet családja körében Basky András Polgármester és Józsáné dr. 
Kiss Irén EGYSZI intézményvezető.  Kívánunk Jutka néninek jó egészséget és boldog családi életet!
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 Lajosmizsei Központi Háziorvosi Ügyelet beosztása
Hétköznap: 16.00-8.00

Hétvégén, pihenő- és ünnepnapokon: 8.00-8.00
Munkarendváltozás: 

2016. október 15. (szombat) munkanap 
2016. október 31. (hétfő) pihenőnap

2016. október hónapra
1. Dr. Márton Rozália
2. Dr. Gócz Irén
3. Dr. Takács Vilmos
4. Dr. Márton Rozália
5. Dr. Ágó Zsuzsanna
6. Dr. Márton Rozália
7. Dr. Márton Rozália
8. Dr. Rónay Zsolt
9. Dr. Márton Rozália
10. Dr. Takács Vilmos
11. Dr. Gócz Irén
12. Dr. Takács Vilmos
13. Dr. Márton Rozália
14. Dr. Lódi Brigitta
15. Dr. Rónay Zsolt
16. Dr. Márton Rozália
17. Dr. Takács Vilmos
18. Dr. Gócz Irén
19. Dr. Takács Vilmos
20. Dr. Márton Rozália
21. Dr. Lódi Brigitta
22. Dr. Rónay Zsolt
23. Dr. Márton Rozália
24. Dr. Takács Vilmos
25. Dr. Gócz Irén
26. Dr. Takács Vilmos
27. Dr. Márton Rozália
28. Dr. Rónay Zsolt
29. Dr. Márton Rozália
30. Dr. Gócz Irén
31. Dr. Márton Rozália

2016. november hónapra
1. Dr. Gócz Irén
2. Dr. Takács Vilmos
3. Dr. Márton Rozália
4. Dr. Márton Rozália
5. Dr. Rónay Zsolt
6. Dr. Gócz Irén
7. Dr. Márton Rozália
8. Dr. Gócz Irén
9. Dr. Ágó Zsuzsanna
10. Dr. Márton Rozália
11. Dr. Lódi Brigitta
12. Dr. Lódi Brigitta
13. Dr. Takács Vilmos
14. Dr. Takács Vilmos
15. Dr. Gócz Irén
16. Dr. Takács Vilmos
17. Dr. Márton Rozália
18. Dr. Rónay Zsolt
19. Dr. Márton Rozália
20. Dr. Takács Vilmos
21. Dr. Márton Rozália
22. Dr. Gócz Irén
23. Dr. Takács Vilmos
24. Dr. Márton Rozália
25. Dr. Lódi Brigitta
26. Dr. Rónay Zsolt
27. Dr. Márton Rozália
28. Dr. Takács Vilmos
29. Dr. Márton Rozália
30. Dr. Ágó Zsuzsanna

VÉRADÓKAT TÜ NTETNEK KI
Véradók köszöntése alkalmából 2016. október 06-án 10 órai kezdettel a következő váradók vehetnek át kitüntetést az Egészségház aulájában.
10-szeres véradóknak járó kitüntetést vehet át:

• Ádámné Muhari Ivett
• Bardóczkiné Farkas Anikó
• Bodri Attila
• Boros Mária Erzsébet
• Bíró Dezső
• Csókás Zsuzsanna
• Gerőcs Béla Sándorné
• Kacskó Csaba
• Kun Attila
• Márton Zsolt
• Pethő Tímea
• Szántó Csaba
• Sárközi Ervin

20-szoros véradóknak járó kitüntetést vehet át:
• Keresztúri László

25-szörös véradóknak járó kitüntetést vehet át:
• Tremmel Andrea

40-szeres véradóknak járó kitüntetést vehet át:
• Hardi Ilona

50-szeres véradóknak járó kitüntetést vehet át:
• Feró László

60-szoros véradóknak járó kitüntetést vehet át:
• Szunyogh László

70-szeres véradóknak járó kitüntetést vehet át:
• Gyurgyik Sándor József
• Nagy Kálmánné

90-szeres véradóknak járó kitüntetést vehet át:
• Vas Béla Attila

Gratulálunk a Véradóknak! Sok szeretettel várunk minden Kedves 
Ünnepeltet a Véradók köszöntésére, ahol átvehetik a kitüntetésüket. 

Dr. Szilágyi Lászlóné
 megyei véradószervező koordinátor

Magyar Vöröskereszt  Bács-Kiskun Megyei Szervezete
Fekete Zoltán, EGYSZI, technikai vezető
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Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola
Lajosmizse, Szabadság tér 13. • Telefon: 76/356–156 • E-mail: titkarsag@altisk-lmizse.sulinet.hu • altisk-lmizse.sulinet.hu

Bemutatkozik általános 
iskolánk új igazgatónője

Plichta Ildikónak hívnak. A Bajai Tanítóképző Főiskolán szereztem 
tanítói végzettséget. A kelebiai Farkas László Általános Iskolában kezd-
tem el pályafutásomat. A tantestület hamar befogadott, osztályaimat 
nagyfelmenő rendszerben tanítottam negyedik osztályig. A szakmai fej-
lesztés során az integrációs stratégia kidolgozásában és vezetésében kap-
tam feladatot. 

Ezek teljesítését nagyban 
segítette, hogy időközben elvé-
geztem a fejlesztőpedagógusi és 
gyógypedagógusi szakot, mely 
szélesítette látókörömet. Több 
konferencián, szakmai találko-
zón és továbbképzésen vettem 
részt, így jártasabb és tájékozot-
tabb lettem az oktatás világában.

2012-től a Kecskeméti Belvá-
rosi Zrínyi Ilona Általános Isko-
la egyik tagintézményében taní-
tóként és gyógypedagógusként 
dolgoztam.

A gyermekek helyzete, a 
szakmai programok, az iskolai 
élet javítása, és a szervezési fel-
adatok mindig foglalkoztattak. 
A szakmai fejlődést fontosnak 

tartom, ezért a minősítési eljárás bevezetésekor jelentkeztem pedagógus 
II. kategóriába. Közben felkérést kaptam a szaktanácsadói, majd szakér-
tői képzés elvégzésére. 2016-tól mesterpedagógus, közoktatási szakértő 
lettem. 

A munkám során elengedhetetlen, hogy felismerjem és segítsem az 
egyéni tehetség kibontakoztatását, hogy a gyermek képessé váljon arra, 
hogy kiaknázatlan tehetségét elfogadja, és elinduljon a fejlődés útján. 

Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében a tehetséges és hátrányos 
helyzetű gyermekeket együttnevelő gyakorlatról kaptam módszertani 
kalauzt a Kodolányi János Főiskolán elvégzett Inkluzív nevelés tanára 
mesterszakon.

A tanórai munka mellett mindig bekapcsolódtam a tanórán kívüli te-
vékenységekbe is. Vezettem szakkört, felzárkóztató foglalkozásokat, részt 
vettem nyári táborokban, szerveztem alapítványi bált, írtam és koordi-
náltam pályázatokat.

Az iskolaigazgatás sokrétű feladat, melybe az intézmény gazdasági 
és munkaügyi vezetése éppúgy beletartozik, mint a pedagógiai munka 
irányítása. Sok területen kell tehát megfelelnem. Ehhez ad segítséget a 
Budapesti Műszaki Egyetem közoktatási vezető képzése, melyet a korábbi 
években szereztem meg. 

A gyorsan változó kihívások korát éljük, melyek az iskolától rugal-
mas alkalmazkodást, kompetenciaközpontúságot feltételeznek. Az intéz-
ményünk hosszú távú működését, a nevelő-oktatómunka minőségét, a 
bevonható partnerek, a feltételek megteremtését, a jó munkahelyi klímán 
alapuló, közös tervekkel, jól felkészült, kreatív pedagógus csapat adhatja.

Igyekszem, hogy bizalmukat megnyerve, valamennyi alkalmazott 
alkotó munkájára, jelenlegi és jövőbeni partner, intézményhasználó tá-
mogatására támaszkodva, eleget tegyek a megbízásnak. A fenntartóval, 
működtetővel és a várossal is együttműködésre, jó kapcsolatra törek-
szem.

Az iskola vezetőjeként szeretném kialakítani a szoros együttműködést 
és a jó hangulatú kommunikációt tanár kollegáimmal, a szülőkkel és a 
gyerekekkel egyaránt. A problémák megoldásában az emberi hozzáállást 
hangsúlyozom. Lényeges számomra, hogy folyamatosan elérhető legyek. 

 Célom az iskola sikereinek gyarapítása, hírnevének továbbvitele. 

CSIPERO
2016. július 3-10-ig került  megrendezésre a XIV. Európa Jövője Nem-

zetközi Gyermek- és I� úsági Találkozó.
Lajosmizse városa a Bulgáriából érkező Nessebar Gyermek Néptánc-

együttest látta vendégül. 26 gyermek és 9 felnőtt érkezett a Lajosmizsei 
Fekete István Sportiskolai Általános Iskola diákjaihoz. A csoportot Da-
nislav Kehayov népdalénekes vezette, aki a néptáncegyüttes művészeti 
igazgatója.

A bolgár csoport vendégül látásáról a lajosmizsei családok mellett 
Basky András Polgármester úr, az iskola Gyermekekért Plusz Alapítvá-
nya és az iskola Szülői Szervezete gondoskodott.

Péntek délelőtt Basky András fogadta a bolgár és a magyar gyereke-
ket a Városházán. Ezt követően a Tanyacsárda lovasprogramján vettek 
részt a csiperósok, majd az iskola menzáján fogyasztották el ebédjüket a 
csoport tagjai. Délután Rimóczi László grillázs-bemutatóját csodálhatták 
meg a diákok. A Faragó Gyula vezette bolgár-magyar foci meccset egy 
bolgár-magyar táncház zárta az iskola udvarán.

2017 tavaszán a fogadó gyerekek utaznak Bulgáriába, ahol Magyaror-
szágot fogják képviselni egy nemzetközi folklórfesztiválon.

Hálás köszönettel tartozunk mindazoknak, akik idejüket és energiá-
jukat nem kímélve lehetővé tették, hogy a CSIPERO keretein belül Lajos-
mizse vendégül láthassa a Nessebarból érkezett gyermekcsoportot.

 Adonyi Gabriella, 
 László Ildikó, 
 Bitai Judit, szervezők
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Erzsébet-tábor – 2016. 07.25.-07.29.
Idén először került megrendezésre a Lajosmizsei Fekete István Spor-

tiskolai Általános Iskolában a gyermekek aktív pihenését szolgáló tábor. 
Három pedagógus szervezésével folytak a munkálatok: Gajdácsi Győ-
zőné, Jegyes-Molnár Terézia, Veszelszki Erzsébet. A tábor célja, hogy a 
gyermekeket megismertessük a mozgás, a helyes táplálkozás, a környeze-
tünk, valamint az állatok védelmének fontosságával.

A helyes táplálkozásnál nagy hangsúlyt fektettünk a kevesebb só, va-
lam int cukor használatára. A KUKA MANÓ , valamint az Öko Panna 
és Öko Palkó című újság, feldolgozásával átbeszéltük, hogy miért fon-

tos a szelektív hul-
ladékgyűjtés? Miért 
kell vigyáznunk a 
környezetünkre? A 
hagyományőrzés és 
kulturális öröksé-
geink megóvásában 
sokat segített, hogy a 
Helytörténeti kiállí-
tást megtekinthettük. 
A buszos kirándulást 
a felsőlajosi MAGÁN 
ZOO Magántulajdo-

nú Állat-és Szabadidőparkba terveztük. A tulajdonos előadásából meg-
tudhattuk – miközben a kis oroszlánok kint a szabadban játszottak és 
ebédeltek -, hogy komoly veszélyt jelent számukra az ember. Nemcsak a 
vadászatuk, de az élőhelyeik szűkülése és a különböző vírusos betegségek 
is pusztítják őket. A legnagyobb kárt mégis az orvvadászok követik el, 
hiszen ha tovább folytatódik az ilyen mértékű irtása az állatoknak, hama-
rosan kipusztulhatnak ezek a gyönyörű nagymacskák. A gyermekek egy 
élményekben gazdag és aktív pihenés részesei lehettek a héten.

Elkezdődött az új tanév
Intézményünk tanévnyitó ünnepségére augusztus 31-én, délután ke-

rült sor. A szép számú résztvevő a megszokott helyszínen, iskolánk ud-
varán gyülekezett. Ünnepségünk kezdetén, a Himnusz közös eléneklését 
követően legi� abbjainkat, a 113 első osztályost köszönthettük, akik ha-
gyományteremtő jelleggel egy jelképes kapun érkeztek az ünnepség hely-
színére. Miután átvették az iskola logójával ellátott nyakkendőket, helyet 
foglaltak az ünneplők között. A továbbiakban Basky András polgármes-
ter úr köszöntőjét hallgathattuk meg, majd Plichta Ildikó intézményve-
zető asszony tanévnyitó beszéde következett, melyben sikeres és eredmé-
nyes közös munkát kívánt a jelenlévőknek. A beszédeket követően, az 
ünnepség zárásaként iskolánk 4/b osztálya vidám, verses-zenés műsorral 
köszöntötte az új tanévet.  Dajka Dénes, tanító A tanévnyitó ünnepség madártávlatból
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BEMUTATKOZNAK A MESERÉT ÓVODA 2016 AUGUSZTUS HÓNAPBAN KINEVEZETT VEZETŐI

• KOCSIS GYÖRGYNÉ 
Intézményvezető
Kocsis Györgyné 36 éve a lajosmizsei óvo-

dában dolgozik szakvizsgázott óvodapedagó-
gusként. 2006.évtől látja el a vezetői feladatokat 
az intézményben.

2016. 08. 16-tól 2021. 08. 15-ig sikeres veze-
tői pályázata alapján a 
fenntartó, a nevelőtes-
tület, az alkalmazotti 
közösség és a Szülői 
Szervezet támogatásá-
val intézményvezetői 
megbízást kapott.

Az óvoda fejlesz-
tési munkálataiban az alábbi pályázatok előké-
szítésében és lebonyolításában nagy részt vállalt:
• 2009-től-2015-ig Esélyegyenlőségi pályázat
• TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0085 Pedagó-

gusképzések „Korszerűbb óvodapedagógia”
• DAOP-4.1.3/C-2f-2009-0019 Bölcsődei 

ellátás biztosítása Lajosmizse városában
• DAOP-4.2.1-11-2012-002 Lajosmizse 

„Meserét” Óvoda Fejlesztése, bővítés-kor-
szerűsítés.

• Három csoportszobával,,tornaszobával, 
logopédiai fejlesztőszobával,orvosi szobával 
bővült az intézmény

• KEOP-5.7.0/15-2015-0034 „Óvodák épüle-
tenergetikai fejlesztése” pályázat keretében 
nyílászárók cseréje megtörtént az épület 
hőszigetelésével, födémszigetelésével együtt 
a székhely és a Rákóczi utcai tagintézmény-
ben.

• „Zöld Óvoda” pályázat ( székhely és három 
tagintézményben)

• Generali által kiírt eszközfejlesztési pályá-
zat 2015

• „Gondolkodj egészségesen” –Egészségesebb 
óvodák egyesülete Szakmai naphoz prog-
ram, eszköz biztosítása
A fejlesztések keretében a székhelyintézmény-

ben, tagintézményekben fűtéskorszerűsítésre ke-
rült sor kondenzációs kazánbeszerzésével,lapra-
diátorok cseréjével. Csoportszobákba új bútorok 
kerültek. Udvari és fejlesztő játékokat, számí-
tástechnikai eszközöket vásárolt az intézmény. 
Sószoba és , somokozó biztosítja a gyermekek 
egészséges életmódra nevelését. A Szent Lajos 
utcai tagintézményben az épület tetőhéjazata, 
nyílászárói kicserélésre kerültek, új fűtési rend-
szer lett kiépítve, az épület szigeteltettük.

A szakmai munkájának kiemelkedő ered-
ményei: a lajosmizsei és felsőlajosi óvoda „Zöld 
óvoda” díjat nyert. Az intézmény kapcsolódott 
az „Egészségesebb Óvodák” szakmai szerve-
zethez. Bevezetésre került  a DIFER mérés. Az 
alapdokumentumok törvényi előírásnak meg-
felelő átdolgozása megtörtént.

A jelenlévő értékek, a szakmai tudás, a kö-
zösen elért eredmények erősítették és erősítik 

az óvoda dinamikus fejlődését. A nevelőmunka 
során az intézmény dolgozói  továbbra is törek-
szenek, hogy szeretetteljes környezetben nevel-
jék a rájuk bízott kisgyermekeket. 

Hitvallása: a működés sikere továbbra is a 
csapatmunkán, a szakmai minőség folyamatos 
javításán és a partnerek elégedettségén alapul. 
Az óvodában és a bölcsődében minden dolgo-
zó aktív részese napi munkájával az intézmény 
egyéni arculatának alakításának a Pedagógiai 
Program és  a Szakmai Program sikeres és szín-
vonalas megvalósításának.

Az elkövetkező években is a vezetői prog-
ramnak megfelelően és az elmúlt évek jó ha-
gyományaira támaszkodva folytatja vezetői és 
pedagógusi munkáját.

„Gondolj a múltra, ha számadást végzel,
a jelenre, ha örömöd van,
a jövőre mindenben,amit cselekszel.”
 (Joubert)

• KUNNÉ SIPOS ÁGNES
Óvodavezető helyettes
Kunné Sipos Ágnes, 1996-tól dolgozik a lajos-

mizsei Meserét óvodában óvodapedagógusként.  
2006 óta vezető helyettesi feladatokat is ellát. 
2010-ben szakvizsgázott óvodavezetői szakon, 
Szarvason.  Részt vett az „Első esély” bölcsődei 
pályázat írásában, valamint az óvodafejleszté-
si pályázat megvalósíthatósági tanulmányának 

elkészítésében is sze-
repet vállalt. A ne-
velőtestület tagjaként 
aktív szerepet vállal 
az óvodai rendezvé-
nyek szervezésében, 
lebonyolításában. A 
gyermekek mozgásfej-
lesztését évek óta ellát-

ja az óvodában, rendszeresen képzi magát ebben 
a témában, hogy a gyermekek fejlődését minél 
hatékonyabban tudja segíteni.  Célja a követke-
ző időszakban, hogy aktívabb szerepet vállaljon 
a „Zöld óvoda „projektben. Az intézményvezető 
munkáját és elképzeléseit a legjobb tudása szerint 
segíti. Természetesen a gyermekek mozgásfej-
lesztését is fontos feladatnak tartja a következő 
években.

• OLÁHNÉ SZÍVÓS KATALIN
Rákóczi utcai óvoda tagintézmény-vezető
Oláhné Szívós Katalin 25 éve dolgozik a 

közalkalmazottként a Lajosmizsei oktatásban.
2000-ben szerzett óvodapedagógusként a 

Kecskeméti Óvónőképző Főiskolán diplomát. 
2002-től a Rákóczi utcai tagintézményben cso-
portvezető óvónőként dolgozik. A II. vezetői cik-
lust kezdte tagintézmény-vezetőként. A munkáját 
mind a kollegák, mind a szülők f elé a nyitottság, 
a partneri együttműködés jellemezi. Az óvoda 
jelentős fejlesztésében a szülők nagyfokú anyagi 

támogatására és a kollegák segítő munkájára szá-
míthat.

Büszkeséggel gondol vissza a munkája során 
az óvodában bevezetett programokra: szülők-

kel közös Mikulás, 
Farsang, Radeczky 
Erzsébet Játszóházi 
foglalkozásai, Portéka 
Bábszínház, Nosztal-
gia nap a régi óvodá-
sainkkal.

Terveiben első-
sorban a TOP pályá-
zatban összeállított 

tervek megvalósítása szerepel, amiben a tagin-
tézmény villanyvezetékeinek felújítása, radiáto-
rainak, öltözőszekrényeinek, csoportok szekré-
nyeinek cseréje, parkettacsiszolás, festés-mázo-
lás van tervezve. 

Távolabbi terveiben egy újabb pályázati le-
hetőség alkalmával tagintézményünk tornate-
remmel való kibővítése, eszközeinek beszerzése 
szerepel. 

• BALYI JUDIT 
Szent Lajos utcai óvoda tagintézmény-vezető
Balyi Judit óvodapedagógus tapasztalatai 

tükrében megpályázta a Meserét Óvoda Szent 
Lajos utcai tagintézményének vezetői állását. Az 
elmúlt években mind külsőleg, mind belsőleg 

megújult óvodánk, de 
vannak még tervei, 
amiket szeretne meg-
valósítani ( udvari 
játékok bővítése, kor-
szerű világítás, padló-
burkolat csere).

Pedagógiai mun-
kája során szem előtt 

tartja a szeretetteljes, egyenlő bánásmód elvét, 
a megfelelő kommunikációt, konszenzust. Al-
kalmazza a Kedves ház pedagógiát, ami igazi 
közösségformálásra ad lehetőséget. Az orszá-
gos Gondolkodj Egészségesen program meg-
valósítója az intézményben, mely program a 
kiscsoportos gyermekekhez és szüleikhez szól, 
jól kapcsolódik zöld óvoda programhoz is. A 
nagycsoportosokat Kristofóri Aladárné: Tanu-
lásjáték programja alkalmazásával is segíti az 
iskolára való felkészülésben.

Fontos része a munkájának a pályázatok írá-
sa, melyek sokat segítenek az óvoda mindennap-
jaiban (játék vásárlás, gyermekprogramok, kör-
nyezettudatos nevelés), hogy az ide járó gyerme-
kek tartalmasabban, komfortosabban tölthessék 
mindennapjaikat.

Szülőkkel, gyermekekkel, kollégákkal to-
vábbra is ápolja a jó kapcsolatait, hisz a közös 
cél együttes munkával érhető el.

„A kihívások érdekessé, leküzdésük tartalma-
sabbá teszi az életet.”  (Joshua J. Marine)

Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola
Lajosmizse, Szabadság tér 13. • Telefon: 76/356–156 • E-mail: titkarsag@altisk-lmizse.sulinet.hu • altisk-lmizse.sulinet.hu
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Rákóczi utcai óvoda 
udvara 2016 nyarán

A Tündérkert alapítvány jóvoltából a nyáron a homokozó fölé 44 000 Ft-ért NAPVITORLÁT 
tudtunk állítani, amivel a gyermekek védelmét tudjuk biztosítani a tűző naptól. A kivitelezésben 
ismételten volt óvodásunk édesapja Mere Gábor segített. 

Köszönjük szíves támogatásukat.

Megszépült a Szent Lajos 
utcai óvoda udvara

A Szent Lajos utcai óvodában 2016 nyarán, 
használt autógumikat festettünk le, melyeket 
a saját komposztálónkból nyert jó minőségű 
humusszal  és szülő által felajánlott istálló föld 
keverékével töltöttünk meg. Ebbe ültettük a vi-
rágainkat a gyermekekkel közösen. A virágokat 
a szülők ajánlották fel. Ősszel is virágban pom-
pázik udvarunk, így gyönyörködhetünk szép 
környezetünkben. Ez is része a környezettuda-
tos magatartás megalapozásának az óvodában.
 Balyi Judit, 
 tagintézmény-vezető

Nevelési év indítása a 
Meserét Óvodában

A 2016-17-es nevelési évben a Meserét La-
josmizsei Napközi Otthonos Óvodába 373 fő, 
a Felsőlajosi tagintézménybe 57 fő kisgyermek 
kezdte meg az óvodát. 

A nevelési év kiemelt feladata az egészséges 
életmód, preferáltan a táplálkozás és a mozgás. 
Táplálkozás területén a gyerekek ismerjék meg 
az egészséges ételeket, fogyasszanak minél több 
gyümölcsöt, zöldséget, amelynek megvalósí-
tásában támaszkodunk a szülőkre (gyümölcs- 
zöldségnap). A gyerekek tartózkodjanak minél 
többet a szabadlevegőn, aktívan vegyenek részt 
a mindennapos mozgás foglakozásokon, hogy 
fejlődjenek koordinációs- és kondicionális 
képességeik. A napi mesélés, verselés, drama-
tizálás nagyobb hangsúlyt kap a foglakozások 
tervezésénél. A gyerekek bátran bábozzanak, 
fejlődjön szókincsük, kifejezőkészségük, kom-
munikációjuk. A „Zöld Óvoda” projekt az idei 
évben folytatódik, amelyben nagy hangsúlyt 
kap a környezetvédelem, ezen belül is a város 
környezetvédelmi programjához kapcsolódva 
az Iskola tó megismerése, meg� gyelése, védel-
me. 

 Szenekné Molnár Dóra, 
 Fejlesztő munkaközösség vezető

MESERÉT LAJOSMIZSEI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉGE
Telefon: 76/555–024 • 6050 Lajosmizse, Szent L. u. 19. • E-mail: mesebolcsi@freemail.hu 
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• SZARKÁNÉ JURÁSZIK ZITA
Meserét óvoda felsőlajosi tagintézményének 
vezetője
Szarkáné Jurászik Zita Felsőlajoson az óvo-

dában 1989 óta dolgozik, először csoportvezető 
óvónőként később tagintézmény- vezetőként. 
Az előző időszakban és most is úgy gondolja, 
hogy szeretné folytatni az előző vezető által 
kitűzött célok megvalósítását, hogy az óvoda 
olyan hely legyen, ahol családias a hangulat, 
szeretik és oda� gyelnek a gyerekekre.  Célja 
hogy tevékeny és élmény gazdag óvodai éle-
tet biztosítsanak, hogy minden gyermek saját 

képességeinek meg-
felelően a legmaga-
sabb fejlettségi fokra 
jusson az óvodáskor 
idején, és az iskolai 
életre alkalmassá vál-
jon. Szeretné, ha az 
óvodában a fejlesztés 
és a mozgásfejlesztés 
új helyiségek kialakí-
tásával folytatódna, 

megújulna. Feladatának tartja, hogy az óvodát 
segítő anyagi forrásokat megtalálja (pályázati 

lehetőségek kihasználását,szülők támogatását, 
alapítvány működtetését). Felsőlajos település 
közéletében továbbra is szeretne részt venni. 
Céljai elérésében eddig is nagy segítségére vol-
tak munkatársai, a fenntartó, szülők, szakmai 
segítők és a lajosmizsei intézmény tagjai. Kö-
szöni eddigi segítségüket, és kéri, támogassák a 
későbbiekben is.

„Osztani magad - hogy sokasodjál
Kicsikhez hajolni - hogy magasodjál
Hallgatni őket - hogy tudd a világot
Róluk beszélni, ha szólsz a világhoz.”
 (Váci Mihály)

MESERÉT LAJOSMIZSEI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
Lajosmizse, Attila utca 6. • Telefon: 76/356–560 • E-mail: mizsovi@freemail.hu
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Bölcsődénkben az augusztus és a szeptem-
ber a bölcsődei beszoktatás ideje. Elköszönünk 
az óvodába menő gyermekeinktől és nagy 
szeretettel fogadjuk az új bölcsődéseinket és 
szüleiket, hiszen az első beszoktatási naptól 
kezdődően 2 hétig a szülők is jelen vannak a 
gyermekeikkel. A beszoktatásról álljon itt most 
néhány gondolat.

A fokozatos beszoktatás egyik legfontosabb 
tényezője a kisgyermeknevelő. A bölcsődében 
a „saját kisgyermeknevelő rendszer” lehetővé 
teszi, hogy a gyermek életkori sajátosságának 
megfelelően egy személlyel szoros kapcsolatot 
alakíthasson ki. A „saját kisgyermeknevelő” 
lesz az a személy, aki anyja távolléte idején biz-
tonságot, védelmet nyújt a számára. A csoport-

ban dolgozó másik 
kisgyermeknevelővel 
is megismerkedik a 
gyermek, aki a ké-
sőbbiek során a „saját 
kisgyermeknevelő” 
távolléte alatt szintén 
ellátja a gyereket. Lé-
nyeges szakmai szem-
pont, hogy a bölcső-
débe kerülés első 
napjától az óvodába 

való átmenetig ugyanaz a kisgyermeknevelő 
nevelje, gondozza a gyermeket a szülők távol-
létének ideje alatt.

Másik fontos tényező, az idő. Napról napra 
fokozatosan növeljük a bölcsődében a szülővel 
és az egyedül eltöltött időt. Az időtényező foko-

zatos növelése, az újra 
találkozások ismétlő-
dése kiépítik a gyer-
mekben az időszakos 
elválás élményét. 
A második héttől a 
gyermek fokozatosan 
egyre több időt tölt az 
anya nélkül a bölcső-
dében, míg a máso-
dik hét végére már az 
egész napja a bölcső-
dei élet szerint zajlik.

A harmadik az új környezet megismerése. 
A gyermek fokozatosan ismeri meg új környe-
zetét és tanul meg tájékozódni benne. Az első 
héten a személyi és tárgyi környezet megisme-
résén, a gyermek szükségleteinek a bölcsődé-
ben történő kielégítésén van a hangsúly, melyet 
az anya végez, így a gyermek anyjával együtt 
ismerkedik meg az új tárgyakkal és szokások-
kal. A kisgyermeknevelő meg� gyelő, érdeklő-

dő, kiváró a kapcsolat alakulása szempontjából, 
majd a gyermek reakcióit � gyelembe véve kb. 
4-5 napon belül fokozatosan átveszi az anyától 
a gondozási tevékenységeket, de az anya még 

jelen van. 
A negyedik ténye-

ző a kölcsönös biza-
lom. Ha a szülő és a 
k isg yermeknevelő 
bíznak egymásban, a 
gyermek is bízni fog 
abban, hogy a szere-
tett személy távolléte 
esetén is biztonság-
ban érezheti magát.

Akkor jelenthető 
ki, hogy a gyermek 

beszokott a bölcsődébe, ha jól érzi magát abban 
a közegben, együttműködő, nyitott a társai felé, 
felszabadultan játszik és tevékeny. Ehhez elen-
gedhetetlen, hogy a gyermek azt érezze, hogy 
jó neki a bölcsődében, anya érte megy és min-
denki boldog! 

Minden Kedves Szülőnek köszönjük a bizal-
mat, az együttműködést és a türelmet!

 (Módszertani levél)
Hajdú Zoltánné

Intézményegység-vezető

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

MESERÉT LAJOSMIZSEI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
Lajosmizse, Attila utca 6. • Telefon: 76/356–560 • E-mail: mizsovi@freemail.hu
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NÉHÁNY KÉP A 2016-OS LAJOSMIZSEI NAPOKRÓL

További programjaink:
Október 23-án 17 órai kezdéssel ünnepi megemlékezés a Forrada-

lom 60. évfordulója tiszteletére ÉLJEN A MAGYAR! címmel a Tihanyi 
Vándorszínpad közreműködésével.

Október 24-én 10 órai kezdéssel ünnepi megemlékezés az általános 
iskola felső tagozatos hallgatóinak Sej, szellők… címmel Ivancsics Ilona 
és Színtársai előadásában
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A LAJOSMIZSEI VLC HÍREI
Megkezdte szereplését a megyei I. osztályban a Lajosmizsei VLC 

felnőtt és i� úsági csapata. Hat játékos (Kis, Sipos, Kévés, Koller, Hajdú, 
Szatmári) távozott a felnőtt keretből, Boda Imre, Sajó László, és Sajó At-
tila befejezte hosszú és eredményes pályafutását. Öt új játékos érkezett; 
a lajosmizsei Juhász Miklós a KHTK bajnokcsapatából, Takács Vilmos 
Szegedről tért haza nevelőegyesületébe, Varga Ottó Kecelről, Háry Péter 
Soltvadkertről, Nagy Zoltán Lakitelekről, Fetter Dénes Ladánybenéről 
igazolt Lajosmizsére. I� úsági csapatunkból Palotai Tamás, Spiegelberger 
Tamás és Lepés Imre került fel a felnőttek közé.

I� úsági U19-es együttesünkből négyen „öregedtek ki”. A már említett 
Palotai és Lepés maradt a Lajosmizsei VLC-ben, Kanizsai Lajos Szabad-
szállásra, Horváth László Ladánybenére igazolt. A helyükre U16-os ser-
dülő csapatunkból érkeztek helyi � atalok.

Az első fordulók eredményei:
• Lajosmizsei VLC – Harta 1-1, Gól: Szécsényi Attila, i� úsági: 10-2, 

Gól: Patai Zsolt 10 (!), Patai Alex 2
• Kunszállás – Lajosmizsei VLC 1-1, Gól: Háry Péter, i� úsági: 2-8, 

Gól: Patai Zsolt 2, Szabó Andor 2, Spiegelberger Tamás 2, Szabó 
Szabolcs, Patai Alex 

• Lajosmizsei VLC – Kecel 0-0, Gól: -, i� úsági: 2-0, Gól: Patai Alex 2
• I� úsági csapatunk 2015. szeptember 26. óta minden mérkőzését 

(24!) megnyerte!!!

U16-os serdülőink szeptember 4-én kezdik a bajnokságot. Kunszállás 
csapatát fogadják hazai pályán.

U7, U9, U11, U13-as csapataink az OTP Bank Bozsik Programban 
lépnek pályára szeptembertől heti rendszerességgel. 

Egyesületünk volt játékosa, Faragó Ben-
ce egy éves kecskeméti kitérő után a Ferenc-
városi TC U15-ös csapatához igazolt. Több 
egykori labdarúgónk játszik magasabb szin-
tű utánpótlás csapatokban. Gábor Lukács 
József és Treiber Gergő a gyulai Grosics 
Akadémia U19-es, Görbe Marcell a zala-
egerszegi Szőcs Akadémia U19-es, Rideg 
Ferenc a kecskeméti Akadémia U17-es, Sza-
bó Patrik a gyulai Termál FC U19-es gárdá-
jában szerepel.

A Lajosmizsei VLC csapatainak sorso-
lása, a mérkőzések jegyzőkönyve megtalál-
ható a www.adatbank.mlsz.hu weboldalon.

 Faragó Gyula

Világbajnokságokon győztek a lajosmizsei íjászok!
„Még nyugtalanul is
őrizd meg az
Íj és Nyíl szellemét
s az majd meggyógyítja
betegségedet!”
Különleges nyáron van túl a lajosmizsei Jász-Kun Hagyományőrző 

Íjász Egyesület. Idén sorban jöttek a jobbnál jobb versenyeredmények, 
amelyek felbátorították két versenyzőnket, hogy megpróbálják a világ-
bajnoksági megmérettetést.

Basky András Polgármester Úr és a Képviselőtestület anyagi támo-
gatásával egyesületünk versenyzője, Hegedűs Károly, 2016. augusztus 
22–27-én részt vett Sopron-Ágfalván a HDH-IAA 3D Íjász Világbajnok-

ságon, ahol modern alapanyagú 
pusztai íj kategóriában megszerez-
te a világbajnoki címet. 

Ezután Kislőrincz Sándorral, 
az egyesület elnökével közösen 
részt vettek a Történelmi Íjász 
Világ Bajnokságon, Gyulán, ahol 
Hegedűs Károly ismét világbajnok 
lett, Kislőrincz Sándor az igen erős 
vadászre� ex íj kategóriában, íjtö-
réssel – kölcsöníjjal, a 4. helyezést 
érte el.

Mindkét versenyzőnek 
gratulálunk!

SPORT

Boda Imre, Sajó László, Sajó Attila búcsúmérkőzése

A lajosmizsei 
Faragó Bence a 
Ferencvárosi TC mezében

A Lajosmizsei VLC felnőtt csapata
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SPORT SPORT

Lajosmizsei Asztalitenisz Club hírei
Varga Iván már 10 éve hogy eltávozott kö-

zülünk, az ő emlékére augusztus 6-án jubileumi 

emlékversenyt rendeztünk. A versenyre Sápi 
Tibor (Nyomtatványbolt) ajánlotta fel a fér�  
és női első helyezetteknek járó serleget. Basky 

András polgármester úr nyitotta meg a ver-
senyt és köszöntötte a játékosokat. Több mint 
40 induló állt pingpong asztalhoz, hogy eldől-
jön a helyezések sorsa. 

A versenyen a következő eredmények szü-
lettek:
Női egyéni:

1. Baracsi Dóra (Lajosmizse)
2. Szijjártó Pálné (Lajosmizse)
3. Dömötör Szilvia (Kecskemét)

Fér�  egyéni:
1. Tóth Zoltán (Kecskemét)
2. Sánta Zoltán (Nagykőrös)
3. Szabó Tibor (Nagykőrös)

Női páros:
1. Szijjártó Pálné – Végh Györgyné
2. Dömötör Szilvia – Baracsi Dóra
3. Farkas  Lászlóné – Szigeti Hajnalka

Fér�  páros:
1. Ho� er Gábor – Török István
2. Szabó Tibor – Muresán Gábor
3. Szabó Attila – Tóth Zoltán

Gratulálunk a győzteseknek!
 Szijjártó Pálné

Sakk
Öt országból - rekord számú, 72 résztvevő 

nevezett az augusztus 27-28-án a Művelődési 
házban megrendezett V. Lovass Imre Emlék-
versenyre. A versenyt meglepetésre, az élőpont-
számok alapján a 10. helyre rangsorolt Bagi 
Lajos, a Kecskeméti Tóth László SE versenyzője 
nyerte. Második lett Papp Bence Kiskunhalas-
ról.

A nagy esélyes, az élőpontszámok alapján az 
első számú kiemelt Mikhail Koganov amerikai 
sakkmesternek csak a harmadik helyet sike-
rült megszereznie. Mikhail Koganov 1967-ben 
született Moszkvában. Nagyapja már 4 évesen 
megtanította őt sakkozni. Később a híres Pet-
roszján sakkiskola növendéke lett és ott telje-
sítette a szovjet mesteri normát. 1992-től ame-
rikai egyetemen tanult mérnök – informatika 
szakon. Az egyetem elvégzése után négy évig 
Svájcban dolgozott, majd USA Connecticut 
állam, Stamford városban telepedett le. 2009. 
évben szerezte meg az amerikai sakkmesteri cí-
met. A díjkiosztó ünnepségen elmondta, hogy 
először járt Magyarországon, ahol vendégsze-
retőek az emberek, és nagyon jól érezte magát. 

A további helyezettek:
• IV. Hőgye Imre (Jászberény)
• V. Talmácsi József (Kecskemét)
• VI. Palágyi Csaba (Tiszavasvár)
• VII. Krizsány lászló (Budapest)
• VIII. Füle Simon (Cegléd)

A lajosmizseiek közül a legjobb eredményt 
Márton Attila érte el, aki 14. lett.
A 28 résztvevős „B” csoport (1600 élőpont 
alattiak) helyezettjei:
• I. Gabula Ádám (Pomáz)
• II. Nagy Zsolt (Budapest)
• III. Károlyi József (Abony)
• IV. Baski Barnabás (Dunaharaszti)
• V. Móczár Péter (Soltvadkert)
• VI. Bozsóki Dániel (Kecskemét)
• VII. Rigó József (Gödöllő)

• VIII. Kovács Máté (Dunaújváros)
• IX. B. Nagy Roland (Lajosmizse)

A 16 résztvevős „C” csoport (élőpont nélkü-
liek) helyezettjei:
• I. Kiss László (Felsőlajos)
• II. Cseke László (Kecskemét)
• III. Wéber Patrik (Soltvadkert)
• IV. Sztankó Janka (Pomáz)
• V. Kardos Levente (Kecskemét)
• VI. Háromi Benedek (Szentendre)

Bagi Lajos: jött, látott, győzött

Mikhail Koganov: „Magyarországon 
vendégszeretőek az emberek.”
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XVI. SZAKMAI NAPOK - NYÍLT NAPOK
LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS

INTÉZMÉNYE SZERETETTEL HÍVJA, VÁRJA ÖNT SZAKMAI NAPOK RENDEZVÉNYEIRE

Támogatók, kiállítók, szakmai közreműködők: American Jewish Joint Distribution Committee, Susan G. Komen for the Cure, Marcia Presky Női Egészségmegőrző Program, Jó Marianna, BKM Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Népegészségügyi 
Osztály, Amplifon Hallásközpont, Bebők Sándorné, Braunitzer Ferencné , Bogdán Jenő, Gyulai Zita, Diéta Bt., Dr. Dénes Zsolt, Dr. Domján Kornélia, Dr. Dutkon Alexandra, Dr. Frecska Éva, Dr. Járomi Péter, Mátrai Anikó, Dr. Nádas Katalin, Dr. Siserman Gyöngyi Veronika, 
Dr. Svébisné Gombköt Gizella, Dr. Végh Lajos , Érsek József, Fehér Barbara, Felsőlajos Község Önkormányzata, Felekyné Németh Zsuzsanna, Hörcsög Gáborné, Kollár Imre és Kollárné Sarkadi Éva, Lajosmizse Város Önkormányzata, Lajosmizse Város Önkormányzata 
Intézményeinek Gazdasági Szervezete, Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára, Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola, Legyetek Jók, Ha Tudtok! Alapítvány, Magyarvíz Kft., Meserét Lajosmizse Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Móczó Ákos, 
Nagy Ervinné, Ölelő Kéz Ápolási és Hospice Alapítvány, Procurator Alapítvány, Rimóczi Klára, Sárközi Zoltán, Vinnainé Csurpek Ágnes, Zsikla Ágnes, 

Szürke – és zöldhályog szűrés
Helyszín: Egészségház, szemészeti 
rendelő
Dr. Frecska Éva főorvos, szemész 
szakorvos
Előzetes időpontkérés szükséges: 
76/556-232
2016. október 03-án 8.00-12.00 h

Alkaros csontsűrűség 
mérés, törési rizikóbecslés, 
kalcium és D vitamin szint 
meghatározás (elsősorban azon 
betegek jelentkezését várjuk, akik 
még nem vettek részt csontsűrűség 
mérésen)
Helyszín: Egészségház, � zioterápia
2016. október 03-án 9.00-14.00 h 

Hallásállapot felmérés, 
hallókészülék átvizsgálás, 
tisztítás (Amplifon 
Hallásközpont) 
Helyszín: Egészségház, ügyeleti 
folyosói szakrendelő 
2016. október 04-én 8.00-12.00 h

Egészség-pont
Ingyenes vérnyomásmérés, 
vércukormérés, koleszterinmérés, 
pulzus ellenőrzés, testtömeg- index 
számítás, diétás tanácsadás
Helyszín: Egészségház, � zioterápia
Ölelő Kéz Ápolási és Hospice 
Alapítvány
2016. október 05-én 9.00-13.00 h

Frissítő masszázs – Móczó Ákos 
svédmasszőr
Helyszín: Egészségház, � zioterápia
2016. október 05-én 9.00-13.00 h

Ingyenes gégerák szűrés
Helyszín: Egészségház, szakorvosi 
rendelő
Dr. Siserman Gyöngyi Veronika 
fül-orr-gégész szakorvos
Előzetes időpontkérés szükséges: 
20/213-7108
2016. október 05-én 14.30-18.00 h

Szájüregi daganatszűrés
Helyszín: Egészségház, fogászati 
rendelő
Dr. Dénes Zsolt címzetes főorvos, 
fogszakorvos
2016. október 03-án, 
05-én 15.00-17.00 h
2016. október 04-én, 
06-án, 07-én 10.00-12.00 h
Dr. Dutkon Alexandra fogszakorvos
2016. október 05-én 14.00-15.00 h

Melanoma (bőrdaganat) 
szűrés
Helyszín: Egészségház, 

szakorvosi rendelő
Dr. Domján Kornélia főorvos, 
bőrgyógyász szakorvos
Előzetes időpontkérés szükséges: 
76/556-231
2016. október 06-án 8.00-11.00 h

Ingyenes tüdőszűrés
Előzetes időpontkérés, részletes 
tájékoztató kérhető: Egészségház, 
Somodi Jánosné (76/556-232) 
Helyszín: Egészségház, tüdőszűrő 
busz 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Egyesület
2016. október 05. 

Valamennyi támogató, kiállító és szakmai közreműködő felé ez úton is kifejezzük köszönetünket.

Terhes - és kismama fogászati 
szűrés, tanácsadás
Helyszín: Egészségház, fogászati 
rendelő
Dr. Dénes Zsolt címzetes főorvos, 
fogszakorvos
2016. október 03-án 17.00-18.30 h

Nőgyógyászati rákszűrés
Helyszín: Egészségház, szakorvosi 
rendelő
Dr. Végh Lajos főorvos, szülész-
nőgyógyász, onkológus szakorvos
2016. október 03-án, 05-én, 07-én 
9.00-12.00 h

Terhestanácsadás várandós 
anyák részére
Helyszín: Egészségház, védőnői 
tanácsadó 
2016. október 04-én 8.00-16.00 h

Interaktív beszélgetés a 
mellrákról, női egészségről
Női Egészségmegőrző Program 
Helyszín: Meserét Lajosmizsei 
Napközi Otthonos Óvoda és 
Bölcsőde
2016. október 04-én 11.00 h

Ingyenes mammográ� ás 
szűrés
Előzetes időpontkérés, részletes 
tájékoztató kérhető: Egészségház, 
Somodi Jánosné (76/556-232) 
Helyszín: Egészségház, 
mammográ� ás szűrő busz, MaMMa® 
Egészségügyi Zrt.
2016. november 28-29.
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Bio- homoktövis immunerősítő, 
allergia tüneteit megszüntető 
gyógynövények bemutató és vásár
Nagy Ervinné őstermelő

Biokozmetikum bemutató 
és vásár
Móczóné Oláh Edit biokozmetikus

Egészségesen tartósított 
lekvárok, aszalt gyümölcsök, 
fűszernövények bemutató és vásár
Gyulai Zita készítő

Gluténmentes élelmiszerek 
bemutató és vásár
Diéta Bt. – Barbara Gluténmentes 
Termékcsalád

Gyógynövények az egészségért 
bemutató és vásár
Érsek József gyógy- és fűszernövény 
termesztő

Cukor- és tartósítószer 
mentes lekvárok, szörpök, 
gyümölcslevek, savanyúságok 
bemutató és vásár
Vinnainé Csurpek Ágnes

Bodzaszörpök és 
gyógynövények bemutató 
és vásár
Dr. Svébisné Gombkötő Gizella 
termelő

Gyógyhatású gombák 
(sün-, bokros- és pecsétviasz 
gomba) bemutató
Bogdán Jenő termesztő

Tehéntej, gomolya sajt 
bemutató és vásár
Kollár Imre és Kollárné Sarkadi Éva 
családi vállalkozása

Házi gyümölcslekvárok 
bemutató és vásár
Hörcsög Gáborné kistermelő

Egészséges táplálkozást szolgáló 
termékek
Felekyné Németh Zsuzsanna 

Mézbemutató és vásár
Sárközi Zoltán őstermelő

EGÉSZSÉGÜGYI SZŰRÉSEK NŐI EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ PROGRAMOK

SZAKMAI FÓRUM, ELŐADÁS

VÉRADÁS, VÉRADÓ ÜNNEPSÉG
FÉRFI 
EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ
PROGRAM

PSA szűrés
Előzetes bejelentkezés az 
Egészségházban, labor
2016. október 04-én 11.00-15.00 h

PSA szűréshez kapcsolódó 
urológiai szűrés
Helyszín: Egészségház, szakorvosi 
rendelő
Dr. Járomi Péter urológus, 
Procurator Alapítvány
2016. október 04-én 14.00-16.00 h

GYERMEK EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ PROGRAMOK

Elsősegélynyújtás, újraélesztés 
című előadás a lakosság részére  
Helyszín: Egészségház, I. emelet 
tanácsterem
Előadó: Horváth Veronika 
mentőtiszt
Országos Mentőszolgálat
2016. október 03-án 14.00-15.00 h

Szakmai továbbképzés 
egészségügyi dolgozók részére: 
Elsősegélynyújtás, újraélesztés
Helyszín: Egészségház, I. emelet 
tanácsterem
Előadók: Dr. Lódi Brigitta és 
Dr. Augusztin Gábor foglalkozás 
egészségügyi orvosok
2016. október 04-én 9.00-16.00 h

Elsavasodás következményei, 
a lúgosítás fontossága, 
módszertana című előadás 
Előadó: Dr. Orosz Enikő főorvos
Országos Onkológiai Intézet, 
Budapest
Helyszín: Lajosmizse Város 
Művelődési Háza, Díszterem
2016. október 05-én 14.00-17.00 h

Dackorszak a 
kisgyermekkorban című 
előadás szülők részére
Helyszín: Egészségház, I. emelet 
tanácsterem
Előadók: Fazekas Emőke és Vörös 
Katalin védőnők
2016. október 06-án 13.30-14.30 h

Mai kor szenvedélybetegségei és 
azok gyógyítása című előadás
Előadó: Dr. Svébisné Gombkötő 
Gizella addiktológus, 
természetgyógyász
Helyszín: Egészségház, I. emelet 
tanácsterem
2016. október 06-án 15.00 h

Szoptatás Világnapi 
megemlékezés, hosszú távon 
anyatejes táplálást alkalmazó 
édesanyák köszöntése
Helyszín: Egészségház, I. emelet 
tanácsterem
Előadó: Zsikla Ágnes járási vezető 
védőnő, BKM Kormányhivatal 
Kecskeméti Járási Hivatala 
Népegészségügyi Osztály
2016. október 07-én 9.00-10.00 h

Gerinc-és lúdtalpszűrés 1. 
osztályos tanulók részére
Helyszín: Fekete István Sportiskolai 
Általános Iskola
Dr. Balázs László ortopéd szakorvos
Procurator Alapítvány
Mák-Terenyi Nóra iskolavédőnő
2016. szeptember 29-én 8.00 h

Soron kívüli hallás- és 
látásvizsgálat, gyermek 
vérnyomásmérés 3 éves kortól
Helyszín: Egészségház, védőnői 
tanácsadó
2016. október 03-án, 05-én, 07-én 
7.30-9.30 h
2016. október 06-án 13.00-15.00 h

Interaktív beszélgetés a 
mellrákról, női egészségről 
8. osztályos lányok részére
Női Egészségmegőrző Program 
Helyszín: Fekete István Sportiskolai 
Általános Iskola
2016. október 04-én 12.00 h

Szexuális felvilágosító előadás 
6. osztályos tanulók részére
Helyszín: Fekete István Sportiskolai 
Általános Iskola
Előadó: Mák-Terenyi Nóra 
iskolavédőnő
2016. október 03-án, 04-én, 05-én, 
06-án
Részletes információ a www.
egeszseghazlm.hu honlapon vagy
Mák-Terenyi Nóra iskolavédőnőtől 
kérhető.

Mozgásfejlesztő torna 
ovicsoport részére
Helyszín: Meserét Lajosmizsei 
Napközi Otthonos Óvoda és 
Bölcsőde
Mátrai Anikó gyógytornász
2016. október 05-én 10.00 -11.00 h

Gyermek fogszabályozó 
tanácsadás
Helyszín: Egészségház, fogászati 
rendelő
Dr. Dénes Zsolt címzetes főorvos, 
fogszakorvos
2016. október 05-én 17.00-18.30 h

Szájápolás, helyes fogmosási 
technikák 2/C és 2/D osztály 
részére
Helyszín: Gépállomási Iskola
Dr. Dénes Zsolt címzetes főorvos, 
fogszakorvos
2016. október 05-én 11.00-12.00 h

Iskola-egészségügyi alapszűrés 
a 4/C és 4/D osztályokban
Helyszín: Fekete István Sportiskolai 
Általános Iskola
Mák-Terenyi Nóra iskolavédőnő
2016. október 04-én, 06-án
Részletes információ a www.
egeszseghazlm.hu honlapon vagy 
Mák-Terenyi Nóra iskolavédőnőtől 
kérhető.

Káros szenvedélyek című 
előadás 7. osztályos tanulók 
részére
Helyszín: Fekete István Sportiskolai 
Általános Iskola
Előadó: Bebők Sándorné 
közegészségügyi szakügyintéző
BKM Kormányhivatal Kecskeméti 
Járási Hivatala Népegészségügyi 
Osztály
2016. október 07-én 8.00-10.00 h

Helyes kézmosás, kézhigiéne 
a 2/B, 2/C, 2/D osztályos 
tanulók részére
Helyszín: Gépállomási Iskola
Előadó: Bebők Sándorné 
közegészségügyi szakügyintéző
2016. október 07-én 10.00-12.00 h

Ortopédiai szűrésen kiszűrt 
gyermekek részére tanácsadás
Helyszín: Egészségház, � zioterápia
Mátrai Anikó gyógytornász
2016. október 07-én 15.30-16.30 h

Véradás:
Helyszín: Egészségház, I. emelet 
tanácsterem
2016. október 06-án 8.30-13.00 h

Véradók köszöntése:
Helyszín: Egészségház 
2016. október 06-án 10.00 h

Mátrai Anikó gyógytornász
2016. október 07-én 15.30-16.30 h
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EGÉSZSÉG – EXPO
2016. OKTÓBER 5.-én 8.00-12.00 h

Egészségház, aula

8.00 h: Kiállítás megnyitó
Megnyitja: Józsáné dr. Kiss Irén - EGYSZI intézményvezető

2016. OKTÓBER 03. HÉTFŐ

10:00 óra: „Régi idők mozija”- 
Filmvetítés: Szent Péter esernyője
Helyszín: Estike Idősek Klubja

13:00 óra: „Ahogy nagyanyáink 
készítették” – Süteménysütés 
Krasnyánszki Sándorné vezetésével
Helyszín: Estike Idősek Klubja

2016. OKTÓBER 04. KEDD

10:00 óra: Kreatív alkotónap Czigány Lajosné vezetésével 
– Agyagmedálok készítése  Helyszín: Estike Idősek Klubja

14:00 óra: Idősek Világnapja Városi Ünnepség   
Köszöntőt mond: Basky András Polgármester

  Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI Intézményvezető

Az óvodás „Micimackó” csoport köszöntő műsora az 
Idősek Világnapja alkalmából.

Felkészítők: Nagy Ildikó és 
         Ecser Melinda óvónők, Kovács Mária dajka

Határ Ilona előadása

Főnix Dance Sport Stúdió táncosainak bemutatója
Kóródi Antalné és Orlov Bálint előadása

15:00 óra: Idősek Táncháza (zenét szolgáltatja:
Galamb József, Rózsa Sándor Citerazenekar)
Helyszín: Geréby Kúria Hotel és Lovasudvar 
(Nádas Rendezvényház)

2016. OKTÓBER 05. SZERDA

10:00 óra: A lajosmizsei „Harmónia” 
Integrált Szociális Intézmény műsora 

Helyszín: Estike Idősek Klubja

2016. OKTÓBER 06.  CSÜTÖRTÖK

10:00 óra: Bőrápolás fontossága az időskorban 
- Móczóné Oláh Edit kozmetikus, bemutatóval 
egybekötött előadása
Helyszín: Estike Idősek Klubja

13:00 óra: „Gyógyító gasztronómia”, Vitamindús ételek, 
fűszernövények – Érsek József gyógy és- fűszernövény 
termesztő bemutatóval egybekötött előadása
Helyszín: Estike Idősek Klubja

2016. OKTÓBER 07. PÉNTEK

10:00 óra: „Rimóczi Art” Csokoládé és Grillázs Szalon 
műhelylátogatása
Indulás: 9:45 óra Estike Idősek Klubjából

2016. OKTÓBER 29. SZOMBAT

Színházlátogatás

19:00 óra: A Kecskeméti Katona József Színház, 
Boeing, Boeing című előadásának megtekintése.

Jelentkezni lehet az Estike Idősek Klubjában személyesen, 
vagy a 76/556-192-es tsz. A színházi jegy árának 
megrendelését és ki� zetését Mócz-Fábián Andreánál, 
és Kocsy Anitánál teheti meg. 
Az utazás együtt, külön járatú autóbusszal történik.

A véradás ideje alatt diétás tanácsadás 
Braunitzer Ferencné fődietetikus
Helyszín: Egészségház, 1. emelet 
2016. október 06-án 9.00-11.00 h
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