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Orbán Viktor Lajosmizsére látogatott 
a Mizsetáp Kft. új telepének átadására

Részletek a 4. oldalon

Az avató ünnepségen tartott beszédének elején 

az alábbi üzenete volt a lajosmizseiekhez:

„…Köszönöm Polgármester Úrnak, hogy felidéz-

te Lajosmizse és a polgári kormány együttműkö-

désének kiemelkedő pillanatait. Való igaz, hogy 

Lajosmizséről mi mindig támogatást, erőt és bizta-

tást kaptunk az elmúlt időszakban. Legyen kedves 

Polgármester Úr, adja át az itt élő embereknek is a 

jókívánságaimat és mondja el nekik, hogy ahogyan 

a múltban, úgy a jövőben is számíthatnak a FIDESZ 

Kereszténydemokrata Koalíció Kormányára!”
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Környezetvédelmi Díj pályázat 
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság � gyelmét, hogy Lajosmizse Város Ön-

kormányzata 2015. évben is meghirdeti „Környezetvédelmi Díj” elneve-
zésű pályázatát „Virágos Lajosmizséért” témakörben. 
A beadási határidő: 2015. július 15. 16:00 óráig
A beadás módja: A pályázatokat levélben, 1 példányban az Önkormány-
zat Pénzügyi Ellenőrző Bizottságához (6050 Lajosmizse, Városház tér 1.), 
vagy személyesen a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal (földszin-
ti 8-as irodahelyiség) kell benyújtani.

A pályázatnak tartalmaznia kell a bemutatni kívánt lakókörnyezetről 
készült képeket, rövid leírást az alkalmazott ápolási módokról, a lakó-
udvar ápoltságáról és fűvel való borítottságáról, növényekről, környezet-
alakításról és a fenntarthatóságról. 
Díjazás: A benyújtott pályázatok közül legfeljebb 3 nyertes pályázatra 
tesz javaslatot a Bizottság. A győztes pályázatokat benyújtók „Környe-
zetvédelmi Díj Virágos Lajosmizséért” díszes táblára, lakóingatlanukon 
annak használatára és emléklapra jogosultak. Pályázatot benyújtó vala-
mennyi résztvevő emléklapra jogosult. 
A pályázatok elbírálása: A Bizottság javaslatot tesz a Képviselő-testület 
felé az augusztusi soros testületi ülés napjáig a Díj odaítélésére. A Díj 
odaítéléséről a Képviselő-testület dönt. A Díjak átadására augusztus 
20-án kerül sor. 

Tájékoztatás a Lajosmizsei Köztemető 
2015. évi fejlesztéséről

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az előző évekhez hasonlóan 
az idei évben is döntött Lajosmizse Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete 39/2015. (IV. 22.) számú határozatában a Lajosmizsei Köz-
temető tárgyévi fejlesztéséről. A Baross Gábor tér és a Reformátustemető 
menti kerítés kerül megépítésre 2015. évben a Bajcsy-Zsilinszky utcai ke-
rítés mintájára. A kivitelezést a Mizsebau Építő K� . fogja elvégezni bruttó 
7 733 190,– forint értékben az év második felében 2015. október 15-ig. A 
kivitelezés ideje alatt kérem a Tisztelt Lakosság türelmét.

Az ebtartás szabályai és a 
megszegésével járó következmények

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a közterületeken szabadon kó-
borló ebek számának megnövekedése miatt Lajosmizse Város Önkormány-
zata 2015. év április 30-án megbízási szerződést írt alá a Töves Gold K� .-vel 
a gyepmesteri tevékenység elvégzésére, amelynek keretében 2015-ben ed-
dig 17 kóbor ebet szállítatott el az önkormányzat. A befogott kóbor ebeket a 
gyepmester (Aranyi János Sándor tel: 0620/938-51-92) a gyömrői gyepmes-
teri telepen tartja a jogszabályban meghatározott ideig, ahol a tulajdonosok 
a tulajdonosi jogviszony hitelt érdemlő igazolásának – adásvételi szerződés, 
oltási könyv – bemutatása mellett a tartási díj ellenében hazavihetik elkó-
borolt ebeiket. Mikrochippel ellátott ebek esetén a gyepmester a befogást 
követő öt napon belül értesíti a tulajdonost. Azon ebeket, amelyek nem ren-
delkeznek érvényes oltással és mikrochippel azokat a kiadást megelőzően a 
tulajdonos költségére a gyepmester beoltatja és ellátja mikrochippel.

Az önkormányzat minden hónapban fokozott ellenőrzést fog tartani 
Lajosmizse területén a kóbor ebek számának csökkentése céljából.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásokról és a szabálysértési 
nyilvántartási rendszerről szóló 2/2012. törvény 193. §-a kimondja, hogy 
aki a felügyelete alatt álló kutyát a település belterületén felügyelet nél-
kül bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja, valamint aki a hara-
pós kutyáját nem zárt helyen tartja, vagy nem helyez el a ház (lakás) 
bejáratán a harapós kutyára utaló megfelelő � gyelmeztető táblát az 
szabálysértést követ el és pénzbírsággal büntethető.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 
5. § (1) bekezdése értelmében az állattartó gondoskodni köteles az állat 
megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szöké-
sének megakadályozásáról. 

A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 
41/2012. (II.26.) Kormányrendelet 15. § (1) bekezdése alapján az állato-
kat úgy kell tartani, hogy ne veszélyeztethessék más állatok, illetve az 
ember biztonságát.

A helytelen állattartás következményként többek között az alábbi bír-
ságok kiszabását tette lehetővé az állatvédelmi bírságokról szóló 244/1998. 
(XII.31.) Kormányrendelet:

Veszettség ellen oltatlan eb esetén 45 000,- forint/eb, ha az embert • 
mar, vagy ember egészségét veszélyeztette 75 000,- forint.
Az állat szökésének megakadályozásáról nem, vagy nem megfelelően • 
gondoskodott az állattartó 90 000,– forint.
Ha egy oltatlan eb az utcán embert mar, akkor fenti összegek össze-• 
adódnak és az így bírságként � zetendő összeg 210 000,- forint.
A veszettség elleni oltás és a mikrochip behelyeztetésének együttes • 
elmaradása esetén a bírság 90 000,- Ft ebenként. 
A közterület-felügyelő több esetben � gyelmeztette a lakosokat és sza-

bott ki pénzbüntetést is az ebtartás szabályait megszegőkkel szemben.
A fentiek alapján arra kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy mindenki 

szíveskedjen a jogszabályoknak megfelelően tartani kutyáikat, amivel 
megelőzhető embertársaink és környezetünk veszélyeztetése és sérü-
lése.

ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
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Gyom-és parlagfű mentesítés
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyele-

téről szóló 2008. évi XLVI. törvény (továbbiak-
ban: Éltv.) 17. § (4) bekezdés kimondja, hogy 
„a földhasználó köteles az adott év június 30. 
napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbim-
bójának kialakulását megakadályozni, és ezt 
követően ezt az állapotot a vegetációs időszak 
végéig folyamatosan fenntartani.

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

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

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

Megkezdődtek az út- és 
járdafelújítási munkálatok

A 200 millió forintos állami támogatásból 
megvalósuló út és járdafejlesztés a következő 
szakaszokat érinti:

Dózsa György út járdaburkolat felújítás Vö-• 
rösmarty és Deák Ferenc utcák közötti sza-
kaszon,
Dózsa György út járdaburkolat felújítás Ka-• 
zinczy és Árpád utcák közötti szakaszon,
Attila utca út és járdaburkolat felújítás a • 
Dózsa György és Városház tér közötti sza-
kaszon,
Attila utca útburkolat felújítás az emeletes • 
házak mögötti szakaszon,
Ceglédi út járda burkolat felújítás a Dózsa • 
György és a Május 1 utcák közötti szaka-
szon,
Szabadság tér, Iskola előtti kerékpárúti sza-• 
kasz burkolat felújítás,
Szabadság tér útburkolat felújítás az emele-• 
tes házak előtti szakaszon,
Május 1 utca út és járdaburkolat felújítás • 
Ceglédi út Ságvári utca közötti szakaszon,
Május 1 utca járdaburkolat felújítás Ságvári • 
és Katona József utcák közötti szakaszon,
Mizsei utca útburkolat felújítás a Dózsa • 
György és a Kölcsey Ferenc utcák közötti 
szakaszon,
Temető köz útburkolat felújítás Bajcsy-Zs és • 
Vasút közötti szakaszon,
Bajcsy-Zsilinszky utca útburkolat felújítás Hu-• 
nyadi és Szent Lajos utcák közötti szakaszon,
Szent Imre utca útburkolat felújítás.• 

A fejlesztéssel érintett Attila utcában, a Ka-
tasztrófavédelem véleménye alapján a villany-
vezetés alatt lévő és így veszélyessé vált 22 db 
fenyőfa kivágásra kerül.

A kivitelezési munkálatok idejére kérjük a 
Tisztelt Lakosság türelmét!

Forgalmi rend változás 
a Rákóczi utcában

A P+R parkoló építése  kapcsán a Rákóczi út 
és a Baross utca kereszteződésében új négy ágú 
csomópont jött létre, mely forgalmi rend válto-
zást eredményezett. A forgalmi rend változás 
lényege, hogy a Rákóczi út felől érkezőknek el-
sőbbséget kell adni a Baross utca (TÜZÉP) felől 
érkezőknek.

Autóbusz menetrend változás
A P+R parkoló építésével a Rákóczi utcai 

buszmegálló át lett helyezve a vasútállomás 
mellé. 2015. május 10-től a ladánybenei buszok 
már ott állnak meg. A változás érinti a Kecske-
mét – Lajosmizse – Felsőlajos – Dabas útvona-
lon közlekedő 170. sz. járatot is, mely szintén 
kimegy a vasútállomás melletti új megállóhoz. 
(A járat szabad- és munkaszüneti napokon köz-
lekedik, Felsőlajosról 4 óra 30 perckor indul és 
Kecskemétre érkezik 5 óra 10 perckor.)

Kárpátaljai település támogatása
Kárpátalján (Ukrajnában) a magyar közös-

ségekben gazdasági veszélyhelyzet alakult ki. A 
pénzügyi válság rendkívül súlyos helyzete miatt 
kétszázezer magyar ember komoly megélhetési 
gondokkal küzd. Magyar családok ezrei kény-
szerűen foglalkoznak az otthonaik elhagyásá-
nak gondolatával. Kárpátalja magyarsága meg 
szeretne maradni szülőföldjén, meg szeretné 
tartani otthonát, túl kíván jutni a háború sújtot-
ta ország gazdasági válságán.

Lajosmizse Város Önkormányzata és a La-
josmizséért Közalapítvány közösen gyűjtési ak-
ciót szervez egy, a későbbiekben kiválasztásra 
kerülő település támogatására. Azon magán-
személyek és vállalkozások, akik csatlakoz-
ni szeretnének e nemes kezdeményezéshez és 
pénzösszeggel kívánják segíteni a kárpátaljai 
települést azok megtehetik a Lajosmizseéért 
Közalapítvány 11732167-20078735 számlaszá-
mára küldött adománnyal „kárpátaljai támoga-
tás” megjelöléssel. 

Íjász Vándorzászló Lajosmizsén
2005-ben indult útjára a szigetszentmiklósi 

Szigeti Rókák Íjászegyesület ötleteként a „Meg-
mérettetés a vándorzászlóért” országos verseny. 
Célja, hogy a tradicionális íjászattal foglalko-
zó emberek és egyesületek összemérhessék 
ügyességüket, erősítsék baráti kapcsolataikat 
és elmélyülhessenek a hagyományos magyar 
harcművészet és életforma gyakorlásában. A 
verseny lebonyolítása két fordulóban történik: 
az első egyéni a második egy csapatverseny. Az 
összesített pontok alapján a nyertes csapat viszi 
tovább a vándorzászlót és a jogot a következő 
verseny rendezésére.

2015. március 21-én a lajosmizsei Jász-Kun 
Hagyományőrző Íjász Egyesület tagjai részt 
vettek a XXVIII. megmérettetésen Kunszent-
miklóson és szoros versenyben elnyerték a ván-
dorzászlót, így az Egyesület legkésőbb szeptem-
berig meg kell, hogy rendezze saját versenyét. A 
győztes csapat tagjai: Kislőrincz Sándor, Hege-
dűs Károly, Tóth Imre, Brindza Ernő és Kisju-
hász Gábor. A Jász-Kun Hagyományőrző Íjász 
Egyesület 2015. április 1-én a vándorzászlót és 
kupát átadta Basky András Polgármester Úr-
nak, hogy a verseny megrendezéséig a Város-
házán őrizze meg számukra.

Jászkun Redemptio 
ünnepe Jászberényben

A Magyar Országgyűlés történelmi emlék-
nappá nyilvánította május 6-át, a redemptios 
diploma aláírásának napját. Mint ismeretes, 
Mária Terézia magyar királynő 1745. május 
6-án kelt diplomájában tette lehetővé, hogy a 
jászok és kunok kiváltságaikat visszavásárolják. 
Jászberény városa a történelmi eseményhez 
méltó ünnepi rendezvénysorozatot szervezett 
a jászok és a kunok példa nélküli összefogásá-
nak 270. évfordulója alkalmából. Az ünnepsé-
gen beavatásra került az új Jászkun Főkapitány, 
Borbás Ferenc. A történelmi emléknapon Jász-
berény városa, a Jászsághoz tartozó települések 
és elöljárói koszorút helyeztek el a Jász Emlék-
mű talapzatánál. Az ünnepségen Lajosmizse 
város is elhelyezte a tisztelet és emlékezés ko-
szorúját.

dr. Balogh László
jegyző

Basky András 
polgármester
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Gazdaságfejlesztés
Kormányzati szándék szerint a 2014-2020 

közötti uniós költségvetési időszakban Magyar-
országra érkező támogatások 60 %-a gazdaság-
fejlesztési célokat szolgál. 

Felhívjuk a tisztelt érdeklődők � gyelmét, 
hogy folyamatosan jelennek meg a Gazdaság-
fejlesztési és Innovációs Operatív Program 
(GINOP)-2015. évi pályázati kiírásai. 

A kiírással kapcsolatos további közlemé-
nyek, a következő oldalakon  elérhetőek el:

www.palyazat.gov.hu• 
www.szechenyi2020.hu• 
Felhívjuk a Lajosmizse közigazgatási terü-

letén ipari területi besorolással rendelkező 
földtulajdonosok � gyelmét, hogy gazdaság-
fejlesztési célból jelentkezzenek Lajosmizse 
Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző 
Bizottságánál. 

Felhívjuk a gazdasági társaságok � gyelmét, 
a 3 prioritásban pályázhatnak nagy sebességű 
széles sávú internet fejlesztésre. 

Lajosmizse Önkormányzata és intézmé-
nyeinél az elmúlt évben kiépítésre került a szé-
lessávú optikai internet. A következő fejlesztési 
ütem Lajosmizse belterületének lefedése opti-
kai hálózattal,  amit ebben az évben várhatóan 
a Magyar Telekom NYRT, és a UPC Magyar-
ország K� . fog megvalósítani a lakosság, és a 
vállalkozások számára. 

A vidékfejlesztéssel kapcsolatos pályáza-
tok megjelenése őszre várható.

Lajosmizse Város Önkormányzatának
Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága

Mizsetáp Kft.
A Mizsetáp Kft.-t a Lajosmizsei Kossuth 

MgTSz takarmányipari és baromfi ágazatá-
nak megújítására, illetve továbbvitelére alapí-
tották 1995. 07. 31-én. A társaság ma már 
20 éves!

A cég jegyzett tőkéje 47 MFt, saját tőkéje 
1 836 MFt, mérlegfőösszege 2 878 MFt (2014. 
12. 31-i előzetes adatok). Aktuális alkalmazotti 
létszám 59 fő. A társaság székhelye és telephe-
lyei Lajosmizsén, ill. Csemőn az M5-ös autópá-
lya mellett, az ország „közepén” találhatóak.

A cég székhelyén (Kónya major) a takar-
mánykeverék gyártás (gyártási kapacitás 30 000 
t/év), a hozzá kapcsolódó raktározás és más 
kisegítő tevékenységek, valamint az adminiszt-
ráció folyik. A székhelytől mintegy 4 km-re ta-
lálható az első barom�  telep (Vágó telep), ahol 
évente 550 000 db vágócsirkét állítanak elő. 
1998 végén saját forrásból a székhelytől 3 ill. 4 
km-re újabb 2 barom�  telepet vásárolt a társa-
ság. 2007 júliusában a társaság megvásárolta a 
szomszédos Csemő községhez tartozó, a szék-
helytől mintegy 11 km-re lévő 50 000 tojótyúk 
(akkori EU regisztráció szerint) befogadására 
alkalmas árutojó telepet és tojáscsomagoló üze-
met.

A kezdetek óta igen jelentős volumenű vá-
góbarom�  integrációs termeltetést (amely so-
vány és hízott liba, valamint sovány és hízott 
kacsa előállítását jelentette) a cég 2009 tavaszán 
ugyan megszüntette, de a társaság fejlődése a 
bizonytalan piaci körülmények és a sorozatos 
barom� feldolgozó ipari bedőlések ellenére is 
töretlen.

A cég a barom�  ágazat egyik prominens sze-
replője. Üzletileg, szakmailag jó hírű, pénzügyi-
leg kiemelkedően stabil, több lábon álló, de a fő 
fókusz mindig az állatok, barom� k körül volt.

2010 végétől saját kereskedelmi cégben - 
Hírös Farm K� . – folyik az étkezési héjas tojás 
forgalmazása. A saját erős termelői brend ki-
építése a cél, amely magas arányban már meg 
is valósult.

A Mizsetáp K� . étkezési tojás vertikuma:
Ugyan a takarmánygyártási alapanyagait • 
vásárolja a cég, de a termékfejlesztés és a 
gyártás önálló. 
A napos jércét vásárolja a cég, de a felneve-• 
lés 2009. vége óta önálló, s részben értéke-
sítésre (export és belföld) is kerülnek a 17 
hetes előnevelt jércék. 2014. októberében 
indult el a Kinizsi I. telepen a 2. sz. jérceól.
2007. januártól tart tojótyúkot a cég, ahol • 
a tojásválogatási és csomagolási munka is 
elvégzésre kerül, azaz kiskereskedelmi for-
galmazásra közvetlenül alkalmas készárut 
bocsát ki a tyúktelep. 

2015. februárjában és áprilisában indult • 
el 1-1 db új zöldmezős tyúkól a Kinizsi II. 
telepen.
2015. februárjában indult el a Kinizsi tele-• 
pen az új, zöldmezős tojásüzem.
Három termék kerül a cégből kibocsáj-• 
tásra. A tojást önálló márkát építve adják 
el a kiskereskedelemnek. A letojt tyúkot 
a társasság résztulajdonában álló Újházi 
Tyúk K� . vásárolja fel. A termelődő szerves 
trágyát biogáz üzemek fermentálják, illetve 
kisebb részben közvetlen talajerő pótlásra 
is értékesítésre kerül.
A KINIZSI I. és II. telep jelenleg a Kárpát • 
medence legmodernebb étkezési tojáster-
melő bázisa. A Kinizsi II. telephely avató 
ünnepsége alkalmából Magyarország mi-
niszterelnöke is településünkre látogatott.
Az ország étkezési tojás termelésben nem • 
önellátó!
Jelenleg az ország tojás fogyasztásának 3%-• 
át termeli a cég, ami által az önellátási szint 
2%-kal javult.

Motiváció: Igen erős elkötelezettséggel kí-
ván a cég vezetése és minden munkatársa a 
fogyasztói igényeket meghaladó minőségű és 
megbízhatóságú élelmiszereket és élelmiszer 
alapanyagokat előállítani. A cég dolgozói, tu-
lajdonosa és ezek közeli hozzátartozói is innen 
szerzik be a csirkehús, tyúkhús és az étkezési 
tojás igényüket.

A Mizsetáp K� . hosszú távú célja: EU vi-
szonylatban hatékony, versenyképes termelő 
vállalkozás kialakítása, állattenyésztési, mező-
gazdasági törzstevékenységben, amely eredmé-
nyeként Magyarországon a saját szakterületén 
az első tíz között van árbevétele és pro� tképzése 
alapján.

A magas vállalati kultúrával, modern tech-
nológiával és környezetben végzett munkája ré-
vén nagy elismertség övezze a céget, és minden 
egyes munkatársát.”

Jércenevelés:
2. sz. – új – ólban évi 200 000 db jérce elő-• 
állítása lehetséges
a jércenevelés időtartama 17 hét, amelyet • 
szervizperiódus, majd új napos állomány 
követ

Tyúktartás:
a battériás tartás a lehetséges leghigiéni-• 
kusabb, és a legkisebb állatelhullással járó 
tartási mód
a 2 db ólban évi 45 000 000 db I. osztályú • 
étkezési tojás termelhető meg,
a tyúktartás időtartama 14 hónap, amelyet • 
szerviz periódus, majd új előnevelt jérce-
állomány követ

Tojásüzem:
540 000 db/nap, 45 000 db/óra termelési • 
kapacitás

Egyidejű termelési kapacitás változások:

eddigi jércenevelés: 75 000 db éves kibocsájtás 195 e db

mostani jércenevelés: 157 000 db éves kibocsájtás 371 e db

eddigi tojótyúk: 72 000 db  

eddigi éves tojástermelés: 20 000 000 db Az ország igényének 1%-a

mostani tojótyúk: 235 000 db  

mostani éves tojástermelés: 65 000 000 db Az ország igényének 3%-a

mai napi termelő tyúklétszám: 205 000 db  

eddigi tojásüzemi teljesítmény: 21 000 db/óra  

mostani tojásüzemi teljesítmény: 66 000 db/óra 2 üzem, 21 000+45 000 db/óra
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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

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

Szemétgyűjtés akció Felsőlajos
Az előző évekhez hasonlóan április 17-én a 

Föld Napja alkalmából megszervezésre került 
a szemétgyűjtési akció.  Település belterületén 
a délelőtti órákban az iskolások és óvodások 
gyűjtötték a szemetet. A külterület megtisztí-
tására a délutáni csapat vállalkozott, amelyben 
hivatali dolgozók, közcélú foglalkoztatottak és 
természetesen a település lakosai is egyaránt 
részt vettek. A tavalyi évhez képest kevesebb 
volt a létszám, de megbirkóztak ezzel a nemes 
feladattal. 13 órakor indultak el az akcióba részt 
vevő lelkes emberek és 17 órára Felsőlajos kül-
területén az összes szemetet összegyűjtötték. A 
végeredmény elszomorító volt, mivel az utak 
mentén több olyan helyet találtak az akcióban 
részt vevők, ahol zsákszámra volt lepakolva a 
szemét. Sajnálatos módon így több, mint 13 
köbméter szemét gyűlt össze. Az előző évekhez 
képest kétszer annyi hulladék volt eldobálva a 
településen, de bízunk abban, hogy ezek után 
jobban oda� gyelünk a szűkebb és tágabb kör-
nyezetünkre.  Köszönet jár mindenkinek, aki 
részt vett a szemétgyűjtési akcióban és tett Föl-
dünk valamint településünk tisztaságáért. 

Hírek az iskolából
■ Március 20-án, a hagyományosan Jakabszál-
láson megrendezésre kerülő helyesírási verse-
nyen vett részt iskolánk 9 diákja. A sok gyakor-
lás meghozta a várt sikereket. A 2.-os tanulók 
közül Palkó Mercédesz 3. , Bujdosó Krisztina 
7. helyezést ért el, csapatban pedig a 3. helyen 
végeztek. Oklevéllel jutalmazták még Hering 
Vanda 4. osztályos tanulót. 

■ A 4. évfolyam megírta az angol szintfelmérőt. 
Iskolánk tanulói � gyelemreméltó eredménnyel 
teljesítették a 4 oldalas tesztet.
■ A hagyományokhoz híven, ez évben is meg-
rendeztük a körzeti mesemondó versenyt. La-
josmizséről, Ladánybenéről, Lakitelekről, Ágas-
egyházáról, Kunadacsról, Izsákról nevező és a 
„hazai színekben” továbbjutó kisdiákok szín-

vonalas előadásaikkal képviselték iskolájukat, 
szereztek felhőtlen perceket a hallgatóságnak. 
Kellemes, családias légkörben folyt a „mesés 
versengés”. Tanulóink közül korcsoportjában 
második helyezést ért el Berki Hanna és Hor-
váth Bence. Nagy Inez harmadik lett.
■ Tavaszi Családi Túranapunk helyszínéül Po-
máz szolgált április 18-án szombaton. Igazi ki-
ránduló időben fedeztük fel a Holdvilág-árok, a 
Lajos forrás nyújtotta természeti értékeket Tari 
Endre túravezetőnk segítségével. A közel 15 
km-es túraszakaszon kellemesen elfáradtunk, 
de az erdős táj szépsége mindent feledtetett ve-
lünk.
■ Április végén a Nemzeti Művelődési Intézet 
„Kapunyitogató” szabadidős közösségi prog-
ramját láthatta vendégül intézményünk. Ennek 
keretében a Csörömpölők együttes hangulatos 
zenés műsorát táncház, népi játékok tanulása 
követte, majd egy színvonalas bábelőadáson 
vehettünk részt. A vidám délelőtt kézműveske-
déssel, nemezeléssel zárult.
■ Az első évfolyamra 16 tanuló iratkozott be a 
következő tanévre. 

Nemzetközi alkotótábor
Felsőlajos településen 2015.05.10-17. között 

a Krisztina Farm K� -nél harmadik alkalom-
mal szervezték meg a képzőművészek táborát, 
melynek vezetője Ambrus Lajos megyei Prima 
Primissima –díjas festőművész.  A tábor első 
napján Juhász Gyula a település polgármes-
tere köszöntötte résztvevőket. A hazai neves 
alkotók (Vígh András, Mayer Berta, Rádóczy 
Gyarmati Gábor, Szabó Gábor, Ambrus Lajos, 
Nemes István, Csengeri Béla, Németh András, 
Skultéti Árpád, Marton�  Benke Márta, Joze� a 
Antal) mellett olasz és osztrák művészek (Ro-
bert Petschinka, Norbert Mayerhofer, Pierluigi 
Cattaneo, Giovanni Faini) is részt vettek a nagy 
hagyományú rendezvényen. A művészet és az 
alkotás mellett a településen lévő Tanyacsárda 
K� . Lovasbemutatóját nézték meg, és az áp-
rilis 4-én megnyílt Magántulajdonú Állat- és 
Szabadidőparkban tettek látogatást. Az Idilli 
Kereskedelmi K� . lovaglást és kocsikáztatást 
biztosított számukra, valamint helyben kutya-
bemutató színesítette a programot. A jó időnek 
és gyönyörű természetnek köszönhetően na-
gyon sok alkotás készült, amelyeknek egy része 
a Falunapi rendezvényen is megtekinthető lesz. 
Bízunk benne, hogy 2016 évben is Felsőlajos 
településen kerül megrendezésre a képzőművé-
szeti alkotótábor.

Óvodánk hírei
■ Március végén kis kirándulás keretén be-
lül előzetesen meg� gyeltük a pusztai állatokat, 
elsősorban a szürkemarhát, majd ezt követően 
só-liszt gyurmából megformázták a gyerekek 
az állatokat. A legjobban sikerülteket küldtük 
el a Kiskunsági Nemzeti Park által meghirdetett 
rajzpályázatra, ahol óvodánk elnyerte az első 

helyezést. Az ezzel járó ajándékokat és oklevelet 
április 11-én Bösztörpusztán a Túzok Ünnepén 
vehették át a gyerekek.
■ Április 13-án színvonalas bűvész előadást te-
kinthettünk meg itt az oviban, a gyerekek száj-
tátva � gyelték a bűvész bácsi érdekesebbnél ér-
dekesebb varázslatait.
■ Nyílt napunk nagyon jól sikerült (ápr. 14.), a 
sok kis leendő óvodás szüleik kíséretében nyer-
tek bepillantást a kiscsoport életébe.
■ A következő napon a nagycsoportosok a he-
lyi könyvtárban tettek látogatást, ahol ismer-
kedhettek a könyvek birodalmával, a könyvtár-
használattal.
■ Április 17-én a településünk által szervezett 
szemétszedési akcióban mi is aktívan részt vet-
tünk, óvodánk környezetét tisztábbá varázsol-
tuk, miközben felhívtuk a gyermekek � gyelmét 
a megelőzés fontosságára is!
■ A beiratkozás is zökkenőmentesen lezajlott, 
a következő nevelési évben is jó néhány új cse-
metét köszönthetünk majd óvodánkban. To-
vábbra is szeretettel várjuk az intézményünk 
iránt érdeklődőket!
■ A Lajosmizsei Központi Óvoda által meg-
hirdetett Föld Napjához kapcsolódó rajzpályá-
zaton a beküldött munkák közül (Makai Flóra, 
Cs. Szabó Kincső, Kormány Adelina, Pénzes 
Jázmin, Givizer Mirella) Kormány Adelina 
munkája különdíjban részesült. Minden ügyes, 
kreatív munka gazdájának szívből gratulálunk!
■ Április 29-én óvodánk kis focistái az idei ne-
velési év negyedik és egyben utolsó Bozsik-fesz-
tiválján vettünk részt Kerekegyházán. Öröm 
volt látni, mennyit ügyesedtek szeptember óta, 
és megkapták személyes ajándéktárgyaikat is, 
egy igazi focilabdát.
■ Április utolsó napján az iskolásokkal közösen 
vettünk részt a kecskeméti Csörömpölők Együttes 
zenés, bohókás műsorán a Faluházán, amit a ki-
sebbek és nagyobbak is egyaránt élveztek.

■ Május elején mindkét csoportban megün-
nepeltük az év legszebb napját, az Édesanyák 
ünnepét. Saját készítésű ajándékkal, virággal 
és kis műsorral köszöntöttük az anyukákat és 
nagymamákat.  

A május hónap még sok programot tarto-
gat a számunkra: kirándulást, természet-járást, 
játszóházakat és az évet záró családi gyermek-
napunkat. 

dr. Balogh László
jegyző

Juhász Gyula 
polgármester
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Gyermekvédelmi Konferencia
„Roma – nem roma – Gondolatok az 

esélyegyenlőségről” címmel rendezett Gyer-
mekvédelmi Konferenciát Lajosmizse Város 
Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti 
és Szociális Intézménye Gyermekjóléti Szolgá-
lata.

Lajosmizse város 
polgármestere, Basky 
András megnyitója 
után Józsáné Dr. Kiss 
Irén intézményvezető 
köszöntötte a több 
mint ötven, a téma 
iránt érdeklődő szak-
embert. Vadász Já-
nosné családgondozó  
ismertette a jelzőrendszer 2014. évi működé-
sének tapasztalatait, valamint videó vetítéssel 
tarkított gondolatébresztő előadásában rövid 
helyzetelemzést adott a lajosmizsei romák 
helyzetéről.

Sápi Tibornétól, a Fekete István Sportisko-
lai Általános Iskola igazgatójától az integrált 

oktatás keretein be-
lül tanuló hátrányos 
helyzetű gyermekek 
sikereiről és kudar-
cairól hangzott el 
előadás, mely szerint  
nagy problémát je-
lent az oktatás terén 
a hiányzások viszony-
lag magas száma, a 

szülői kapcsolattartás 
hiánya, valamint a hi-
giéniával összefüggő 
problémák.

Forgács István 
független romaügyi 
szakértő előadásában 
a cigány és hátrányos 
helyzetű gyermekek 
és � atalok jövőképét 
vázolta. Elmondta, 
hogy a pozitív változás érdekében maguknak 
a romáknak is kell tenniük. A toleranciát és a 
szimpátiát nem lehet kikövetelni, csak kiérde-
melni. A legtöbbet tehát maguk a cigányok 
tehetnék azért, hogy javuljon a megítélésük. 
Szavai szerint  a társadalom elképesztően 
várja a pozitív csalódást.

A cigánycsaládokkal végzett szociális 
munka kihívásairól beszélt Héderné Dr. Ber-

ta Edina, a SZTE 
Egészségtudományi 
és Szociális Képzési 
Kar főiskolai docen-
se. Az előadó saját 
doktori kutatásainak 
tapasztalatait osztotta 
meg a résztvevőkkel.

Tót Szilvia rendőr 
őrnagy a roma gye-
rekek körében vég-
zett bűnmegelőzési 
munka tapasztala-
tairól számolt be.

A rendezvény 
utolsó előadója Lá-
zár Péter gitárzené-
vel, dallal színesített 
bemutatkozását nagy 
érdeklődés kísérte. 
A Kedvesház Esély-
teremtő Program és 
a hozzá kapcsolódó 
Kedvesház Pedagó-
gia  több, mint húsz 

éves múltra tekint vissza, mely idő alatt létjogo-
sultságát már bebizonyította. Több, mint 100 
gyereket neveltek fel, akik valamennyien elvé-
gezték az általános 
iskolát, többen érett-
ségiztek és továbbta-
nultak. A „kedvesházi 
értékek”-nek köszön-
hetően pozitívan vál-
tozott a szülőknek az 
iskolához, a tanulás-
hoz való viszonya, a 
gyermekek szívesen 
járnak el az iskolába. 
A Kedvesház Prog-
ram pedagógiai mód-
szerként országo-
san ismert,s alkalmazzák a roma/hátrányos 
helyzetű gyermekek integrált oktatásában és 
nevelésében, a szülőkkel való kapcsolat kiala-
kításában.

Dr. Mészáros-Petike Zsuzsanna
Szolgálatvezető 
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Forgács István, 
független romaügyi 
szakértő

Sápi Tiborné, 
iskolaigazgató

Tót Szilvia, rendőr 
őrnagy Kecskeméti 
Rendőrkapitányság

Vadász Jánosné, 
EGYSZI családgondozó

Lázár Péter, Kedvesház 
Esélyteremtő Program

Héderné 
Dr. Berta Edina, 
főiskolai docens SZTE 
Egészségtudományi és 
Szociális Képzési Kar

Gyermekjóléti Szolgálat felhívása
Nyári Sport-és Szabadidő Táborba való jelentkezésre

Szeretsz sportolni? Szívesen töltenél egy hetet lelkes, mozogni vá-
gyó gyermekek társaságában? Ha ehhez kedved van, akkor jelentkezz 
a nyári sport- és szabadidő táborunkba! A Gyermekjóléti Szolgálat 
2015-ben is nyári tábort szervez 2 csoportban, csoportonként 20-20 
fős, elsősorban 10-13 év közötti általános iskolás gyermekek számára 
Lajosmizsén.

Táborvezető• :  Faragó Gyula testnevelő tanár és segítői, 
a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai

A tábor helye• : Lajosmizsei Sportközpont (Mizsei út)
A tábor programja során megismerkedhetsz a labdarúgás, a kézi-• 
labda, a röplabda alapjaival, és kipróbálhatod magad ezekben a 
sportágakban. Foglalkozásainkon játékos keretek között fejleszthe-
ted ügyességedet és állóképességedet is.
Tábor ideje• :   1. turnus: 2015. június 29-től július 3-ig

2. turnus: 2015. július 6-tól július 10-ig
Részvételi díj• : 8000 Ft./fő
Jelentkezési- és be� zetési határidő• : 2015. június 15.  (A rész-
vételi díjat a jelentkezéssel egyidejűleg kérjük be� zetni.)
Jelentkezés helye• : Lajosmizse Dózsa György út 104-106. szám 
alatt, az Egészségházban, a Gyermekjóléti Szolgálatnál. 
A korábbi években tapasztalható nagy érdeklődésre tekintettel 

kérjük, hogy minél előbb jelentkezz, mert a férőhelyek száma korláto-
zott!  Gyermekjóléti Szolgálat

Kedves Betegek!
Az Egészségházban lévő szakren-

delések igénybevételéhez előzetes idő-
pontkérés szükséges, amelyet az aláb-
bi módokon lehet megtenni:

Bőrgyógyászat: • Időpontkérés: 
felnőttek részére a háziorvostól. 
Időpontkérés: gyermekek részé-
re a gyermekorvostól.
Kardiológia: • Időpontkérés: a 
háziorvostól. A kontrollra vissza-
rendeltek a kardiológián kapnak 
időpontot.
Reumatológia: • Időpontkérés: 
munkaidőben a Fizioterápián 
személyesen vagy a 76/556-232-es 
telefonszámon. 
A kontrollra visszarendeltek a 
reumatológián kapnak időpontot.
Pszichiátria: • Időpontkérés: ren-
delési idő alatt a 76/356-639-es 
telefonszámon.
Szemészet: • Időpontkérés: Kedd 
és Csütörtök 11-14 h között a 06/ 
30-688-7994-es telefonszámon.
Nőgyógyászat: • Előzetes időpont-
kérés: nem szükséges.

Gyógytorna: • Időpontkérés: ren-
delési idő alatt a 76/ 556-232- es 
telefonszámon a gyógytornásztól.
Diabetológia: • Időpontkérés: a 06/ 
70-329-2245-ös telefonszámon.
Ortopédia: • Időpontkérés: a 
76/455-154-es telefonszámon 
vagy a gyógyászati segédeszköz 
boltban, az Egészségházban.
Urológia magánrendelés: • Idő-
pontkérés: a 06/ 30-903-2595-ös 
telefonszámon.
Kérem a Kedves Betegeket, ha már 

van időpontjuk, de az előjegyzett idő-
pontban a szakrendelésen megjelenni 
nem tudnak, szíveskedjenek ezt jelez-
ni, s az időpontjukat lemondani, te-
lefonon vagy személyesen. A hosszú 
várakozási idő oka sokszor a szakren-
delésre előjegyzett, viszont időpont-
ra nem megjelent betegek, akik nem 
csak a várakozási időt növelik, de ez-
zel elveszik másoktól az orvoshoz ju-
tás lehetőséget is. 

Megértésüket köszönjük!
Somodi Jánosné
EGYSZI főnővér
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Nyugdíjasok Szabadegyeteme
Nyugdíjasok Szabadegyeteme programso-

rozat indult 2015. február 3-tól az Estike Idősek 
Klubjában. 

Az érdeklődők részt vehettek Mezei Anett 
táncpedagógus táncos-mozgásos interaktív elő-
adásán, egészségmegőrző jógagyakorlatokat 
tanulhattak Rimóczi Klára jógaoktatótól, be-
pillantást nyerhettek a gyógytornába Mecsnóbel 
Mónika gyógytornász segítségével. Nagy ér-
deklődés kísérte dr. Márton Rozália háziorvos 
prevenciós, valamint dr. Dutkon Alexandra fog-
orvos fog- és szájápolási előadását. Tót Szilvia rendőrőrnagy „Biztonságban időskorban” cím-

mel  felhívásokat adott át a közönségnek. Érsek 
József füvesember a gyógy- és fűszernövények 
hasznosságáról tartott előadást. Megszívlelendő 
tanácsokat hallhattunk a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főfelügye-
lőség munkatársaitól, érintve az időseket is ve-
szélyeztető árubemutatókat. A hallgatóság tagjai 
személyesen is megélhették dr. Bartal Sándor 
gyógyszerész előadásában említett, a Szent István 
Patikáról szóló történetének egy-egy állomásait.  

Dr. Bartal Sándor előadásáról készült � lm megte-
kinthető az alábbi webhelyen: https://www.you-
tube.com/watch?v=X0soiCQAiIY. Rég elfeledett 
emlékeket idézett elő a Pedagógus Nyugdíjas Ol-
vasókör „Versek, történetek idősekről időseknek” 
címmel tartott felolvasó délelőttje. Tengeri Attila 
előadóművész „Táncos, zenés percekkel” zárta 
a Nyugdíjasok Szabadegyetemének első félévét 
május 12-én. A programokon résztvevő előadók-
nak ez úton is köszönjük a közreműködést!

A szeptembertől folytatódó Szabadegye-
temre és más rendezvényeinkre szeretettel vá-
runk minden kedves érdeklődőt! 

Kocsy Anita és Mócz-Fábián Andrea
szervezők
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Véradás az 
Egészségházban 

2015. június 18-án: 8.00-13.00 óra
2015. október 1-én: 8.00-13.00 óra
2015. december 10-én: 8.00-13.00 óra

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

Önkéntes véradásával 
a betegek gyógyítását segíti!

Köszönet a 
Véradóknak!

2015. december 10-én: 8.00-13.00 óra

a betegek gyógyítását segíti!a betegek gyógyítását segíti!

Központi orvosi ügyelet 2015. június hónapra
1. Dr. Rónay Zsolt
2. Dr. Gócz Irén
3. Dr. Takács Vilmos
4. Dr. Márton Rozália
5. Dr. Lódi Brigitta
6. Dr. Gócz Irén
7. Dr. Gócz Irén
8. Dr. Márton Rozália
9. Dr. Márton Rozália
10. Dr. Takács Vilmos
11. Dr. Szabó Béla
12. Dr. Vitányi Györgyi
13. Dr. Rónay Zsolt
14. Dr. Vitányi Györgyi
15. Dr. Márton Rozália
16. Dr. Gócz Irén
17. Dr. Takács Vilmos
18. Dr. Márton Rozália
19. Dr. Rónay Zsolt
20. Dr. Vitányi Györgyi
21. Dr. Márton Rozália
22. Dr. Márton Rozália
23. Dr. Márton Rozália
24. Dr. Lódi Brigitta
25. Dr. Márton Rozália
26. Dr. Lódi Brigitta
27. Dr. Lódi Brigitta 
28. Dr. Rónay Zsolt
29. Dr. Márton Rozália
30. Dr. Gócz Irén

Központi orvosi ügyelet 2015. július hónapra
1. Dr. Rónay Zsolt
2. Dr. Márton Rozália
3. Dr. Lódi Brigitta
4. Dr. Lódi Brigitta
5. Dr. Takács Vilmos
6. Dr. Takács Vilmos
7. Dr. Márton Rozália
8. Dr. Takács Vilmos
9. Dr. Márton Rozália

10. Dr. Vitányi Györgyi
11. Dr. Márton Rozália
12. Dr. Takács Vilmos
13. Dr. Rónay Zsolt
14. Dr. Márton Rozália
15. Dr. Vitányi Györgyi
16. Dr. Szabó Béla
17. Dr. Márton Rozália
18. Dr. Márton Rozália
19. Dr. Rónay Zsolt
20. Dr. Szabó Béla
21. Dr. Márton Rozália
22. Dr. Takács Vilmos
23. Dr. Márton Rozália
24. Dr. Rónay Zsolt
25. Dr. Márton Rozália
26. Dr. Takács Vilmos
27. Dr. Márton Rozália
28. Dr. Márton Rozália
29. Dr. Takács Vilmos
30. Dr. Márton Rozália
31. Dr. Lódi Brigitta

Mecsnóbel Mónika

Mezei Anett

Lajosmizsei Pedagógus Nyugdíjas Olvasókör 

Tót Szilvia

Dr. Bartal Sándor

Dr. Márton Rozália

Lajosmizsei Központi Háziorvosi Ügyelet beosztása
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Bendegúz Gyermek- és 
Ifjúság Akadémia

Március 27-én Bóta Benedek és Rónay Csa-
nád 2.b osztályos tanulók a Bendegúz Gyer-
mek- és I� úsági Akadémia „nyelvÉSZ” tanul-
mányi versenyének megyei fordulóján vettek 
részt a kecskeméti Arany János Általános Isko-
lában. Mindketten 3. helyezést értek el. Felké-
szítő tanáruk: Fekete Irén

A Bendegúz Gyermek- és I� úság Akadémia 
idén több tantárgyból is országos versenyt hir-
detett. 

Csillik Attila május 30-án az országos ver-
senyen képviseli iskolánkat, illetve a megyét.

Gratulálunk a szép eredményekhez a tanu-
lóknak!

 Bertáné Kéri Katalin

Körzeti helyesírási 
verseny Jakabszállás

Minden évben sikeresen szerepel alsó tago-
zatunk a versenyen. Az idén sem volt másként. 
Az összesített versenyben iskolánk első helye-
zést  ért el.
Évfolyamonkénti eredmények:
2. évfolyam:

1. helyezés: Rónay Csanád 2.b
4. helyezés: Halasi Áron 2.b

Felkészítő: Fekete Irén
3. évfolyam: 

4. helyezés: Csillik Attila 3.a
Felkészítő: Lestár Katalin

4.évfolyam:
3. helyezés: Bóta Dóra 4.b

Felkészítő: Sárközi Zsuzsanna
Gratulálunk a szép eredményhez verseny-

zőinknek!  Kovácsné Szegedi Mária

Anyák napja
Iskolánk 4.a osztályos tanulói a helyi Szo-

ciális Otthon lakóit örvendeztették meg anyák 
napi műsorukkal, könnyet csalva ezzel az idő-
sek szemébe. 

 Kéri Tiborné

Versenyeredmények
Az országos történelmi tanulmányi verseny 

megyei fordulóján Jászgulyás Ádám 8.c osztá-
lyos tanuló V. helyezést ért el. 

Iskolánk tanulói közül a Kecskeméten ápri-
lisban megrendezett Simonyi Zsigmond helyes-
írási verseny megyei fordulójára a következő 
tanulók jutottak tovább:  Rónay Adél, Csontos 
Bianka (5. évf.), Kisjuhász Armand (6. évf.), 
Rónay Alíz (7. évf.). Eredményeik: Rónay Adél 
I. helyezés, Rónay Alíz III. helyezés. Az ötödik 
évfolyamot a verseny Kárpát-medencei döntő-
jében Bács-Kiskun megyéből Rónay Adél fogja 
képviselni. Felkészítő tanár: Gazdagné Szabó 
Veronika

A háromfordulós Lotz János szövegértési és 
helyesírási versenyen Rónay Alíz, iskolánk 7.a 
osztályos tanulója kiválóan teljesített. A megyei 
fordulón 1. helyezést ért el, így Bács-Kiskun me-
gye 7. évfolyamos tanulóit ő képviselte a Bony-
hádon megrendezésre kerülő országos fordulón. 
Az országos megmérettetésen 10. lett a verseny-
zők sorában. 

Felkészítő tanára: László Ildikó 

Szülői összefogás
Újból összefogtak a Kollégium épületében 

tanuló gyerekek szülei.
Az előző évben az SZMK segítségével sike-

rült ismét zöld területté varázsolni az alsósok 
udvarát. Ebben az évben elhatározták, hogy 
játékelemekkel teszik élvezetesebbé a szabad-

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

Április 17-én a következő eredmények születtek:

Versenyző: Osztály: Tantárgy: Helyezés: Felkészítő:
Bóta Dóra
Halasi Áron
Bóta Benedek
Dancsa Dorka
Rónay Csanád
Csillik Attila

4.b
2.b
2.b
4.b
2.b
3.a

anyanyelvből
matematikából
matematikából
szövegértésből
környezetismeretből
matematikából

X.
IX.
VI.
VI.
II.
I.

Sárközi Zsuzsanna
Fekete Irén
Fekete Irén
Sárközi Zsuzsanna
Fekete Irén
Lestár Katalin
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idő eltöltését. A szülők támogatá-
sából befolyt összegből hamarosan 
játszótéri elemekkel bővül majd az 
udvar.

A gyerekek és a pedagógusok 
nevében is hálás köszönet minden 
jó szándékú szülőnek!

Kele Nap Lajosmizsén
„14 évvel ezelőtt indult útjára a 

Kele Nap versenysorozat, amelyen 
Fekete István nevét viselő általános 
iskolák diákjai mérik össze tudá-
sukat. Játékos ügyességi feladatok, 
kvízek, népdalok, versek és pró-
zák, rajzok teszik élővé a mai napig 
ismert magyar írót. A Kele Nap el-
indítója és támogatója a Fekete Ist-
ván Irodalmi Társaság volt.

Idén április 25-én Lajosmizse 
adott otthont a rendezvénynek. 
Berta István főszervező vezetésé-
vel az iskola pedagógusai több hó-
napon keresztül készültek az ese-
ményre: 10 levelezős pályázatot 
és 9 helyszíni verseny programot 
állítottak össze a diákok és felké-
szítő tanárok részére. A versenyen 
13 város Fekete István Általános 
Iskola diákjai mérték össze tudá-
sukat és egy izgalmas, szép napot 
tölthettek el Lajosmizsén. A zsűri 
között olyan neves művészeket és 
szakembereket sikerült megnyer-
ni, mint például Bahget Iskander 
és Szoboszlay Eszter. A versennyel 
párhuzamosan a levelezős nyer-
tesek lovas programon vehettek 
részt a felsőlajosi Tanyacsárdánál.

A győztesek szép ajándékok-
kal távozhattak, melyeket a Fekete 

István Irodalmi Társaság, Basky 
András Polgármester Úr és La-
josmizse város képviselőtestüle-
te, Tanyacsárda K� ., Decathlon 
Sportáruház Kecskemét, Gárdonyi 
Teaház és a Házisweets Édesipari 
K�  felajánlásából tudta az iskola 
biztosítani.

Az összesített eredményben 
első helyen Szob, osztott második 
helyen Ajka és Gyömrő és harma-
dik helyen Soroksár végzett.”

 Berta István

Ezüst minősítés 
az Éneklő Ifjúságon

A Lajosmizsei Fekete István 
Sportiskolai Általános Iskola gyer-
mekkara ezüst minősítést szerzett a 
Kecskeméten megrendezett Éneklő 
I� úság minősítő hangversenyen. A 
kórusmozgalmat Kodály Zoltán kez-
deményezésére Bárdos Lajos szer-
vezte meg először 1934-ben, a közös 
éneklés élményének megszerettetése 
és széles körben való elterjesztése cél-
jából indult, melyet azóta is megren-
deznek minden második évben. 

Lajosmizse az 1980-as évek óta 
nem indított kórust a mozgalmon. 
1994 óta Berta István karnagy ve-
zetésével újult meg a kórusélet, aki 
2004-ig folyamatosan dolgozott az 
iskola éneket szerető diákjaival, ám 
az állandó tagváltozások nem tették 
lehetővé a magasabb szintű megmé-
rettetést. 2010-ben egy tehetséggon-
dozó pályázat segítségével újrain-
dult a kórus az iskolában és – noha 
a problémák nem változtak – az idei 
évben egy olyan diákokból álló csa-
pat kovácsolódott össze, akikkel a 
minősítést meg lehetett próbálni.

Értékelésében a zsűri elnöke, 
Pejtsikné Párdányi Judit ny. főis-
kolai tanár és karvezető kiemelte 
a kórus szép, tiszta hangzását, igé-
nyes szövegmondását, összeszo-
kott kiállását.

 Berta István

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

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

„A játék a gyermek 

    titkos nyelve,
       a gyermeki lélek tükre”

Köszönjük, hogy felajánlásával 
támogatta a gyermekek részére 
épített játszótér megvalósítását.

SZMK

Jatszoter A6.indd   1 4/15/15   1:33:24 PM
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Tavaszi pillanatok
Mozgalmasan teltek a napok a bölcsődében. 

Márciusban kertészkedtünk a gyerekekkel és 
szüleikkel. A fáradtságos munka után nagyon 
jól esett mindenkinek a friss levegőn elfogyasz-
tott zsíros kenyér sok � nom zöldséggel.

Április 1-én megérkezett a húsvéti nyuszi 
a bölcsődébe és az udvaron rejtette el a sok 
csokoládétojást, amit persze a gyerekek nagy 
örömmel és lelkesedéssel kutattak fel. Az egyik 
kedves család jóvoltából a gyerekek nyuszikat 
és bárányt is simogathattak a bölcsőde udva-
rán, ami hatalmas élményt jelentett az aprósá-
gok számára. Ez úton is köszönjük a Szülők-
nek!

Nagy volt az érdeklődés a bölcsőde Nyílt 
napján. Az érdeklődő apróságok azonnal bir-
tokba vették a sok játékot és a csoportszobákat.

Április 30-án pedig az Édesanyákat ünnepel-
tük. A gyerekek énekekkel, versekkel és saját ké-
szítésű ajándékokkal kedveskedtek a számukra 
legfontosabb személynek: az Anyának.

 Hajdú Zoltánné, bölcsőde 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

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

Anyák napi ünnepély 
– pillanatképek:

Bozsik program
Kis óvodásainkkal 2014-15-ös évben részt 

veszünk az országos Bozsik programban. Fa-
ragó Gyula edzővel közösen pályázatot nyúj-

tottunk be, amit sikeresen megnyertünk, így 
sportszerekkel (focilabdák, karikák, bóják) 
bővült az óvoda eszközkészlete. A program 
keretében részt vettek különböző városokban 
és falvakban focitalálkozókon. Téli időszak-
ban, tornatermekben találkoztak egymással 
a gyermekek. Több alaklommal jártak Kerek-
egyházán és Kecskeméten. A program zárá-
saként okleveleket és focilabdákat kaptak a 
résztvevő gyerekek. Május 1.-én Ladánybenei 
Óvoda meghívásának tettünk eleget és ját-
szottunk egy barátságos mérkőzést. Tervez-
zük, hogy a lajosmizsei városi sportpályára 
meghívjuk vendégül, a ladánybenei ovisokat 
és a Meserét óvoda népes kis csapata szurko-
lótáborként vesz részt a rendezvényen.

Kunné Sipos Ágnes
Óvodavezető helyettesOvifoci Ladánybenén

Bozsik-programban résztvevő gyermekek
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Zöld Óvoda Konferencia
A Meserét Lajosmizsei Óvoda öt pedagógusa vett részt a 7. alkalom-

mal megrendezett Környezetvédő és Tudatos fogyasztó Konferencián, 
melynek ebben az évben Tiszakécske adott helyet.

Ezen a konferencián hallottunk előadást a tudatos vásárlói szokások-
ról, a hulladék újrahasznosításról, az energia tudatos felhasználásról, és a 
csatornahasználatról. Az előadások célja, hogy minél több ismeretet ad-
jon át a témában, melyet a munkánk során felhasználhatunk, beépíthet-
jük a mindennapokba. 

Óvodánk pedagógusa, Nagy Ildikó előadásában ismertette, hogy kis 
óvodásaink a nyári Természetbúvár táborban milyen tapasztalatokat sze-
rezhetnek játékos formában az őket körülvevő világról. 

 Balyi Judit
 Tagintézmény vezető

„A Föld az egyetlen hely, ahol élhetünk!”
Az óvoda Vizuális 

- és Környezet mun-
kaközössége a fen-
ti címmel hirdetett 
rajzpályázatot nagy-
csoportos óvodások 
részére a Föld napja 
(április 22.) alkalmá-
ból. 26 kisgyermek 
pályázott. A zsűri 
döntése alapján az 
alábbi kategóriákban 
nyertek rajzeszköz 
csomagot a gyerme-

kek, melyet az óvoda Tündérkert Alapítványa biztosított.
A legkülönlegesebb technikát alkalmazó rajzoló• : Kormány Adelina 
(Tulipán csoport)
A legötletesebb alkotó• : Barkóczi István (Süni csoport)
A legvarázslatosabban rajzoló: • Sipos Alina (Napraforgó csoport)
A leggazdagabb képzeletű alkotó: • Kígyósi Laura (Süni csoport)
A legszínesebben rajzoló: • Czigány Lilla (Cica csoport)
A legfantáziadúsabb alkotás• : Vincze Anna (Cica csoport)
Különdíjban részesült: • Sipos Richard (Napraforgó csoport)

Gratulálunk a díjazottaknak!
 Vizuális - és Környezet munkaközösség

Tavaszi események a 
Rákóczi utcai tagintézményben

Március 31-én a húsvéti készülődés jegyében Radeczki Erzsébet Ván-
dor Játszóházával ajtódíszt és sárkánytojást készíthettek a gyerekek, ami a 
szülők támogatásával jöhetett létre.

Április 1-én egy kicsit megviccelve érkezett óvodánkba a nyuszi. A 
gyerekek izgatottan készültek az udvarra, hogy hozott-e már valamit. A 
közös keresgélés után találtak is kettő rollert, amit már régóta szerettek 
volna. Sokan viszont szomorúan panaszkodtak, hogy most csokit nem 
hozott. A délelőtti udvari játék után viszont nagy örömmel fedezték fel, 
hogy a szekrényükbe dugta el csoki nyuszit és a tojást is.

Április 2-án a ta-
valyi sikeres nosztal-
gia nap után az idén 
is visszajöhettek a 
már iskolás régi óvo-
dásaink. A délelőtt 
folyamán budapesti 
Portéka bábszínház 
Vásári komédia című 
előadását is megte-
kinthették.

Április 15-én a 
szülők segítségével a 
játszótér került fel-

újításra. A tető új Osb lapot, valamint zsindelyt kapott Bujdosó Barna 
felajánlásából, a hintatartó oszlopát pedig Hegedűs István szponzorálta. 
Farkas Mihály és Móczó Ferenc pedig a kivitelezésben segített a nagy-
lelkű apukáknak. 

Április 16-án az 
óvó néniknek és a ta-
nító néniknek tartott 
Szekérné Kollár Éva 
sikeres bemutatót. A 
kollégák betekinthet-
tek a nyuszi csoport 
Szent György napi 
vásár hagyományai-
nak felelevenítésébe. 
A gyermekek a nap 
folyamán komplex és 
sokrétű tevékenység-
ben vehettek részt. 
Mellényformát dí-
szíthettek népi motí-
vummal, a szabad já-
tékukat saját készítésű 
állatokkal gazdagít-
hatták. Di� erenciált 
nevelés keretében az 
óvó néni által készített 
sudokuval játszhat-
tak, a játékba integrált 
nevelés folyamatában 
pedig megtanulhatták a csikós, gulyás, juhász és kondás életét, ruházatát 
és eszközeit. A sárkányölő Sebestyén c. mesét sok szép báb kíséretében 
hallgathatták meg. Igazán tartalmas nap végén a gyermekek az „Én el-
mentem a vásárba” című dalt játszották el.

Az idei tanévben Török András szülői segítségeként óvodánkban az 
internet a Net-Kuckó segítségével valósult meg.

 Oláhné Szívós Katalin
 Tagóvoda 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

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

A rajzpályázat helyezettjei
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Tavasszal történtek

■ Városi mesemondó versenyt rendezett már-
cius végén a városi könyvtár a lajosmizsei alsó 
tagozatos gyermekek számára. Felsőlajoson 
évek óta nagy hagyománya van a területi me-
semondó versenynek, a lajosmizsei vetélkedés 
ennek a versenynek az előválogatója volt. A 
lajosmizsei elsősöket Surman Csepke, a má-
sodikosokat Csillik Kitti, a harmadikosokat 
Besenyi Márk és a negyedikeseket Horváth 
Gréta képviselte Felsőlajoson. Mészáros Do-
rottya és Herendi Maja a zsűri különdíjában 
részesültek.

■ Sokan ellátogattak a Tavaszköszöntő húsvé-
ti kavalkád és kézműves vásárra, abban a re-
ményben, hogy az esemény meghozza a várva 
várt napsütést. Habár az idő aznap borongós 
volt, de a megjelentek mégsem csalódtak, hi-
szen szívet-lelket melengető programokon ve-
hettek részt. A vásári forgatagban gyerekek és 
felnőttek egyaránt találhatták kedvükre való 
elfoglaltságot. Lehetett kenyérlángost kóstolni, 
válogatni a sok színes portéka között, tojást fes-
teni, játszani, íjászkodni, és együtt táncolni és 
nevetni a Mizsei Vadrózsák, a Tintaló Cirkusz, 
valamint a Lóca együttes műsorain.  

■ Kedvenc verseink, a könyvtárosok által sü-
tött sütemények és a Gárdonyi Teaház nagylel-
kű felajánlása révén különleges teák segítségé-
vel teremtettünk ünnepi hangulatot a Költészet 
napja tiszteletére. Szijjártó Viktória és Schmidt 
János alkalmi könyvtári zenekara megzenésített 
versekkel színesítette a repertoárt.

■ Bosnyák Viktóriát a Tündérboszorkány, és a 
Mantyus könyvek nagysikerű íróját láttuk ven-
dégül Lajosmizsén. Az általános iskola másodi-
kosai kaptak meghívást erre az eseményre. Az 
olvasóvá nevelés fontos állomása lehet egy-egy 
ilyen találkozás a gyermekek életében.

■ Virág Ágnes és tánccsapata, a Füles Ganésák 
segítettek ráhangolódni Rimóczi Klára fényképes 
úti beszámolójára, aki Dél-India színes világába 
repített el minket. Hallhattunk helyi szokásokról, 
különleges szertartásokról, zarándokhelyekről és 
az indiaiak mindennapi életéről.

■ Doromb, dob és hegedű szóval kísérve végül 
eljutottunk a hideg Szibériába is, azt azonban 
nem mondhatjuk, hogy az arcunkról lefagyott 
volna a mosoly. Almási Krisztián, Drabant Béla 
és Szilágyi Áron úti beszámolója ugyanis végig 
könnyed, jó hangulatban telt a könyvtár emeleti 
„kincses kamrájában”.

 Könyvtárosok 

PROGRAMAJÁNLÓ

A LAJOSMIZSEI HELYTÖRTÉNETI ÉS 
KULTURÁLIS EGYESÜLET PROGRAMJAI

Június 19. ( péntek), 15 órától és június • 
27. (szombat) 10 órától 
Tarhonya készítés a Múzeum javára 
a Régi Városháza udvarán

Július 11. (szombat) 9 órától 18 óráig • 
IV. Tarhonya Fesztivál

Programunk a hagyományőrzés jegyében:
Lajosmizse értéktárába felvett Helytörténeti 
Kiállítás
Állandó és időszaki kiállításaink
Őszirózsa Népdalkör
Kézműves vásár
Mesterek és mesterségek bemutatója
Gyermekfoglalkozások
Tarhonyás ételek versenye és kóstolója (12 
órától 14 óráig)
Népi táncosok
Meglepetés műsor
Tombola sorsolás

 Kérjük, ünnepeljen velünk, értünk!
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SPORT

A Lajosmizsei VLC hírei
Érmek Nyúlról…

A Győr-Moson-Sopron megyei Nyúlon vett részt az LBW kupa elne-
vezésű tornán a Lajosmizsei VLC U9-es és U10-es csapata. A � atalabbak 
veretlenül megnyerték a versenyt, az idősebbek a 3. helyen végeztek. 

Érmes helyen végez a felnőtt és az i� …
Folytatta szereplését a bajnokságban a felnőtt és az i� úsági csapatunk. 

A felnőttek már biztos, hogy a 2. helyen végeznek az utolsó három fordu-
lótól függetlenül, a � atalok is a dobogón zárnak, a helyezés még kérdéses. 
(Az i� úsági csapatunk 2008-as indulása óta minden évben érmes helyen 
végzett a bajnokságban.)

Legutóbbi eredmények:
HELVÉCIA - LAJOSMIZSEI VLC 0-2 GÓL: SZÉCSÉNYI, BAGÓ, • 
IFI: 1-2 GÓL: PATAI ZS., SIPOS M.
LAJOSMIZSEI VLC – BUGAC 8-3 GÓL: DÓKA D. 5 (!), SZÉCSÉ-• 
NYI, CSORBA, KIS R.,  IFI: 9-2 GÓL: SIPOS M. 6 (!), SZABÓ SZ. 
PATAI ZS., KANIZSAI
VÁROSFÖLD – LAJOSMIZSEI VLC 3-2 GÓL: CSORBA, KIS R., • 
IFI: 0-5 GÓL: PALOTAI 2, SIPOS M. 3 ( A felnőtt mérkőzésen egy 
városföldi játékos jogosulatlanul szerepelt, ezért a mérkőzés 3 pontját 
a Lajosmizsei VLC kapta 3-0-s gólkülönbséggel)
LAJOSMIZSEI VLC – LAKITELEK 1-2 GÓL: DÓKA D., IFI: 2-6 • 
GÓL: SIPOS M. 2
PÁLMONOSTORA – LAJOSMIZSEI VLC 0-2 GÓL: KIS R. 2, IFI: • 
0-6 GÓL: SZABÓ SZ. 4, SIPOS M., HORVÁTH (A felnőtt mérkőzés 
rendbontás miatt félbeszakadt, a mérkőzés 3 pontját a Lajosmizsei 
VLC kapta 3-0-s gólkülönbséggel)
LAJOSMIZSEI VLC – TISZAALPÁR 1-1 GÓL: KIS R., IFI: 3-0 • 
GÓL: PATAI ZS. 2, SIPOS M.
Serdülő együttesünk vegyes eredményeket produkál a bajnokságban. 

A megengedett (U17) korosztálynál � atalabb játékosokból álló együttes a 
10. helyen áll 5 fordulóval a befejezés előtt.  

Legutóbbi eredmények: 
LAJOSMIZSEI VLC – KISKUNFÉLEGYHÁZI HTK 0-1 GÓL: -• 
KUNSZÁLLÁS  - LAJOSMIZSEI VLC 2-6 GÓL: RIDEG 3, KUN M., • 
PATAI A., KISS I.
LAJOSMIZSEI VLC – JÁSZSZENTLÁSZLÓ 2-2 GÓL: RIDEG, • 
KUN M.
KECSKEMÉTI LC – LAJOSMIZSEI VLC 13-0 GÓL: -• 
LAJOSMIZSEI VLC – TISZAALPÁR 10-2 GÓL: RIDEG 3, KUN M. • 
2, SZABÓ A. 2, SZEKERES, TÓTH, SIPOS SZ.

Csapataink sor-
solása  megtalálható 
az interneten a www.
adatbank.mlsz.hu ol-
dalon.

U7-es, U9-es, 
U11-es, U13-as kor-
osztályaink a Magyar 
Labdarúgó Szövetség 
OTP Bank Bozsik 
Programban szerepelnek a 2014/15-ös idényben. Ebben a versenyrend-
szerben nem hirdetnek eredményt, de az eddigi rendezvények alapján 
elmondható, hogy � atal játékosaink szépen fejlődnek. U13-as csapatunk 
május végén Telkiben képviseli városunkat a Bozsik Program Tanévzáró 
Fesztiválján. 

Ovifoci
Óvodás csapatunk is a Bozsik Programban vesz részt. Kerekegyházán 

rendezték az utolsó fordulót, ahol minden kis lurkó ajándékot vehetett át 
(labdát, karkötőt, csokit, üdítőt kaptak).

Május 1-én Ladánybenére, a helyi Majálisra hívták meg ovifoci csa-
patunkat. A jó hangulatú rendezvényen éremmel, pogácsával, üdítővel 
kedveskedtek a szervezők. 

Diákolimpia
A Lajosmizsei VLC játékosai léptek pályára a Fekete István Sportisko-

lai Általános Iskola csapataiban a diákolimpián. Legeredményesebben a 
2006-2007-es születésűek szerepeltek. A Kalocsán megrendezett megyei 
döntőben a 3. helyen végeztek. 27 iskola nevezett ebben a korcsoport-
ban…

A Lajosmizsei VLC kellemes nyarat kíván a Hírlap minden kedves 
olvasójának…

Sakk
Április 11-én, a Kecskeméten 

megrendezett országos i� úsági 
sakkversenyen Faragó Balázs (a 
képen jobbról) holtversenyben az 
első helyen végzett.  

 Móczó István

A lajosmizsei Mizsei Lovastanya SE lova és lovasa 
országos sikert ért el díjugratásban!

Az idei fedett pályás szezont lezáró díjugrató  2015. évi Fedeles Dön-
tőn került sor az 5, 6 éves valamint a 7,8 éves utánpótlás lovak bajnoksá-
gának � náléjára, ahová a kategóriájukban legjobb eredményeket elérteket 
hívják meg. 

A 6 éves korosztályban talán nem meglepetésre a mindig kiegyen-
súlyozottan versenyző Colonado apaságú magyar sportló kanca, Cessna 
végzett az élen Kormos Jánossal a Mizsei Lovastanya színeiben.

Postagalamb Egyesület
2015-ben Magyarországon került meg-

rendezésre XXXVII. Postagalamb Olim-
pia. Bagaméri László a Lajosmizse N-18 
Postagalamb Egyesület tagja részt vett 
a nagy megmérettetésen, amelyen 22 
ország volt jelen a világból. Ebben 
az évben Bagaméri Lászlót az eddigi 
postagalamb sportért kifejtett mun-
kájáért a Magyar Postagalamb Sport-
szövetség arany diplomával tüntette ki.



15

| HÍRLAP | 2015. március-április |    15

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

800-as bajnokság
Április 25-én rendezték meg a lajosmizsei 

futballpályán immáron második alkalommal 
az V. Országos Kismotorfecskendő Bajnokság I. 
fordulóját. Az ország minden pontjából érkező 
24 csapat mérhette össze ügyességét, gyorsasá-
gát modern és retro kategóriában. Bács-Kiskun 
megye leggyorsabb csapata Baja tűzoltósága 
volt, a lajosmizsei tűzoltók a 6. helyezést érték 
el. Az országos versennyel párhuzamosan me-
gyei szintű Szabó József (volt kecskeméti tűzol-
tóparancsnok nevéhez fűződő) emlékverseny is 
zajlott az önkéntes és önkormányzati tűzoltók 
között. Az emlékversennyel járó vándorserleget 
az idei évben a hazai csapat nyerte el.

Tűzoltóbál
Idén is volt Lajosmizsén tűzoltó bál, mely-

nek helyszínét az Új Tanyacsárda biztosította. 
A már hagyománnyá vált rendezvényt másod-
szor rendezte meg a helyi önkormányzati tűz-
oltó parancsnokság azzal a nem titkolt céllal, 
hogy megköszönje mindazok támogatását, akik 
valamilyen formában segítették működésüket, 
munkájukat. A vendéglátók végül több mint há-
romszáz résztvevőt köszöntöttek érkezésükkor. 
A meghívott vendégek között köszönthették a 
mizsei tűzoltók által védett települések polgár-
mestereit, valamint a társszervek vezetőit is. Az 
ilyenkor szokásos vacsora és táncmulatság után 
tombolajátékot is tartottak. A következő, har-
madik lajosmizsei tűzoltó bált 2017-re tervezik 
a szervezők, amelyre már most több mint két-
százan bejelentkeztek.

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

SPORT

Középiskolások
fi gyelem!

50 órás közösségi szolgálatotokat a 

lajosmizsei tűzoltóságnál is letöltheti-

tek. Szeretettel várunk minden fi atalt, 

akiknek így alkalmuk nyílhat a tűzoltó-

sport megismerésére is.

 Tűzoltóság Vezetősége
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