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KITÜNTETŐ DÍJAK ÁTADÁSA AZ  
AUGUSZTUS 20-I ÜNNEPSÉGEN

Dr. Svébisné 
Gombkötő Gizella 
több évtizedes sokrétű, 
értékteremtő és 
közösségi munkájának 
elismeréseként 
Lajosmizse Városért 
Díj kitüntetésben 
részesült. 

Az N-18 Lajosmizse 
Postagalamb 
Sportegyesület 
megalakulásának 50. 
évfordulója alkalmából 
az Egyesület tagjai 
által elért kiemelkedő 
megyei, országos 
és nemzetközi 
eredményeik 
elismeréseként 
Lajosmizse Város 
Sportjáért Díj 
kitüntetést vehettek át.

László Ildikó 
tanárnő példaértékű, 
eredményes nevelői, 
oktatói munkájának 

elismeréseként 
Lajosmizse Város 

Ifjúságának 
Neveléséért és 
Oktatásáért Díj 

kitüntetésben részesült.

A Lajosmizsei 
Helytörténeti 
és Kulturális 

Egyesület a tagjai 
által a helytörténeti 

gyűjtemény 
összeállításában és 

gondozásában vállalt 
áldozatos munkájuk 

megbecsüléseként 
Lajosmizse Város 

Közművelődéséért Díj 
kitüntetésben részesült.
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Ingatlanok előtti közterülettel  
kapcsolatos felhívás

Hivatalunkban gyakran visszatérő lakossági 
panasz, hogy az utak mellett, általában díszítő, 
kertvédelmi céllal nagyméretű köveket, beton-
darabokat, kerítéskarókat, illetve sövényt, fákat, 
tuját stb. helyeznek el. Az úthoz közel elhelye-
zett tárgyak balesetveszélyesek, sokszor akadá-
lyozzák a forgalmat (szükség vagy vészhelyzet 
esetén nem lehet kitérni, lehúzódni), nehezítik 
az út karbantartását, a hótolást.

Felhívjuk a figyelmet, hogy minden, a köz-
területre kihelyezendő ilyen tárgyhoz, létesít-
ményhez közútkezelői hozzájárulásra van szük-
ség és az út burkolatától számított 2 m-en belül 
elhelyezendő, a forgalmat akadályozó tárgyhoz 
nem adható hozzájárulás.

A közterület-felügyelet szeptember végétől 
ellenőrizni fogja, hogy ne legyenek ilyen for-
galmat akadályozó megoldások, ezért kérjük 
a lakosságot, hogy akinek az ingatlana előtt 
az út szélétől számított 2 m-en belül növény 
vagy tárgy van kihelyezve, az távolítsa el! Az 
útkereszteződéseknél fokozottan érvényes az a 
kritérium!

A lajosmizsei utcák összképének igényes 
megjelenése mindannyiunk érdeke és célja. 
Javasoljuk, hogy a parkosítást, kertszépítést, 
növénytelepítést, annak lehatárolását az út szé-
létől legalább 2 m-re valósítsák meg, a padka 
sávjában pedig lehetőleg csak fű, illetve árok, 
szikkasztó felület legyen.

Itt hívjuk fel arra is a figyelmet, hogy az 
útburkolat széléhez kiemelt szegély létesítése 
szintén szabálytalan és szakszerűtlen (a víz lefo-
lyását gátolja, a közlekedést akadályozza), ezért 
ezt a megoldást sem szabad alkalmazni!

Szükséges még megjegyezni, hogy az in-
gatlanok előtti közterületsáv karbantartá-
sa, beleértve az oda ültetett növényeket, az 
adott ingatlan tulajdonosának kötelezettsége a 
helyi rendelet értelmében. Kérjük, hogy töre-
kedjenek a rendezett állapotok kialakítására és 
fenntartására, különös tekintettel az útkeresz-
teződések közelében lévő növényekre, melyek 
sok esetben zavarják az adott útkereszteződés 
beláthatóságát, balesetveszélyt jelentenek!

2017. évi Környezetvédelmi  
Díjak átadása

Lajosmizse Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a „rendezett utcakép” ki-
alakítására tekintettel 2017-ben

a Lajosmizse, Zrínyi u. 26. sz. alatti, a Zrí-
nyi u. 19. sz. alatti, a Zrínyi u. 11. sz. alatti, a 
Batthyány u. 17. sz. alatti, a Bajcsy-Zs. u. 74. 
sz. alatti, az Orgona u. 7. sz. alatti, a Móra F. 
u. 7. sz. alatti- a Mátyás király u. 3. sz. alatti 
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ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
és a Bethlen G. u. 2/A. sz. alatti környezetala-
kításokat Környezetvédelmi Díjra érdemesnek 
ítélte meg, ezért 

Nagy Lászlóné és családja részére, Makai 
Szabolcs és családja részére, Terenyi István 
és családja részére, Kőrös Istvánné és család-
ja részére, Balanyi József és családja részére, 
Farkas Józsefné és családja részére, Gajdácsi 
György és családja részére, Vass Ferenc és 
családja részére, valamint Péli Szilveszter és 
családja részére Környezetvédelmi Díjat ado-
mányozott.

A díjazottak „Környezetvédelmi Díj 
2017. év” díszes táblára, annak használatá-
ra, 25.000 Ft értékű ajándékutalványra és 
emléklapra jogosultak.

Péli Szilveszter a 25 000 Ft értékű OBI 
vásárlási utalványt felajánlotta az Iskola-tó 
rehabilitációjához. 

 Gratulálunk Mindenkinek!

Nem kell kivinni a szemetet az erdőbe...
Vegye igénybe a házhoz menő lomtalanítást!

A Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit 
Kft. hulladékgazdálkodási közszolgáltató tájé-
koztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy évente egy 
alkalommal (a kukás ürítéssel azonos napon) 
igénybe vehetik az ún. házhoz menő lomtalaní-
tást. A gyűjtőedényzet méretét meghaladó lim-
lomok elszállításának igényét előzetesen be kell 
jelenteni a közszolgáltatónál a 76/501-926-os 
vagy 76/501-910 /304 vagy 312-es mellék tele-
fonszámon, illetve a szallitas@vg-kft.hu e-mail 
címen. Az előre leegyeztetett napon a kukása-
utó felkeresi a háztartást és 2 m3 mennyiségig 
díjmentesen elszállítja a lomhulladékot. A szol-
gáltatást igénybe veheti minden háztartás, aki 
a közszolgáltatóval közszolgáltatási szerződést 
kötött és nincs hulladékkezelési díjtartozása.

Nem minősül lomnak az építési törme-
lék, az elektronikai berendezések, a vegyes 
háztartási szemét.

Éljünk a házhoz menő lomtalanítás le-
hetőségével és akadályozzuk meg az illegá-
lis hulladékelhelyezéseket!

Egyéb hulladékszállítással kapcsolatos 
információk: 

A közszolgáltatót észrevétel és panasz ese-
tén a 76/501-926-os vagy 76/501-910 /304 vagy 
312-es mellék számokon keressék. Csütörtö-
könként 9-11 óra között a Közszolgáltató ügy-
félfogadást tart a művelődési ház aulájában. 

Konténerrendeléssel kapcsolatos informá-
ciók a 76/501-927-es telefonszámon kaphatók, 
a megrendelés személyesen az ügyfélszolgála-
ton vagy a Közszolgáltató honlapjáról (www.
vg-kft.hu/Hulladékszállítás/Konténer megren-

delő) letölthető megrendelő elküldésével lehet-
séges. A konténer elszállításának díjai is megta-
lálhatóak a honlapon. 

Zöldhulladék-gyűjtés havonta egy alka-
lommal, előre kihirdetett időpontban (Októ-
ber 14.,  November 11.).

Újfent elszaporodtak az illegális hulladé-
kelhelyezések, melyek amiatt is bekövetkez-
nek, hogy a hulladékbirtokos (ingatlanhasz-
náló) a hulladékot nem a közszolgáltatónak, 
hanem másnak adja át és nem győződik 
meg arról, hogy az átvevő az adott hulladék 
szállítására, közvetítésére, kereskedelmére, 
illetve kezelésére vonatkozó hulladékgaz-
dálkodási engedéllyel rendelkezik-e vagy 
az adott hulladékgazdálkodási tevékenység 
végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétele 
megtörtént-e. Hulladéktól azonban csak a 
kijelölt vagy arra fenntartott helyen, a kör-
nyezet veszélyeztetését kizáró módon lehet 
megválni. Nem mentesül a hulladék birtoko-
sára, illetve tulajdonosára vonatkozó szabá-
lyok alól az, aki a birtokában, illetve tulaj-
donában lévő hulladéktól nem a törvényben 
meghatározott kötelezettségek teljesítésével 
válik meg.  A közterület-felügyelet rendsze-
resen ellenőrzi a közigazgatási területet, és 
akit szemetelésen kapnak, azzal szemben 
szabálysértési eljárást kezdeményeznek.

Elektronikai hulladékgyűjtés
2017. október 14-én (szombat) 8:00 – 13:00 
óráig a Tűzoltóság udvarán 

2017. október 14-én (szombat) 8:00 – 
13:00 óráig a Tűzoltóság udvarán ismét térí-
tésmentes ELEKTRONIKAI HULLADÉK-
GYŰJTÉS lesz. 

Szétszedett, hiányos, erősen szennyezett 
berendezések átvé-
tele megtagadásra 
kerül. A gyűjtés to-
vábbi feltételeiről 
bővebb informá-
ció a későbbiekben 
PLAKÁTOKON és 
a helyben szokásos 
módon kerülnek hir-
detésre.

Tájékoztatás ebösszeírásról
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 

Lajosmizse Város Önkormányzata Lajosmizse 
város közigazgatási területén az állatok védel-
méről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. 
törvény 42/B. §-ában foglalt kötelezettségnek 
eleget téve 2017. október 1. és 2017. október 
31. napja között ebösszeírást tart. Az ebösz-
szeírásról szóló tájékoztatást és ebösszeíró 
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adatlapot az önkormányzat a Magyar Posta 
Zrt. segítségével juttatja el az összes bel- és 
külterületi ingatlantulajdonos részére szóró-
lapként. Az ebösszeírás önbevallásos mód-
szerrel történik, az adatszolgáltatás kötelező.

Formanyomtatvány 2017. szeptember 25. 
napjától a Lajosmizsei Közös Önkormányzati 
Hivatal információs pultjánál kérhető, vagy le-
tölthető Lajosmizse Város honlapjáról (www.
lajosmizse.hu) az ebösszeírás fül alatt.

Lajosmizse a Hírös Hét Fesztiválon
Lajosmizse újra bemutatkozott a Hírös Hét 

Fesztivál keretében immár XX. alakalommal 
megrendezésre került Térségi Kertészeti és Élel-
miszeripari Kiállításon a helyi termelőkön és 
gazdasági szereplőkön keresztül. Településünk 
bemutatkozó napján, 2017. augusztus 26-én dr. 
Svébisné Gombkötő Gizella turbolyaszörpjével, 
Rimóczi László grillázstermékeivel, a Mizse ás-
ványvízzel és a város szamócalekvárjával ismer-
kedhettek meg a látogatók. A város kulturális 

programját az Őszirózsa Népdalkör és Rózsa 
Sándor Ifjúsági Citerazenekar biztosította.

A kiállításon bemutatott termékek széles 
választékának elismeréseként Lajosmizse Város 
nyerte el Kecskemét Megyei Jogú Város Önkor-
mányzatának Nagydíját.

2017. augusztus 26-án a Fesztivál keretein 
belül Korhű Piacot varázsoltak a szervezők a 
Kálvin térre, ahol Halasi Attila sajtjaival mutat-
kozott be településünk. A kiállítás XX. évfordu-
lója alkalmából lovaskocsis felvonulás is színe-
sítette a programot. Lajosmizsét Pallaga Gábor 
fogata képviselte a látványos programon.

Kiállító Partnereink: Benex Food Kft., Cse-
rényi Méhészet, Johanna Kft., Kiss Márta, La-
josmizsei Gazdák, Magyarvíz Ásványvíz Kft., 
Magyar Szárazvirág Kft., Mizsetáp Kft., Rimó-
czi László, dr. Svébisné Gombkötő Gizella.

Ezúton is köszönetünket fejezzük ki min-
den Kiállító Partnerünknek, akik segítségével 
ismét színvonalas kiállítás keretében prezen-
tálhattuk városunk kertészeti és élelmiszeripa-
ri tevékenységét!

Tisztelgés ’56 mártírjai előtt
Szeptember 29-én dr. Szobonya Zoltán Megyei Emléknap a Megyeházán

Szeptember 29-ét az idei évben is az emlé-
kezés és főhajtás napjának szenteli a Bács-Kis-
kun Megyei Önkormányzat, mely alkalom-
mal az 1945-1961 közötti időszak hőseinek és 
áldozatainak szeretne méltó emléket állítani 
és kifejezni őszinte tiszteletét és együttérzé-
sét. Azoknak, akik lázadtak a kommunista 
diktatúra elnyomása ellen, az igazságért, a 
szabadságért, egy jobb élet reményében. So-
kan az életükkel fizettek ezért, vagy soha be 
nem gyógyuló lelki sebeket hordoznak ma is. 
Állampolgárok százezreit ártat-
lanul meghurcolták, koncepci-
ós eljárás során elítélték, meg-
fosztva őket szabadságuktól, 
életüktől, mindenüktől.

Nekünk, az utókor nemze-
dékének kötelességünk és fele-
lősségünk előttük őszinte tisz-
teletünket leróni s emléküket 
megőrizni. A Bács-Kiskun Me-
gyei Önkormányzat Közgyű-
lése rendeletben nyilvánította 
megyei emléknappá szeptem-
ber 29-ét, dr. Szobonya Zoltán 
mártírhalálának dátumát. E 
napon 14.00 órakor a Bács-Kis-
kun Megyei Önkormányzat 
oklevélátadással egybekötött 
ünnepélyes megemlékezést tart a Megyehá-
zán, melyre hívjuk és várjuk Önt is.

Lajosmizse Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete id. Páldeák János részére 
a kommunista diktatúra idején elszenvedett 
meghurcoltatásaiért dr. Szobonya Zoltán Em-
léklap adományozását javasolta a Bács-Kiskun 
Megyei Közgyűlés felé. A Közgyűlés a javasla-
tot elfogadta és az Emléklap ünnepélyes kere-
tek között történő átadására 2017. szeptember 
29-én a Megyeháza Dísztermében kerül sor.

Dr. Szobonya Zoltán az 1956-os vidéki 
forradalom és szabadságharc egyik emblema-
tikus alakja volt Bács-Kiskun megyében, M. 
Kiss Sándor történész szerint „Dél-Magyaror-
szág legnagyobb forradalmi vezetője”. Életút-
ja a 20. század tükre, a kényszerűen derékba 
tört, ki nem teljesedett jogászi, tisztes polgári 
életpálya parabolája, ugyanakkor a félelmet 
leküzdő szabadságnak is a szimbóluma.

Egész életében a jog eszközeivel küzdött a 
körülötte élő meghurcoltak védelmében. Saját 
szabadságát veszélyeztetve járta a börtönöket 
az 50-es években, és képviselte, védte azokat, 
akiket a rendszer ki akart telepíteni, akiknek 
el akarta rabolni földjét, jószágát, termését 
vagy akiket éppen kuláknak bélyegzett. Mun-
kásságának és egyéniségének köszönhetően 
nagy megbecsülésben volt része az emberek 

körében. Egy 1955-ös ÁVH-s jegyzőkönyv 
cinikusan írja: „Dr. Szobonya Zoltán János-
halmán, de főleg Mélykúton a kulákok védő-
szentje.”

Nem tett semmi rendkívülit, csupán lelki-
ismeretének megfelelően élt, egy embertelen 
világban emberként viselkedett. Elkötelezett 
demokrata volt, aki méltósággal képviselte a 
társadalom valós érdekét. Bűne csupán annyi 
volt, hogy puszta létével képes volt tagadni a 
fönnálló hatalom eszméit és követelményeit.

Népszerűségének köszön-
hetően választották meg 1956. 
október 26-án a jánoshalmi 
és mélykúti forradalom szer-
vezőjévé, majd vezetőjévé. A 
forradalom első napjától kezd-
ve valódi többpárti demokrá-
cia megteremtésén dolgozott. 
Beszédeiben is hangsúlyozta: 
„Nyújtsunk egymásnak béke-
jobbot, mert olyan kevesen va-
gyunk magyarok, s most min-
den emberre szükség van.”

Vezetésével lebontották a 
tanácsrendszert, létrehozták a 
demokrácia alapintézményeit, 
újjászervezték a pártokat, meg-
alakították a nemzetőrséget a 

rend fenntartására. Megszervezték a közrend 
biztosítását, mindezt a Jánoshalmán állomá-
sozó tüzéralakulat és a laktanyában felhal-
mozott fegyverek mellett. Személyiségének 
köszönhető, hogy Jánoshalmán és környékén 
mindvégig élet- és vagyonbiztonság volt, an-
nak ellenére, hogy a katonaságnak tűzparan-
csa volt november 29-ig. Később ez nagyobb 
bűnnek számított, mert a forradalom tisztasá-
gát képviselte.

Dr. Szobonya Zoltán többször is elhagy-
hatta volna az országot, de nem tette. Szen-
vedélyesen szerette hazáját. Mindig azt han-
goztatta, hogy amit tett, azért vállalja a fele-
lősséget, hiszen a forradalom napjaiban igaz 
célokért harcoltak tiszta eszközökkel. Váltig 
hitte, hogy társaival együtt nem ártottak sen-
kinek, a haza üdvét szolgálták, és egy igazabb, 
élhetőbb demokratikus világ megteremtésén 
dolgoztak.

1957 februárjában letartóztatták „a de-
mokratikus államrend megdöntésére irányuló 
szervezkedés kezdeményezése és vezetésének 
bűntette” miatt, és kötél általi halálra ítélték, 
melyet 1958. szeptember 29-én 6 óra 30 perc-
kor a kecskeméti börtönben hajtottak végre. 
Bátran vállalta a halált, mert mint mondta: 
„Inkább becsületben meghalni, mint becste-
lenül élni!”

„Inkább becsületben 
meghalni, mint 
becstelenül élni!”
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Bács-Kiskun a Mi Megyénk  
– Kecskemét a Mi Járásunk

2017. szeptember 8-án került megrendezés-
re a Bács-Kiskun a Mi Megyénk – Kecskemét 
a Mi Járásunk rendezvénysorozat X. eseménye, 
ahol Lajosmizse is bemutatta értékeit. A Lajos-
mizsei Települési Értéktár színes palettája mél-
tán prezentálja városunk természeti, kulturális 
és gasztronómiai különlegességeit. A nagysike-
rű kiállításon dr. Svébisné Gombkötő Gizella 
turbolyaszörpjét, a Tanyacsárda híres tejespi-
téjét, a város szamócalekvárját és a Kiss Cuk-
rászda süteményeit kóstolhatták meg a résztve-
vők. A látogatókat Kovács Gáspár citeraműsora 
szórakoztatta, aki lajosmizsei helyi gyűjtésből 
összeállított programmal készült a bemutatko-
zásra. A Lajosmizsei Jász Hímzőkör nemcsak a 
gyönyörű kézimunkáival, hanem személyes je-
lenlétével is emelte a program színvonalát.

Köszönjük valamennyi Kiállító Partner 
együttműködését és támogatását!

 
dr. Balogh László

jegyző
Basky András 
polgármester

Beszámoló a nyári napköziről
A 2017. év nyári napközi célja elsősorban az 

volt, hogy a résztvevő gyerekek a nyári szünetet 
tartalmasan és hasznosan tölthessék, de igye-
keztünk figyelembe venni azt is, hogy a diákok 
számára a nyári szünet egyben a pihenést is je-
lenti. Minden héten egy-egy témát dolgoztunk 
fel, amellyel kapcsolatban a gyerekek különbö-
ző feladatokat oldottak meg és kapcsolódott 
hozzá iskolán kívüli program is.

A földrajzos hét keretében a gyerekek kipró-
bálhattak különböző kísérleteket (pl. vulkaniz-
mussal kapcsolatos kísérletek), illetve különbö-
ző megfigyeléseket is végezhettek (pl. az idő-

járás minden napos megfigyelése, feljegyzése, 
ásványok, kőzetek egyszerű vizsgálata).

A második héttől Lajosmizsét vettük górcső 
alá. A város emlékműveit, szobrait vizsgáltuk 
meg „közelebbről”, majd a gyerekek ezek törté-
nelmi hátterével ismerkedtek meg. A „Lengyel 
Emlékmű” kapcsán felejthetetlen élménnyé 
nőtt a változatos papírrepülők hajtogatása és 
röptetése. Kirándulásunk során megtekintettük 
a Pusztatemplomot, amelyről a diákok több-
féle rajzot, illetve fotókatalógust is készítettek, 
továbbá tárlatvezetéses látogatást tettünk a 
Helytörténeti Gyűjteménybe is. A városban tett 
séták során mindig „nyitott szemmel” jártunk, 
amelyhez kapcsolódóan a gyerekek játékos fel-
adatokat oldhattak meg.

Az utolsó két hétben Magyarországot és 
Európát „utaztuk be” többek között a sport és 
a turizmus szemszögéből. Ehhez kapcsolódóan 
ellátogattunk az Új Tanyacsárda lovasbemuta-
tójára és a felsőlajosi állatkertbe is, amely felejt-
hetetlen élményt nyújtott a gyerekeknek.

A nyári napközi egyik legizgalmasabb része 
a fotópályázat volt, amelyen a napközis gyere-
kek egy-egy saját készítésű fotójukkal indulhat-
tak. A kiállított munkákra az iskolában és a Vá-
rosházán volt lehetőség szavazni, a helyezettek 
díjazásban részesültek.

A fenti programokon túl részt vettünk a 
Városi Könyvtár programjain, továbbá sokat 
fociztunk, társasoztunk és játszottunk.

Hírös Hét Fesztivál
A Hírös Hét Fesztivál keretében, az au-

gusztus 19-27. között megrendezett XX. Tér-
ségi Kertészeti és Élelmiszeripari Kiállítás és 
Vásár adott helyet a térség 20 településének 
bemutatkozására, ahol több mint 200 értéke-
sítő és kiállító várta látogatóit.

A 83 éves hagyományokra visszatekintő 
Hírös7 Fesztiválon a kistérségi települések 
összefogása révén ebben az esztendőben is le-
hetőségük nyílt az érdeklődőknek, hogy meg-
ismerjék azokat a helyi és térségi gazdákat, 
kézműveseket, akik minőségi, biztonságos, a 
tájegységre jellemző alapanyagokból készítik 
termékeiket.

Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egye-
sület idén immár 20 éve igyekszik tenni azért, 
hogy egy gazdag programkínálatú rendezvény 
formájában alkalmat adjon arra, hogy a láto-
gatók megismerjék a környező települések 
értékeit, sokszínű kulturális és turisztikai kin-
cseit, a települések kistermelőit és különleges 
termékeiket, népszerűsítve és megőrizve ezzel 
a kulináris és kézműves hagyományainkat. A 
program évről évre több különlegességgel bő-
vül.

A rendezvénysorozat minden napján más 
település jelent meg helyi különlegességeivel, 
termékeivel, terményeivel, melyeket minden 
nap meg is tekintettem. Augusztus 25-én a 

Kecskeméti Járás területéről Felsőlajos és La-
josmizse mutatta be tradicionális értékeit, il-
letve helyi termékeit.

Juhász Gyula, Felsőlajos polgármesterének 
köszöntője után, lehetőség nyílt megkóstolni 
a településen készült termékeket, terménye-
ket, így Benke István mézét, Csordás László-
né, Csordás Ildikó, Keresztes Erzsébet, Kollár 
Sándorné, Majoros István, Nagy Andrásné, 
Pető József, Rubos Csaba és családja, Teng-
ölics Judit, Domonyik Mihályné által termelt 
zöldségeket és gyümölcsöket, illetve a Kriszti-
na Farm házi lekvárját, kenyerét és sajtját. A 
Magán Zoo Állat- és Szabadidőpark fotóga-
léria-összeállításával, a Tanyacsárda Kft. csi-
kósruha, fotógaléria és díjak kiállításával tette 
teljessé az értékek megismertetését. A stand-
nál találkozhattunk a Márka Üdítőgyártó Kft. 
üdítőitalaival.

Basky András, Lajosmizse Város polgár-
mestere, az Aranyhomok Kistérségfejlesztési 
Egyesület elnökhelyettesének köszöntő sza-
vait követően megkóstolhattuk Lajosmizse 
Város Önkormányzat szamócalekvárját, Kol-
lár Imre házi sajtját, Dr. Svébisné Gombkötő 
Gizella bodzaszörpjét, a Cserényi Méhészet 
mézét, Kiss Márta kekszeit, Rimóczi László 
különleges grillázstermékeit, valamint megis-
merhettük Kovács László biotermékeit. Ezen 
felül a kiállításon bemutatkozott a Magyarvíz 

Ásványvíz Kft. ásványvizével és a Johanna Kft. 
prémium kategóriás pálinkákkal.

Mint a térség képviselője örömmel látom, 
hogy az esemény évek óta nagy érdeklődésre 
tart számot. Fontosnak tartom, hogy a fesz-
tiválon részt vevő települések széles körben 
megismertethessék sajátosságaikat, helyi ér-
tékeiket, termékeiket, a helyben megtermelt 
kiváló minőségű élelmiszereket, valamint az 
egyedi kézművestermékeket. Az is lényeges, 
hogy a rendezvény keretében fellépő előadó-
ikkal, társulataikkal maradandó kulturális 
élményt nyújtsanak a látogatók számára. Vé-
leményem szerint büszkék lehetünk a Kiskun-
ság itt bemutatott, homokon termett jellegze-
tes és páratlan termékeire.

 Dr. Salacz László  
 országgyűlési képviselő
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Felsőlajos a Hírös Hét Fesztiválon

Felsőlajos település 20. alkalommal vett 
részt a Hírős Hét Fesztivál keretein belül meg-
rendezett XX. Térségi Kertészeti és Élelmiszer-
ipari Kiállításon. Felsőlajos 21 település mellett 
mutathatta be a gazdák által termelt egészséges 
élelmiszereiket, a mézet, krumplit, paradicso-
mot, paprikát, szilvát, barackot, szőlőt, uborkát, 
cukkinit és a zöldbabot, valamint a településen 
felépült és ősszel átadásra kerülő Márka üzem 
termékeit. Megjelentek Felsőlajos turisztikai ér-
tékei is: a Tanyacsárda Kft., Idilli Pihenőpark, 
Krisztina Vendégház valamint a Magán - Zoo 
Állat- és Szabadidőpark. Augusztus 25-én La-
josmizsével együtt mutatkozott be Felsőlajos, 
ahol Juhász Gyula polgármester bemutatta a 
községet, ezután a település vendégül látta az 
odalátogatókat a felajánlott füstölt kolbászból, 
gyümölcsökből, valamint a több ízű márka üdí-
tőkből. Eredményesen zárult a kiállítás, mivel 
a Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Köz-
hasznú Kft. Bács-Kiskun Megyei Irodája által 
felajánlott különdíjat kapta Felsőlajos Község 
Önkormányzata. Ezúton mondunk köszönetet 
minden termelőnek és bemutatkozónak, hogy 
lehetővé tették Felsőlajos település számára, 
hogy XX. alkalommal is részt vegyen ezen a 
kiállításon.

Bács-Kiskun a Mi Megyénk –  
Kecskemét a Mi Járásunk

Felsőlajos is bemutatkozott a 2017. szept-
ember 8-i Bács-Kiskun a Mi Megyénk – Kecs-
kemét a Mi Járásunk rendezvényen. A kiállítás 
keretében a falu turisztikai értékei kerültek 
bemutatásra, így a Magán Zoo, a Tanyacsárda, 
az Idilli Pihenőpark, a Krisztina Farm. A kós-
toltatás keretében a Márka Üdítőgyártó Kft. 
termékeivel és a helyben termő őszibarackkal 
ismerkedhettek meg a látogatók. Ezúton is kö-
szönjük a kiállítók segítő támogatását!

A felsőlajosi óvoda hírei
A 2016-17-es nevelési évet június 16-án zár-

tuk, ezt követően nyári nyitvatartási rendben 
működött óvodánk. A nyári időszakban vegyes 
összetételű csoportunk van, ezért elsődleges 
feladatunk volt, hogy a gyermekeket olyan kö-
zösséggé kovácsoljuk össze, melynek tagjai se-
gítik, bátorítják egymást, élvezik az egymással 
töltött időt, együtt játszanak és nemcsak egy-
más mellett, konfliktusok esetén pedig komp-
romisszumképesek.

Óvodásaink a Falunapon is aktívan részt 
vettek, a nagycsoportosok dramatikus játék ke-
retében előadták „Az én uram tudja, hogy mit 
csinál” című népi játékot, nagy sikerrel, majd az 
óvónénik a délelőtt folyamán barkácsolós tevé-
kenységgel várták a kicsiket a parkban.

A nyári óvodai hetek is élménydúsan, vál-
tozatos programokat kínálva teltek. Saraltunk, 
homokvárat építettünk, apró élőlényekkel, bo-
garakkal ismerkedtünk, utaztunk az időben, 

egészen a középkorig, ahol tevékenyen ismer-
kedtünk a lovagkor sajátosságaival: pajzsot, 
kardot barkácsoltunk, a lányok pártát készítet-
tek, középkori hangszert fabrikáltunk és kora-
beli tánclépéseket is tanultunk.

Mindeközben természetesen figyelembe 
vettük az időjárás szélsőségeit, a napirendünket 
is ennek megfelelően szerveztük (reggel kinn az 
udvaron kezdtük a napot, majd a hőmérséklet 
emelkedésével a csoportszobában folytattuk). 
Ügyeltünk a fejfedő, naptej használatára, vala-
mint a megfelelő mennyiségű és minőségű fo-
lyadékpótlásra is.

Augusztus hónapban megkezdődtek a fel-
újítási munkálatok, festések a szükséges helyi-
ségekben.

Közben a technikai dolgozók és a közmun-
kások nagytakarításba fogtak, mire beköszönt 
az ősz, újra higiénikusan tiszta és esztétikus 
környezet fogadja a régi és új óvodásokat. Ezek 
a munkálatok nemcsak az épületen belül, ha-
nem az udvaron is folytak, megújultak az ud-
vari játékok is a csiszolásoknak és festéseknek 
köszönhetően.

Ebben a megszépült környezetben tudtuk 
fogadni szeptember 1-jén a gyermekeinket és 
szüleiket, hivatalosan is megkezdve a 2017-18-
as nevelési évet.

A Napocska csoportosok száma (kis-kö-
zépső) a szeptemberi hónap folyamán foko-
zatosan bővül a folyamatos beszoktatás elveit 
követve, és szeptember végére elérik a teljes 
létszámot. Nagy örömünkre szolgál, hogy sok 
új kisgyermek kezdte nálunk ezt a nevelési évet, 
intézményünk szinte maximális kihasználtság-
gal működik.

Ismét tartalmas évnek nézünk elébe, sokfé-
le színes programmal, tevékenységgel, játékkal 
készülünk, és nemcsak a gyerekek számára...

 Szabó Márta óvodapedagógus

Iskolai hírek
Boldog új évet szoktunk kívánni egymás-

nak, mi, pedagógusok augusztus 20-a után az 
alakuló nevelőtestületi értekezleten. Ezt kívá-
nom én is a tanévkezdés alkalmából diákjaink-
nak, szüleiknek, kollégáimnak. 

A szorgalmi időszak lejártával elbúcsúztunk 
a negyedikeseinktől, 24 nebulót indítottunk 
útra újabb kihívások felé, melyeknek reménye-
ink szerint sikerrel felelnek majd meg. Sikeres-
nek ítéltük a tanévet, a sok közös élménnyel és 
örömmel adtuk át a Szülői Szervezet és a Tan-
kerület által szponzorált jutalomkönyveket.

A következő héten már az úszótáborba vit-
ték kollegáim diákjainkat, melynek létrejötte a 
szülők anyagi vállalásának, az Önkormányzat 
támogatásának és Márta néni lelkes szervező-
munkájának köszönhető.

Még azon hét szombatján diákjaink műsora 
színesítette a Falunap rendezvényeit. Köszönet 
Évikének a szereplők felkészítéséért!

„Nyáron sem csendes az iskola” – írtam 
tavaly ilyenkor; idén is volt napközis tábor, de 
ezen a nyáron az iskolai csendet szorgos mes-
teremberek munkazaja törte meg. A nyár folya-
mán az őszi felújítási munkálatok (térkövezés, 
esővetőcserék, faház tetejének cseréje, ebédlő 
járólapjainak cseréje, nagyedény-mosogató 
cseréje) befejezéseként kifestésre kerültek az is-
kola belső terei, tantermei, kiszolgálóhelyiségei. 
A két parkettás terem is teljesen megújult. Erika 
néni és Mártika nagyon sokat dolgozott a mun-
kálatok befejezése előtt, közben és utána, hogy 
a tanévkezdésre minden a helyére kerüljön, 
újra tisztaság vegye körül diákjainkat. A tanító 
nénik is megújították a tantermek dekorációját.

És ez a ’Nyáron sem csendes iskola’ szept-
ember 1-jén várta vissza diákjait egy újabb tan-
évnyi kalandra, 16 új kisdiákkal a leendő első 
osztályban.

 Osbáth Barna tagintézmény-vezető

dr. Balogh László
jegyző

Juhász Gyula 
polgármester
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Mi a kanyaró?

Az egész világon elterjedt, igen ragályos fertőző betegség, amelyre 
lázas, hurutos bevezető szakasz és az azt követő kiütéses fázis jellemző. 

Tünetek:  hányás, étvágytalanság, levertség, bőrkiütés, fejfájás, kö-
högés, hőemelkedés, magas láz, hasmenés, rekedtség, hurutos tünetek, 
orrfolyás, bágyadtság, piros torok, nagyfoltú kiütés a szájban, nagyfoltú 
kiütés a garatban, Koplik-folt, nem viszkető bőrkiütés

A vírus a légutakon, esetleg a szem kötőhártyáján keresztül kerül 
a szervezetbe.

A kanyaró tünetei, kórlefolyása
Klasszikus formájában a kanyaró egy 9-11 napos lappangási időszak-

kal kezdődik. Ennek második felében bágyadtság, levertség, étvágytalan-
ság, fejfájás, hőemelkedés, hurutos tünetek, hányás, hasmenés. Az ezt kö-
vető 4-5 napban a hurutos tünetek kifejezetté válnak, a torok, garat vérbő, 
ezért piros színű. Magas láz kíséretében köhögés, rekedtség, erős orrfo-
lyás, kötőhártya-gyulladás jelentkezik. A beteg gyermek kerüli a fényt, 
közérzete igen rossz, nagy beteg benyomását kelti. Megjelennek az igen 
jellegzetes nyálkahártya-tünetek: a szájban és a garat egészén ún. nagy-
foltú kiütés, a kisőrlő fogak magasságában pedig a szájnyálkahártyán az 

ún. Koplik-folt, amely egy apróbb elemekből álló, grízszerű, sárgásfehér 
felrakódás. 

A bőrkiütés általában a 14. napon jelenik meg. A fül mögött és a ha-
lántékon kezdődik, majd rövidesen az arcon is láthatóvá válnak a len-
csényi, gombostűfejnyi, vörös árnyalatú bőrjelenségek, melyek a duzzadt 
bőrből kissé kiemelkednek. 2-3 nap alatt lefelé terjedve ellepik az egész 
testet. A kiütések helyenként összefolynak, de ép bőrszigeteket is hagy-
nak. A bőrelváltozás nem viszket, ujjnyomásra eltűnik. 4-5 napos fenn-
állás után barnás árnyalatú lesz, majd eltűnik. Ezt követően néhány hétig 
barnás pigmentáció maradhat, mely korpázó hámlással szűnik meg. A 
kanyaró nem okoz maradandó hegképződést.

A kanyaró egyik fő tünete a láz
A láz a kiütéses szakban végig magas marad, és általában az 

elhalványodással együtt hirtelen szűnik meg.
Hatékony antivirális (vírusellenes) kezelés nem áll rendelkezésre. 

Szövődmény nélküli esetben a tünetek kezelése szükséges: láz- és 
köhögéscsillapítás, sok folyadék fogyasztása, ágynyugalom. Amennyiben 
baktériumok okoznak szövődményt, a megfelelő antibiotikumot alkal-
mazza a kezelőorvos.

A kanyaró megelőzése
Magyarországon a kanyaró elleni védőoltás a kötelező oltások közé 

tartozik. Magyarországon a 15. hónapot betöltött kisdedek oltandók. 
Emlékeztető oltást a 11 évesek kapnak az általános iskola 6. osztályában. 
Elmaradt oltás bármely életkorban pótolható! Fontos a folyamatos kéz-
mosás vírusölő hatású kézfertőtlenítővel, a zsúfolt helyek kerülése.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Kecskeméti Járási Hivatal

Járási Népegészségügyi Intézete

VÉRADÓKAT TÜNTETNEK KI
Véradók köszöntése alkalmából 2017. október 5-én 10 órai kezdettel a következő váradók vehetnek át kitüntetést az Egészségház aulájában.

10-szeres véradóknak járó kitüntetést vehet át:
• Borosné Retkes Szilvia
• Bujdosó Sándor
• Csorba János
• Csorba Péter
• Halasi Zoltán
• Jaskó Ilona
• Korsós Ákos
• Kun Ferenc
• Lagzi-Kovács Tünde
• Mezei István
• Pethő Tímea
• Rigó Dávid
• Rigóné Úri-Kovács Ildikó
• Szabó Szilárd
• Szívós Norbert
• Szórád Károly
• Sándor Zsolt
• Tóth Attila
20-szoros véradóknak járó kitüntetést vehet át:
• Banka Katalin
• Dankó Dezső
• Herczegh István Györgyné
• Kézér Ernőné
30-szoros véradóknak járó kitüntetést vehet át:
• Dobosné Nagy Ibolya

• Gulyás Zsuzsanna
• Kislőrincz Sándor
• Magyar István
40-szeres véradóknak járó kitüntetést vehet át:
• Bera László Tibor
• Gyurgyik Istvánné
• Nagyné Szórád Erzsébet
50-szeres véradóknak járó kitüntetést vehet át:
• Drabant Erika
• Oláh István
• Török András
60-szoros véradóknak járó kitüntetést vehet át:
• Boros Sándor
70-szeres véradóknak járó kitüntetést vehet át:
• Apró Ferenc
80-szoros véradóknak  
járó kitüntetést vehet át:
• Korsós László
• Nagy Péter Pál

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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VÉRADÁSOK IDŐPONTJAI  
AZ EGÉSZSÉGHÁZBAN
2017. évben is számítunk  
a véradók segítségére!

2017. október 05. 8.30-13.00
2017. december 07. 8.30-13.00

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

FELHÍVÁS 
 

Segítsen,  hogy segíthessünk!  
 
 
Városunkban idén télen is sok embernek fog gondot okozni a tűzifa beszerzése, 
a fűtés megoldása. Erre a problémára keres megoldást Lajosmizse Város 
Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye. 
 
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy amennyiben a tulajdonában lévő 
földterületen, telken elszáradt, beteg fa van, és felajánlja tűzifának, jelezze 
felénk! Segítséget jelent az is, ha korábban kivágott, ritkított, megnyesett fákat, 
ágakat a tulajdonosa már nem hasznosít és az elszállítható. 
 
Intézményünk a helyi Önkormányzat támogatásával vállalja a fák kivágását, a 
már kivágott fák elszállítását és a rászorulóknak történő kiosztását. 
 
Közterületen és magánterületen található ép, egészséges fák kivágását, 
parkosítási, talajrendezési munkálatokkal összefüggő munkálatok elvégzését 
nem vállaljuk. 
 
A felajánlásokat az alábbi lehetőségeken várjuk: 

 személyesen az Egészségházban Fekete Zoltánnál 
 telefonon a 06/76/556-183 számon 

 
Segítő közreműködésüket kérjük és köszönjük! 

 

 
 

 Józsáné dr. Kiss Irén 
 intézményvezető 

Karácsonyi „Cipősdoboz”-akció! 
Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye  

 
2017. év karácsonyára meghirdeti „Cipősdoboz”-programját! 

 
Csatlakozzon Ön is a kezdeményezéshez, hogy a karácsony igazi ünnep lehessen minden gyermek számára! 

 
Keressen egy jó állapotban lévő üres dobozt, töltse meg ajándékokkal és örömet okozó dolgokkal! 

Mi kerülhet a csomagba? 
 
Használt jó állapotú (feleslegessé vált, kinőtt, megunt) vagy újonnan vásárolt kincsekkel lehet megtölteni. 

 ruhanemű, lábbeli 
 tartós élelmiszerek, konzervek 
 édességek: cukorkák, csokoládé, szaloncukor… 
 játékok: kisautók, labdák, babák, plüssállatok… 
 iskolai eszközök: toll, ceruza, számológép, zsírkréta, kifestők, képeskönyv, iskolatáska… 
 higiéniai eszközök: fogkrém, szappan, fésű, sampon… 

 
NE TEGYEN a csomagba! 

 
 használhatatlan vagy szennyezett tárgyakat 
 agresszivitásra késztető játékokat 
 romlandó ételeket 
 semmilyen alkoholtartalmú italt 

 
Az ajándékcsomagra jól láthatóan írja fel, hogy milyen korosztályú és nemű gyermeknek szánja, pl. “fiú 12″ vagy 
“lány 8″! 

Az elkészült ajándékcsomagot, kérjük, juttassa el az Egészségházba! 
(6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106., I. emelet) 
 

Kezdeményezésünkhöz várjuk természetes személyek, civil szervezetek, cégek, intézmények csatlakozását! 
 

A beérkezett ajándékok szétosztása 2017. december 13-án, a Luca-napi Gyermekkarácsonyi Ünnepségen 
fog megtörténni. 
 

További tájékoztatás a 76/556-180 és 76/556-181 telefonszámon kérhető.  
 
Köszönjük az adományokat!  
 
 
 
 
 

 
Józsáné dr. Kiss Irén 

EGYSZI-intézményvezető 

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy elindult Intézmé-
nyünk hivatalos Facebook-oldala! Az oldalon 

tájékoztatást kaphatnak az Intézmény életét érintő fontos 
eseményekről, rendezvényekről, egészségügyi és szociális 
témájú aktualitásokról. Címünk:

www.facebook.com/egeszseghaz.lajosmizse/

Tájékoztatás őszi szünidei  
gyermekétkeztetés igénybevételéről

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény értelmében Lajosmizse Város Önkormányzata in-
gyen biztosítja a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 
részére a szünidei gyermekétkeztetést.

Az étkezés a
• bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek 

számára a bölcsődei és az óvoda zárva tartásának időtartama 
alatt valamennyi munkanapon,

• minden további gyermek számára a nyári szünetben legalább 
43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső 
valamennyi munkanapon 
vehető igénybe a szülő, törvényes képviselő kérelmének megfelelő 

időtartamban.

• Az őszi szünidei gyermekétkeztetés biztosításának ideje:
2017. október 30. – november 03. (4 nap)
2017. novembert 1-jén nincs étkeztetés.
Az igénybevétel módja: napi egyszeri meleg étel biztosítása elvi-

tellel, csomagolva
• Helyszíne: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, 

Gyermekjóléti és Szociális Intézménye, 6050 Lajosmizse, Dózsa 
György út 104-106. 
Az ingyenes őszi szünidei gyermekétkeztetést kizárólag az a sze-

mély veheti igénybe, aki a fent részletezett feltételeknek megfelel és 
az igénybevételhez szükséges – postai úton Lajosmizse Város Önkor-
mányzata által kiküldött – nyilatkozatot (a Gyvt. 21/C. §-a szerinti 
szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez) kitöltve, aláírva 2017. 
október 15. napjáig leadta az Egészségházban a Család- és Gyermek-
jóléti Szolgálatnál.

Bognár Szilvia
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
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MESERÉT LAJOSMIZSEI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉGE
Telefon: 76/555–024 • 6050 Lajosmizse, Szent L. u. 19. • E-mail: mesebolcsi@freemail.hu 

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

Bölcsődei hírek
A bölcsődében a szeptember most is a beszoktatásról szól. Minden 

kisgyermekes család életében eljön az a pillanat, mikor a gyermek és szü-
lők közötti bensőséges kapcsolat köre kitágul és kinyílik a tágabb környe-
zetre. Mikor először vesznek részt gyermekprogramokon, mikor a nagy-
szülőre vagy egy barátra bízzák akár csak néhány órára, a kisgyermek el-
indul a leválás útján. Így van ez a bölcsődébe kerüléssel is. Minden szülő 

megtapasztalja ennek az időszaknak a nehézségeit, buktatóit és örömeit. 
Fontos, hogy a felnőtt felkészülten tudja kezelni a felmerülő helyzeteket, 
segítve ezzel a gyermek önállósulását, illetve megkönnyíti számára a be-
szoktatás nehézségeit. 

Minden Kedves Szülőnek köszönjük az együttműködést, a türelmet 
és sok-sok boldog pillanatot, mosolyt kívánunk a bölcsődében eltöltött 
időre! Hajdú Zoltánné  
 intézményegység-vezető

Nevelési év kezdése a  
Lajosmizsei Meserét Óvodában

Szeptember elsejétől újra gyermekzsivaj töl-
ti be a Meserét óvoda székhely- és tagintézmé-
nyeinek csoportszobáit. A lajosmizsei óvodák-
ban 397 fő kisgyermek kezdte meg a nevelési 
évet. A TOP-1.4.1-15 kódszámú pályázatnak 
köszönhetően korszerű, jól felszerelt intéz-
mény fogadja az óvodába érkező gyermekeket. 
A székhelyóvodában megtörtént a gyermek-
mosdók komplex felújítása, a folyosók-öltö-
zők burkolatának cseréje, új villanyvezetékek, 
lámpák, szerelvények kerültek beépítésre. Két 
csoportszobában új parketta lefektetése, négy 
csoportban parketta csiszolása, lakkozása, vala-
mint teljes körű festés valósult meg. A csoport-
szobákba új játékeszközök, gyermekbútorok, 
gyermekágyak, öltözőszekrények teszik korsze-
rűvé és harmonikussá a környezetet. A szépen 
felújított óvodát nagy örömmel vették birtokba 
a kisgyermekek. Az udvari játékeszköz-készle-
tünk is bővült a pályázat segítségével. 2017. ok-
tóber és november hónapban megújul az óvoda 
utcai kerítése és megtörténik a belső teraszok 
burkolása.

A Rákóczi utcai tagintézményünkben új 
radiátorok és csövek kerültek beszerelésre. Két 
csoportszobában parketta csiszolása, lakkozá-

sa, villanyvezetékek, szerelvények cseréje, fes-
tés, felületképzés, mázolás tette esztétikussá és 
biztonságossá a környezetet. A riasztórendszer 
kiépítésével megvalósult az óvoda védelme. Az 
év folyamán tervezzük a fenntartó segítségével 
a részleges akadálymentesítést és a járda építé-
sét.

A Szent Lajos utcai óvodában is szépen fel-
újított környezet fogadta a gyermekeket. Meg-
újultak a villanyvezetékek, melegpadló-burko-
latot kaptak a csoportszobák, a folyosókra új 
járólap került. A riasztórendszer telepítésével 
biztonságosabbá vált az óvoda. A sötétítő rolók, 
a helyiségek festése barátságosabbá tette az óvo-
dai környezetet.

A bölcsődei intézményegységben régi ál-
munk vált valóra a riasztórendszer kiépítésével 
és új udvari játékok vásárlásával. 

A munkálatok befejezésével a csoportszo-
bákat, irodákat, folyosókat az óvodákban és a 
bölcsődében minden dolgozó szívvel-lélekkel 
rendezgette, takarította, díszítette. Köszönjük 
a kivitelező GOMÉP Kft. vezetőinek és dolgo-
zóinak, valamint az alvállalkozóknak a precíz 
és határidőre elkészült munkát! Köszönjük a 
fenntartónak és a Polgármesteri Hivatal dol-
gozóinak a pályázati munkához nyújtott segít-
séget! Hálás szívvel megköszönöm az óvoda és 
a bölcsőde minden dolgozójának, hogy lelkiis-

meretes munkájukkal segítették, hogy szeptem-
ber elsejére szépen kitakarított és esztétikusan 
berendezett intézményekbe érkezhettek a kis-
gyermekek!

 Kocsis Györgyné  
 intézményvezető

ELŐZETES 
 
 

 
 

 
 

HAGYOMÁNYOS ŐSZI ÓVODABÁL 
 
 

2017. NOVEMBER 11-ÉN (SZOMBATON) 
19 ÓRAKOR 

 
 

HELYSZÍN: GERÉBY KÚRIA 
 
 

SZERETETTEL VÁRUNK 
MINDEN KEDVES VENDÉGET! 
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Életképek a megújult Székhely- és Rákóczi utcai óvodából

Megújulva, megszépülve
A Meserét Lajosmizsei Napkö-

zi Otthonos Óvoda Szent Lajos 
utcai Tagintézménye számára a 
TOP-1.4.1-15 kódszámú pályázat 
lehetőséget adott, hogy a világítá-
sunkat korszerűsítsük, az aljzat-
burkolatot kicseréljük, riasztóval 
lássuk el az egész óvodát. Négy 
udvari játékot, szekrényeket, bor-
dásfalakat, az ablakokra rolettákat 
kaptunk. Minden helyiség ki lett 
festve.

A Szülői Munkaközösség a sza-
bad falfelületeinket lambériáztatta, 
a folyosóra szép nagy parafatáblá-
kat rendelt és a teljesen megújult 
csoportszobákba új karnisokat 
szereltetett fel.

Szeptemberben szép, rendezett, 
családias hangulatú környezetben 
tudtuk fogadni a gyermekeket. 
Köszönet ezért Lajosmizse Város 
vezetőinek, az óvoda vezetőségé-
nek és természetesen a szülőknek!

Balyi Judit  
tagintézmény-vezető
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kézbesítőjénél vagy az előbb említett hivatalokban!
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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

Gólyatábor az iskolában
2017. augusztus 28-án és 29-én gólyatá-

borba vártuk a leendő elsősöket. Azt szerettük 
volna, ha még a nagy szeptemberi nyüzsgés 
előtt megismerkedhetnek az iskolával, a tanító 
nénikkel, tanító bácsival. Bejártuk az iskolát, 
megnéztük az ebédlőt, megbeszéltük az ebéde-
lés rendjét. Használhatták az interaktív táblát. 
Kalózsapkát készítettünk, majd megkerestük 
az eldugott kincseket. Célba dobtunk a kalózok 
itt maradt csizmáival. Énekeltünk, táncoltunk. 
Vidáman töltöttük el a két napot. Szeptember 
elsején már ismerősként köszöntöttük egymást 
az ényitón.

Erzsébet napközis tábor
Idén két turnusban közel 150 gyerek vett 

részt az Erzsébet napközis táborban. Napi 
négyszeri étkezés biztosította, hogy korgó 
gyomrú gyerek ne legyen. Barkácsolások, moz-
gásos játékok színesítették a napokat. Sokféle 
régi játékkal, gyertyaöntéssel, ostorfonással, 
társasjátékkal valamint gyümölcssaláta-készí-
téssel ismerkedhettek meg a résztvevők. Isko-
lánk környezetét is szépítettük két sziklakerttel. 
Voltunk a Helytörténeti Múzeumban, a Kis Cu-
kiban, a Dzsimburiban, az Arborétumban és a 
Planetáriumban is.

 Szilaj Kata
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A XXIV. Lajosmizsei Napok programjaiból

„Mizse nádor esküje” történelmi színmű

Kocsis Tibó Honeybeast-koncert

Kowalsky meg a Vega
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Szakköridőpontok a művelődési házban., 2017. II. félév
• Szeptember 2.: tűzzománc
• Szeptember 9.: ékszerkészítő
• Szeptember 16.: tűzzománc/foltvarrás/papírfonás
• Szeptember 23.: fazekas
• Szeptember 30.: tűzzománc
• Október 14.: tűzzománc/ékszerkészítő/foltvarrás
• Október 21.: fazekas/papírfonás
• Október 28.: tűzzománc
• November 11.: fazekas/foltvarrás/ékszerkészítő
• November 18.: tűzzománc
• November 25.: papírfonás
• December 2.: tűzzománc
• December 9.: fazekas/foltvarrás/ékszerkészítő
• December 16.: papírfonás
Információ: 76/555-323, www.lmizsekultura.hu
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SPORT

Mizse KC felnőtt csapat
A Mizse KC felnőtt ké-

zilabdacsapata augusztus 
1-jén kezdte meg a 2017/18-
as bajnoki szezonra való fel-
készülést.

A csapat alapembereit 
sikerült megtartani egyesü-
letünknek. Melléjük olyan 
fiatal ambiciózus játékoso-
kat szerettünk volna iga-

zolni, akik képesek a csapat játékstílusába be-
illeszkedni azokon a posztokon, ahol erősítésre 
szorultunk.

Mizse KC keretének változásai
• Maradtak:

Lengyel Zoltán, Istvanovszki Dániel, Takács 
Bálint, Drabant Attila, Benke Viktor, Tamás 
Ádám, Scheuring Balázs, Szajbert Zsolt, Bán 
Attila, Szórád Pál, Nyitrai Gábor
• Távozott:

Duzsi Dávid (TKE), Talmácsi Ákos (KTE), 
Veszelszki Zsolt (befejezte az aktív játékot), Me-
gyeri Péter (Cegléd), Nagy László(?)
• Érkezett:

Ács Tamás, Podoba János, Szabó Tamás 
(mindhárom Dabas), Almási László (Cegléd)
• Utánpótlásból csatlakozott:

Gazsik András, Soltész Márk, Veszelszki 
Bence, Homoki Martin

A felkészülés első két hetében az állóképes-
ség és erőfejlesztés szerepelt. Első felkészülési 
mérkőzésünket a Pick Szeged U20-as csapa-
tával játszottuk hazai pályán (31-25), ahol 
elsősorban maga a játék volt a fontos. Gyo-
maendrődön dupla mérkőzéssel folytatódott 
felkészülésünk, ahol komoly terhelésnek kitéve 
a csapatot, az első mérkőzésen 31-27-es vere-
séget, a másodikon 31-29-es győzelmet tudhat-
tunk magunkénak. Negyedik mérkőzésünket a 
jó erőkből álló NB II-es Békéscsabával itthon 
játszottuk (31-20), ahol a védekezés gyakorlá-
sa volt a fő feladat. Augusztus utolsó hetében 
csúcsterhelést kapott csapatunk. A hét elején 
a szegedi csapat elleni visszavágón Szegeden 
(29-31) komplex védekező-támadó felada-
tok megvalósítására törekedtünk. Hétvégén, 
Százhalombattán szerepeltünk egy négycsapa-
tos tornán, ahol a harmadik helyet szereztük 
meg egy győzelemmel, két vereséggel (Mizse 
KC-Százhalombatta 28-25, Tata-Mizse KC 19-
15, Nyíregyháza-Mizse KC 29-26.). A csapat jó 
benyomást keltett a mérkőzéseken. Agresszív 
védekezésünket kell tovább erősíteni, és táma-
dásbefejezéseinket pontosítani. Talán ha a Tata 
elleni mérkőzés első félidejét nem alusszuk át, 
jobb eredményt is elérhettünk volna.

Két héttel a bajnoki rajt előtt feladatunk az 
erőgyűjtés mellett a támadás-védekezés-felada-
tok pontosítása.

Tudjuk, hogy az idei bajnokság még erő-

sebb, mint a tavalyi, így nehezebb lesz elérni a 
bent maradást érő helyek valamelyikét. Célunk 
nem lehet más, mint kiadni magunkból a ma-
ximumot, kiszolgálni a szurkolóinkat, támoga-
tóinkat.

 Avar György edző

Mizse KC utánpótlás csapatok
Serfőző Zsolt a Mizse 

KC utánpótlásában 2017 jú-
liusában kezdte el a munkát, 
korábban több éven keresz-
tül a Pick Szeged utánpótlás 
csapatainak volt az edzője, 
technikai vezetője. Ebben 
a szezonban közvetlenül a 
serdülő csapat irányításáért, 
illetve az utánpótlás csapa-

tok versenyeztetéséért felelős.
A két legidősebb korosztály augusztus 1-jén 

kezdte el a felkészülést. Elsősorban az állóké-
pesség fejlesztése volt a cél, majd ezt követően 
a technikai, taktikai gyakorlás volt terítéken. A 
felkészülési mérkőzések során még nem ment 
minden zökkenőmentesen, de a serdülő csapat 
a Kecskeméti Sportiskola, valamint a Török-
szentmiklósi Székács SE csapatai ellen is győzni 
tudott edzőmérkőzésen.

Ezt követően neveztünk be a Budapesti 
Nyári Fesztiválra, ahol 12 csapat indult. Saj-
nos balszerencsénk volt a sorsolásnál, hiszen 
a mezőny egyetlen I. osztályú csapatát, a KSI-t 
pont a csoportunkba sorsolták be, így hiába 
győztünk a Gézengúz és a Csepel csapatai el-
len, a kiírás szerint csoportmásodikként csak a 
csoportmásodikok ellen játszhattunk, így a Du-
nakeszi és az ÓKSI csapatainak legyőzését kö-
vetően 4 győzelemmel és 1 vereséggel 4. helyen 
végzett a csapat.

Ifjúsági csapatunk az elmúlt hétvégén Érden 
szerepelt a Százhalombattai KE tornáján, ahol 
a helyi csapaton kívül a Tata és a Nyíregyháza 
csapatai vettek részt. A Százhalombatta és a 
Tata csapatának legyőzését követően a végső 
győzelemért a Nyíregyháza csapata követke-
zett, ellenfelünk azonban jobban bírta a soro-
zatterhelést és megérdemelt győzelmet aratott. 
Ifjúsági csapatunk így 2. helyet ért el. Serdülő és 
ifjúsági csapatunk hazai környezetben kezdi a 
bajnokságot, 13-án a Pick Szeged csapatait lát-
juk vendégül.

U12-es csapatunkat újjá kellett szervez-
nünk, ők is augusztusban kezdték el a munkát 
Móra Ferenc edzővel. Jelenleg edzőmérkőzések 
szervezése folyik, a csapat szeptember végén 
kezdi a bajnokságot.

Az utánpótlás bázisunk növelése érdekében 
felsőlajosi és táborfalvai alsó tagozatos diákok-
kal szeretnénk indulni a kisiskolás bajnokság-
ban. Ezeknél a csapatoknál az edzőket már ki-
választottuk, a fiú U9 és a lány U10-es korosztá-
lyokban már jövő héten elkezdjük az edzéseket, 
a legfiatalabbaknál a szeptember 19-ei toborzót 
követően kezdődnek a foglalkozások.

Szeretném, ha itt Lajosmizsén újra bein-
dulna az utánpótlásképzés, hiszen a telepü-
lésről korábban több olyan játékos is indította 
a sportpályafutását, akik később az NB I-ben, 
illetve a válogatottban játszottak.

 Serfőző Zsolt utánpótlás szakmai vezető

Felnőtt csapat: Dudás Tibor elnökségi tag, Sápi Zsombor elnök, Veszelszki Bence, Gazsik András, Nyitrai 
Gábor, Homoki Martin, Szabó Tamás, Tamás Ádám, Szórád Pál, Drabant Attila, Takács Bálint, Avar György 
edző (álló sor), Almási László, Soltész Márk, Benke Viktor, Istvanovszki Dániel, Lengyel Zoltán, Podoba 
János, Bán Attila, Scheuring Balázs, Szajbert Zsolt, Ács Tamás (ülő sor)

Serdülő csapat

Avar György

Serfőző Zsolt



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

14  | HÍRLAP | 2017. szeptember–október | | HÍRLAP | 2017.  szeptember–október |  15

SPORT SPORT TŰZOLTÓSÁG

A Lajosmizsei VLC hírei
Vegyesen kezdte a megyei I. 

osztályú bajnokság 2017/18-as 
idényét a Lajosmizsei VLC felnőtt 
csapata. Két vereséggel, egy dön-
tetlennel és egy győzelemmel a 
tabella 8. helyén áll az együttes a 
4 forduló után a 13 csapatos me-
zőnyben. Négy új játékos érkezett 
a nyár folyamán? Kiss László és 
Radnóti Donát Városföldről, Sudár 
Csaba Kecelről, Rapi Kristóf Kecs-
kemétről, távozó nem volt. Célként 
a 6-10. helyet fogalmazta meg az 
egyesület vezetősége.
Eredmények:
• Kecel – Lajosmizsei VLC: 2-0
• Lajosmizsei VLC – Kalocsa: 

1-2; gól: Móra V.
• Akasztó – Lajosmizsei VLC: 

2-2; gól: Csorba I., Kiss L.
• Lajosmizsei VLC – Kiskunha-

las 3-1; gól: Kiss L. 2, Sudár Cs.

A Lajosmizsei Asztalitenisz Club hírei

Augusztus 12-én rendeztük 
meg a 11. Varga Iván emlékver-
senyt, melyet Basky András pol-
gármester úr nyitott meg. A ver-
senyen indulók száma majdnem 
elérte az 50 főt. Sok színvonalas 
és izgalmas mérkőzésnek lehet-
tünk tanúi, a női egyéni döntőt a 
közönség több percen keresztül 
tartó tapssal jutalmazta.
A versenyen a következő  
eredmények születtek:
• Női egyéni: 
1. Steiner Zsófia (Szekszárd)
2. Baracsi Dóra (Lajosmizse)
3. Szijjártó Pálné (Lajosmizse)
• Férfi egyéni:
1. Farkas Rudolf (Orosháza)
2. Tóth Zoltán (Kecskemét)
3. Török István (Nagykőrös)
• Női páros:

1. Baracsi Dóra – Dömötör Szilvia
2. Márkli Tiborné – Novák Laura
3. Szijjártó Pálné – Végh György-
né
• Férfi páros:
1. Farkas Rudolf – Tóth Zoltán
2. Hoffer Gábor – Török István
3. Kis-Bús András – Grezsa Ta-
más
• Vegyes páros:
1. Dodó László – Baracsi Dóra
2. Farkas Rudolf – Farkas Orsolya
3. Tóth Zoltán – Szijjártó Pálné

Az első három helyezettek 
éremdíjazásban részesültek, a 
női és férfi elsők serleget is nyer-
tek, melyet Sápi Tibor (Papír- és 
Nyomtatványbolt) ajánlott fel a 
győzteseknek.

 Szijjártó Pálné

Sakk
Augusztus 26-27-én került 

megrendezésre a VI. Lovass Imre 
Országos Sakkverseny a Műve-
lődési Házban. Az 59 résztvevő 
három csoportban küzdött a he-
lyezésekért.

A 28 fős „A” csoportban (2200 
élőpont alattiak) a hazaiak közül 
Márton Attila szerepelt a legjob-
ban, aki a 17. helyen végzett. Az 
50.000 Ft-os fődíjat Kovács Gá-
bor, a Kecskeméti Tóth László SE 
NB I/B osztályú csapatának tagja 
nyerte el.

A 19 fős „ B” csoportban (1600 
élőpont alattiak) a hazai verseny-
zők közül B. Nagy Roland szere-
pelt a legjobban, aki nyolcadik lett.

A 12 fős „ C” csoportban (élő-
pont nélküliek) a hazaiak közül 
Kiss László szerepelt a legjobban, 
aki ötödik lett. Ö kapta a teljes me-
zőny legidősebb versenyzőjének 
járó különdíjat is.

Ugyanitt a 2004-es születésű 
Nagy Máté hat játszmából elért 
három győzelme dicséretet érde-
mel.

 Móczó István

Mustgázmérgezés:  
a borospincék veszélye

Főként a szüret utáni idő-
szakban emelkedik jelentősen a 
mustgáz- (szén-dioxid) mérge-
zés veszélye. A közhiedelemmel 
ellentétben, ha a kézben tartott 
gyertya lángja nem alszik el, az 
sem garancia arra, hogy nincs a 
pincében halálos koncentrációjú 
mustgáz. A mustgázmérgezés 
évről évre sok halálos áldozatot 
követel. A gyakran alkalmazott 
gyertyalángpróba nem meg-
bízható! Ha ugyanis a levegő 
szén-dioxid-koncentrációja el-
éri vagy túllépi a nyolc-tíz száza-
lékot, eszméletvesztést, fulladá-
sos halált okoz. A szőlőlé, illetve 
a must erjedése során keletkező 
szén-dioxid a talaj közelében 
gyűlik össze, mivel nehezebb a 
levegőnél. Színtelen és szagtalan 
gáz. A gázálarcok, gázmaszkok 
viselése nem nyújt védelmet a 
mérgezéssel szemben, kerülje 
ezek használatát, mert hamis 
biztonságérzetet kelthetnek!

A mérgezés elkerülése érde-
kében fontos a pincék megfelelő 
szellőztetése. Ennek érdekében 
alkalmazzon folyamatosan mű-
ködő szellőztető berendezése-

ket és rendszeresen ellenőrizze, 
hogy azok működőképesek-e! 
Szereljenek fel a pincében gá-
zérzékelő riasztóberendezést! A 
bort zárt hordóban kell tartani, 
ellenőrizze, hogy az abroncsok 
és a dongák épek legyenek, vala-
mint a csapokhoz, a töltőnyílás-
hoz és egyéb nyílásokhoz hason-
lóan jól záródjanak! Mindezek 
mellett a gyertyateszt is alkal-
mazandó: egy rúdhoz rögzített 
égő gyertyát tartson maga előtt 
maximum derékmagasságban! 
Ha a láng elalszik, azonnal hagy-
ja el a helyiséget, menjen szabad 
levegőre!

Mi a teendő mustgázmérge-
zés esetén? Veszély esetén hívja a 
112-es segélyhívót vagy a 105-ös 
számon a katasztrófavédelmet! 
Sokszor a laikusként segíteni 
próbálók maguk is gázmérgezés 
áldozataivá válnak, ezért baj ese-
tén mindig értesítse a kataszt-
rófavédelmet és bízza a mentést 
szakemberre! A helyszínre ér-
kező mentősök, tűzoltók is csak 
a személyi épségük biztosítását 
szolgáló légzőkészülék haszná-
latával közelíthetik meg a bajba 
jutottat. 

 Tűzoltó-parancsnokság

A Lajosmizsei VLC felnőtt csapata. (Fotó: Bujdosó Gréta)

Második alkalommal került 
megrendezésre városunk sport-
centrumában a Primavera-kupa 
U13-as gyermeklabdarúgó-torna. 
Egyesületünk két csapatot indított, 
az egyik gárda a 2., a másik az 5. 
helyen végzett. A díjakat Détá-
ri Lajos hétszeres világválogatott 
labdarúgó, az 1980-as évek legen-
dás játékosa adta át a gyerekeknek. 
A máig népszerű Döme régi rajon-
gója, Járomi István meghívására 
érkezett Lajosmizsére. Az egykori 
klasszis gólkirály elismerően nyi-
latkozott a rendezvényről és a kö-
rülményekről.

Az U7, U9, U11, U13-as csa-
pataink szeptembertől az OTP 
Bank Bozsik Programban vesznek 
részt heti rendszerességgel. Az 
első tornára 10-én, vasárnap kerül 
sor Lajosmizsén.

 Faragó Gyula
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  Szakmai Napok - Nyílt Napok
lajoSmizSe VároS ÖNkormáNyzata egéSzSégügyi, gyermekjóléti éS SzociáliS

iNtézméNye Szeretettel híVja, Várja ÖNt Szakmai Napok reNdezVéNyeire

Támogatók, kiállítók, szakmai közreműködők: BKM Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete, Amplifon Hallásközpont, Antal Emese, Bebők Sándorné, Braunitzer Ferencné, Budai Boglárka, Cserényi Méhészet, 
Daragó Dénes, Dr. Balázs László, Dr. Dénes Zsolt, Dr. Domján Kornélia, Dr. Dutkon Alexandra, Dr. Frecska Éva, Dr. Járomi Péter, Dr. Nádas Katalin, Dr. Siserman Gyöngyi , Dr. Svébisné Gombkötő Gizella, Dr. Végh Lajos, Felsőlajos Község Önkormányzata,  
Gömöri Sándor, Házisweets Kft, 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., Márka Üdítőgyártó Kft., Mátrai Anikó, Meleg Sándor, Meserét Lajosmizse Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Móczóné Oláh Edit és Móczó Ákos, Nagy Ervinné, Ölelő Kéz Ápolási és Hospice Alapítvány, 
Procurator Alapítvány, Csóri Fanni, Vinnainé Csurpek Ágnes, Zsikla Ágnes Valamennyi támogató, kiállító és szakmai közreműködő felé ez úton is kifejezzük köszönetünket.

XVii.

Soron kívüli hallás- és látásvizsgálat,  
gyermek vérnyomásmérés 3 éves kortól
Helyszín: Egészségház, védőnői tanácsadó
2017. október 02-án, 04-én, 06-án 7.30-9.30 h
2017. október 05-én 13.00-15.00 h

Tartásjavító torna ovicsoport részére
Helyszín: Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda 
és Bölcsőde
Közreműködik: Mátrai Anikó gyógytornász
2017. október 04-én 9.00-11.00 h 

Gyermek fogszabályozó tanácsadás
Helyszín: Egészségház, fogászati rendelő
Dr. Dénes Zsolt címzetes főorvos, fogszakorvos
2017. október 04-én 17.00-18.30 h

Gerinc-és lúdtalpszűrés 1. osztályos tanulók részére
Helyszín: Fekete István Sportiskolai Általános Iskola
Dr. Balázs László ortopéd szakorvos
Labanczné Tercsi Erika védőnő - Procurator Alapítvány
2017. október 05-én 8.00 h

Helyes kézmosás, kézhigiéne a 2. oszt. tanulók részére
Helyszín: Fekete István Sportiskolai Általános Iskola
Előadó: Bebők Sándorné közegészségügyi szakügyintéző
BKM Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Járási 
Népegészségügyi Intézete
2017. október 06-án 9.45-12.00 h

Szájápolás, helyes fogmosási technikák  
a 3.  és 4. osztályos tanulók részére
Helyszín: Fekete István Sportiskolai Általános Iskola
Dr. Dutkon Alexandra fogszakorvos
2017. október 02-án 12.00-13.00 h
2017. október 06-án 12.00-13.00 h

Iskola-egészségügyi alapszűrés a 4/A osztályban
Helyszín: Fekete István Sportiskolai Általános Iskola
Labanczné Tercsi Erika védőnő
2017. október 03-án 8.00 h

Egészséges életmód kérdései és a helyes 
táplálkozás az 5. osztályos tanulók részére
Helyszín: Fekete István Sportiskolai Általános Iskola
Előadó: Budai Boglárka dietetikus 
2017. október 04-én 8.55 h
Előadó: Brauniczer Ferencné dietetikus
2017. október 05-én 8.55 h
Előadó: Meleg Sándor dietetikus
2017. október 09-én 8.55 h

egéSzSégügyi SzűréSek
Szürke – és zöldhályog szűrés
Helyszín: Egészségház, szemészeti rendelő
Dr. Frecska Éva főorvos, szemész szakorvos
Előzetes időpontkérés szükséges: 76/556-231
2017. október 02-án 8.00-12.00 h

Alkaros csontsűrűség mérés, törési rizikóbecslés, 
kalcium és D vitamin szint meghatározás
Helyszín: Egészségház, fizioterápia
2017. október 04-én 15.00-18.00 h
2017. október 05-én 8.00-12.00 h

Hallásállapot felmérés, hallókészülék átvizsgálás, 
tisztítás (Amplifon Hallásközpont) 
Helyszín: Egészségház, ügyeleti folyosói szakrendelő 
2017. október 03-án 8.00-12.00 h

Egészség- pont
Ingyenes vérnyomásmérés, vércukormérés, koleszterinmérés,  
pulzus ellenőrzés, testtömeg- index számítás, diétás tanácsadás
Helyszín: Egészségház, fizioterápia
Ölelő Kéz Ápolási és Hospice Alapítvány
2017. október 04-én 9.00-13.00 h

Frissítő masszázs – Móczó Ákos svédmasszőr
Helyszín: Egészségház, fizioterápia
2017. október 04-én 9.00-13.00 h

Ingyenes gégerák szűrés
Helyszín: Egészségház, szakorvosi rendelő
Dr. Siserman Gyöngyi fül-orr-gégész szakorvos
Előzetes időpontkérés szükséges: 20/213-7108
2017. október 04-én 14.30-19.00 h

Szájüregi elváltozások vizsgálata megelőzés céljából
Helyszín: Egészségház, fogászati rendelő
Dr. Dénes Zsolt címzetes főorvos, fogszakorvos
2017. október 02-án,04-én 15.00-17.00 h
2017. október 03-án, 05-én, 06-án 10.00-11.00 h
Dr. Dutkon Alexandra fogszakorvos
2017. október 04-én 13.00-15.00 h

Fogsorhasználati tanácsadás és ellenőrzés
Helyszín: Egészségház, fogászati rendelő
Dr. Dénes Zsolt címzetes főorvos, fogszakorvos
2017. október 03-án 9.00-10.00 h

Melanoma (bőrdaganat) szűrés
Helyszín: Egészségház, szakorvosi rendelő
Dr. Domján Kornélia főorvos, bőrgyógyász szakorvos
Előzetes időpontkérés szükséges: 76/556-231
2017. október 05-én 9.00-11.00 h

Csípő és térdprotézis műtétet követően  
otthon végezhető gyógytorna gyakorlatok 
Helyszín: Egészségház, fizioterápia
Mátrai Anikó gyógytornász
2017. október 06-án 17.00-18.00 h

Ingyenes tüdőszűrés
Előzetes időpontkérés, részletes tájékoztató kérhető: 
Egészségház, Somodi Jánosné (76/556-232) 
Helyszín: Egészségház, tüdőszűrő busz
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
2017. október 11-12-én 10.00-17.00 h

Női egéSzSégmegőrző 
programok

Terhes - és kismama fogászati szűrés, tanácsadás
Helyszín: Egészségház, fogászati rendelő
Dr. Dénes Zsolt címzetes főorvos, fogszakorvos
2017. október 02-án 17.00-18.00 h
2017. október 05-én 9.00-10.00 h

Nőgyógyászati rákszűrés
Helyszín: Egészségház, szakorvosi rendelő
Dr. Végh Lajos főorvos, szülész-nőgyógyász, onkológus 
szakorvos
2017. október 02-án, 04-én, 06-án 9.00-12.00 h

Terhestanácsadás várandós anyák részére
Helyszín: Egészségház, védőnői tanácsadó 
2017. október 03-án 8.00-16.00 h

Ingyenes mammográfiás szűrés
Előzetes időpontkérés, részletes tájékoztató kérhető: 
Egészségház, Somodi Jánosné (76/556-232) 
Helyszín: Egészségház, mammográfiás szűrő busz, MaMMa® 
Egészségügyi Zrt.
2017. november 30-december 01-jén 7.00-17.00 h

VéradáS,  
Véradó üNNepSég

ABCDE szemlélet a sürgősségben,  
az újraélesztés technikája című előadás 
lakosság részére 
Helyszín: Egészségház, I. emelet tanácsterem
Előadó: Horváth Veronika mentőtiszt
OMSZ Dél-alföldi Regionális 
Mentőszervezet, Kecskemét
2017. október 02-án 14.00 h

Továbbképzés egészségügyi és szociális 
dolgozóknak: BLS elsősegélynyújtás 
és a defibrillátor (újraélesztő) készülék 
biztonságos használata 
Előadók: Dr. Lódi Brigitta foglalkozás 
egészségügyi orvos
Helyszín: Egészségház, I. emelet tanácsterem
2017. október 02-án 9.00 h 
Helyszín: Estike Idősek Klubja
2017. október 05-én 13.00 h

Mit (t)együnk, hogy jól (l)együnk? 
című előadás
Előadó: Antal Emese, dietetikus, szociológus
Helyszín: Egészségház, I. emelet tanácsterem
2017. október 03-án 13.30 h

Káosz a fejekben – Félreértések 
és tudatos megtévesztések a 
táplálkozásban című előadás
Előadó: Meleg Sándor, dietetikus
Helyszín: Egészségház, I. emelet tanácsterem
2017. október 03-án 14.30 h

Inzulinrezisztencia és cukorbetegség  
című előadás és interaktív fórum
Előadó: Dr. Orosz Enikő főorvos
Országos Onkológiai Intézet, Budapest
Helyszín: Egészségház, I. emelet tanácsterem
2017. október 04-én 14.00 h

Tegyünk együtt a szoptatásért!  
2017. évi szoptatás Világnapi 
megemlékezés
Helyszín: Egészségház, I. emelet tanácsterem
Előadó: Zsikla Ágnes járási vezető védőnő
BKM Kormányhivatal Kecskeméti Járási 
Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete
2017. október 06-án 9.00 h

Önismereti csoporttréning 
felnőtteknek  - 10 alkalomból álló 
csoportfoglalkozás 
A csoportot vezeti: Dr. Gócz Irén címzetes 
főorvos, háziorvos, pszichoterápia szakorvos
Első alkalom: 2017. november 13-án  
 12.00-13.00 h
Helye: Egészségház, I. emelet tanácsterem
A csoportba jelentkezni Nagyné Szórád 
Erzsébet asszisztensnőnél lehet, rendelési időben

FérFi 
egéSzSégmegőrző 

program
PSA szűrés
Helyszín: Egészségház, labor
Előzetes bejelentkezés szükséges a 
laborban (76/556-231)
2017. október 03-án 11.00-15.00 h

PSA szűréshez kapcsolódó 
urológiai szűrés
Helyszín: Egészségház, szakorvosi 
rendelő
Dr. Járomi Péter urológus, 
Procurator Alapítvány
2017. október 03-án 14.00-16.00 h

Pubertáskor testi-lelki változásai című előadás 6. oszt. 
tanulók részére
Helyszín: Fekete István Sportiskolai Általános Iskola
Előadó: Labanczné Tercsi Erika, Fazekas Emőke védőnők
2017. október 02-án 8-12.00 h

Szájápolás, helyes fogmosási technikák  a 6/C oszt. részére
Helyszín: Fekete István Sportiskolai Általános Iskola
Dr. Dénes Zsolt címzetes főorvos, fogszakorvos
2017. október 05-én 11.00-12.00 h 

Káros szenvedélyek című előadás 7. oszt. tanulók részére
Helyszín: Fekete István Sportiskolai Általános Iskola
Előadó: Bebők Sándorné közegészségügyi szakügyintéző
BKM Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Járási 
Népegészségügyi Intézete
2017. október 06-án 8.00-9.45 h

Szexuális felvilágosító előadás 8. oszt. tanulók részére
Helyszín: Fekete István Sportiskolai Általános Iskola
Előadó: Kelemen Dóra iskolavédőnő
2017. november 09-én 8.00 h

Szakmai Fórum, előadáS

gyermek egéSzSégmegőrző programok

EGéSzSéG – ExPo
2017. oKTÓBER 4-éN 8.00-12.00

EGéSzSéGHáz
8.00: Kiállítás megnyitó

Megnyitja: Meleg Sándor - EGYSZI munkatárs

Bio- homoktövis 
immunerősítő, allergia 
tüneteit megszüntető 
gyógynövények 
bemutató és vásár
Nagy Ervinné őstermelő

Biokozmetikum 
bemutató és vásár
Móczóné Oláh Edit 
biokozmetikus

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

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

Gluténmentes 
élelmiszerek bemutató 
és vásár

Kistermelői lekvárok 
bemutató és vásár
Daragó Dénes termelő
Legenda – hagyományos 
készítésű, gyógynövényes 
kecsketejes szappan 
bemutató és vásár
Gömöri Sándor
Méhészeti termékek 
bemutató és vásár
Cserényi Méhészet

Táplálkozási információk
Meleg Sándor dietetikus
Tehéntej, gomolya sajt 
bemutató és vásár
Kollár Imre és Kollárné 
Sarkadi Éva családi 
vállalkozása

2017. oKTÓBER 02. HéTFő
10:00 óra: „Egészségünkért” 
Móczóné Oláh Edit természetgyógyász, reflexológus 
bemutatóval egybekötött előadása  
Helyszín: Estike Idősek Klubja

13:00 óra: Lajosmizse múltja és jelene  
Ubornyákné Tok Éva előadása Prof. Dr. Kürti László 
Lajosmizse. Jászok a Kiskunság peremén c. könyve 
nyomán, majd beszélgetés és kvízjáték 
Helyszín: Estike Idősek Klubja

2017. oKTÓBER 03. KEDD
10:30 óra: Idősek Világnapja Városi Ünnepség
Köszöntőt mond:  
Basky András Lajosmizse Város Polgármestere
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI Intézményvezető
Az óvodás „Őzike” csoport köszöntő műsora az Idősek 
Világnapja alkalmából. 
Felkészítők: Virágné Mujkos Erika és Szombati 
Bernadett óvónők, Gregus Zoltánné dajka
Népdalcsokor Horváth Gréta előadásában
„Jól van apjuk!” című mese Menyik Júlia előadásában
„Legszebb városok: Lajosmizse” filmvetítés
Helyszín: Estike Idősek Klubja (Jó idő esetén az Idősek Parkja)

13:30 óra: Alkotó idősek – ének, zene 
Kóródi Antalné és Orlov Bálint népdalokat énekel citera 
kíséretében
Menczel Dóra és Horváth Sándor jász táncrendet ad elő
Helyszín: Estike Idősek Klubja

2017. oKTÓBER 04. SzERDA
10:00 óra: Alkotó idősek - kézművesség   
Vinnainé Csurpek Ágnes keramikus népművész  
vezetésével rózsák mintázása agyagból
Czigány Lajosné vezetésével dísztárgyak készítése 
textilből 
Helyszín: Estike Idősek Klubja

11.00 óra: Alkotó idősek – versek novellák, mesék
Cselei Lászlóné – művésznevén B. Haraszin Erzsébet 
saját versét, novelláját, meséjét adja elő  
Közreműködik Pomázi Károlyné 
Helyszín: Estike Idősek Klubja

17.00 óra: Látogatás a Lajosmizsei Művelődési Házba
Magyar Rocklegendák Vándorkiállítás megnyitó 
A megnyitón közreműködik Németh Nyiba Sándor költő 
és zeneszerző, Németh Oszkár a Fonográf együttes dobosa 
valamint Csiga Sándor a P.Box és a Dinamit együttes 
szövegírója. 
Helyszín: Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára  

2017. oKTÓBER 05. CSÜTÖRTÖK
10:00 óra: Mozgalmas Időskorért Egyesület interaktív 
előadása a derűsebb, kiegyensúlyozottabb napokért:
• Trükkös vásárlások – Tudatos vásárlóvá válás elősegítése 

érdekében a fogyasztóvédelmi jogok ismertetése
• Bűnmegelőzés és vagyonvédelem  – Vagyon elleni és más 

bűncselekmények megelőzését célzó hasznos tudnivalók
• Gépjármű vagy moped beszerzés – Tájékoztató az 

ügyintézésről
Helyszín: Estike Idősek Klubja

13:00 óra: Elektromos kiskocsi (moped)  
 bemutató és próba 
Helyszín: Estike Idősek Klubja és Idősek Pihenő Parkja

2017. oKTÓBER 06. PéNTEK
10.00 óra: Alkotó idősek – hímzés és kiállítás
A jász hímzés kialakulása címmel Konyor Józsefné, 
Lajosmizsei Jász Hímzőkör vezetőjének előadása 
és a Hímzőkör tagjainak munkáiból nyílt kiállítás 
megtekintése; Jászhímzés kipróbálása 
Helyszín: Estike Idősek Klubja

10:30 óra: Alkotó idősek  
    – történelemkutatás és színjátszás 
Mizse nádor esküje c. előadás megtekintése felvételről. 
A vetítés előtt találkozás a darab egyik főszereplőjével, 
Sólyom Jánossal; beszélgetés a színdarab alapjául szolgáló 
kutatásról.
Helyszíne: Estike Idősek Klubja

2017. oKTÓBER 28. SzoMBAT
Látogatás a Kecskeméti Katona József Színházba
19:00 óra: „Család ellen nincs orvosság”  
    című előadás megtekintése.
Jelentkezni lehet az Estike Idősek Klubjában személyesen, 
vagy a 76/556-192-es tsz.
A színházi jegy árának megrendelését és kifizetését Keliger 
Dóránál teheti meg. Az utazás együtt történik különjáratú 
autóbusszal.

időSek hete

Véradás:
Helyszín: Egészségház,  
I. emelet tanácsterem
2017. október 05-én 8.30-13.00 h

Véradók köszöntése:
Helyszín: Egészségház 
2017. október 05-én 10.00 h

A véradás ideje alatt diétás tanácsadás 
Braunitzer Ferencné dietetikus
Helyszín: Egészségház, 1. emelet 
2017. október 05-én  10.00-11.00 h
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