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fotó: Szorad Péter

Kitüntető díjak átadása az  
augusztus 20-i ünnepségen

2018-ban Lajosmizse Városért 
díjat Rimóczi László…,

…Lajosmizse Város Közművelődéséért díjat  
Veszelszkiné Bitai Judit és Csire Vince…,

…Lajosmizse Város Ifjúságának 
Neveléséért és Oktatásáért díjat 
Barna Beáta…, 

…Lajosmizse Város Sportjáért díjat 
az Almavirág Horgász Egyesület…, 

…Lajosmizse Város Településfejlesztéséért díjat  
Lajosmizsei Folplast Kft.  
és a Freudenberg Tömítés Ipari Kft. kapta.
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Környezetvédelmi Díj adományozása
Idén is kiosztásra került a Környezetvédelmi 

Díj, amely ösztönzés a környezetvédő, városvé-
dő magatartás, fejlesztés és cselekvés számára, 
a pozitív minták kialakulására, elterjesztésére, 
elfeledett környezetvédő hagyományok újjá-
születésére. 

A díjazottak „Környezetvédelmi Díj 2018. 
év” díszes táblára, annak használatára, 25.000 
Ft értékű ajándékutalványra és emléklapra jo-
gosultak.

„A rendezett belső udvarkép, igényes lakó-
környezet kialakítására” tekintettel

a Gárdonyi G. u. 20. sz. és Prímás u. 10. sz. 
alatti környezetalakítást,

„A rendezett utcakép, igényes lakókörnyezet 
kialakítására” tekintettel 

 a Szent Imre u. 12/A. sz. , a Németh L. u. 18. 
sz. , a Németh L. u. 25. sz. és a Tarnai u. 6. sz. 
alatti környezetalakítást,

valamint a Lajosmizse, Dózsa Gy. út 104-106. 
alatti Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 
Intézmény – Idősek Pihenő Parkjának „rende-
zett belső udvarképe, valamint az ingatlan előtti 
közterület igényes környezet kialakítását”  ítélték 
meg idén a Környezetvédelmi Díjra érdemes-
nek. 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete Sebestyénné Szórád Anna és csa-
ládja-, Hodosi Péter-, Hódosi Sándor és család-
ja-, Szenek József és családja-, Hajdrik Zsolt és 
családja-, Feró Csaba és családja-, valamint La-
josmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, 
Gyermekjóléti és Szociális Intézménye részére 
Környezetvédelmi Díjat adományozott.

 Gratulálunk mindenkinek!

ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYŰJTÉS
2018. október 20-án (szombat) 8:00–13:00 

óráig a tűzoltóság udvarán ismét térítésmentes 
ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYŰJTÉS lesz. 

Az elektronikai hulladékok elszállítását és 
a törvényi előírásoknak megfelelő kezelését az 
Elektronikai Hulladékhasznosító Kft. (telep-
hely: 5300 Karcag, Ipari park 5392/4 hrsz.) 
vállalkozási szerződés keretein belül fogja el-
végezni. A gyűjtés alkalmával leadhatóak: 
1. Háztartási nagygép hűtő: hűtőgép, fagyasztó 

(ép, bontatlan)
2. Háztartási nagygépek: mosógépek, mosoga-

tógépek, tűzhelyek, mikrohullámú sütők, stb.
3. Háztartási kisgépek: porszívók, vasalók, olaj-

sütők, kenyérpirítók, kávéfőzők, mérlegek, stb.
4. Információs és távközlési berendezések: szá-

mítógépek, fénymásolók, számológépek, stb.
5. Szórakoztató elektronikai készülékek: mik-

rofonok, kép-hang felvevő-lejátszó készülé-
kek, stb.

6. Elektromos és elektronikus barkácsgépek: 
fúrógépek, fűrészek, fűnyírók, stb.

7. Játékok, szabadidős és sportfelszerelések: 
videójátékok, konzolok, elektromos vagy 
elektronikus alkatrészeket tartalmazó sport-
felszerelések, stb.

8. Ellenőrző és vezérlő eszközök: füstjelző be-
rendezések, termosztátok, stb.

Szétszedett, hiányos, erősen szennyezett be-
rendezések átvétele megtagadásra kerül. 

Köszönjük, hogy igénybe veszik az elektro-
nikai hulladékgyűjtés lehetőségét és vigyáznak 
környezetükre!

Értesítés letelt adófizetési határidőről
Lajosmizse Város Önkormányzati Adóható-

sága 2018. augusztus hónapban postázta ki az 
adófolyószámla-kivonatokat, annak érdekében, 
hogy az adózók pontosan és időben tudják fi-
zetni a 2018. év szeptemberében esedékes helyi 
adóikat és a gépjárműadót.

A folyószámla kivonatok kiküldésének célja 
kétirányú, egyrészt tájékoztatást adtak az aktuá-
lis pénzügyi helyzetről, másrészt tájékoztattak a 
2018. szeptember 15-ig fizetendő adórészekről, 
tekintettel arra, hogy 2018. szeptember 15-ig 
kellett fizetni a helyi adók és a gépjárműadó 
első félévi részét.

Szeretnénk felhívni a figyelmüket arra, 
hogy az előírt adókat a hatályos szabályozás 
szerint a jelzett határidőkig az adózó köteles 
megfizetni. Kérjük, hogy a fenti határidőig 
fizetési kötelezettségének eleget tenni szíves-
kedjen, mivel az elmaradt adófizetés adóvég-
rehajtást vonhat maga után. A végrehajtási el-
járást Dr. Szűcs-Galsi Emese önálló bírósági 
végrehajtó folytatja le. A végrehajtási eljárás 
során felmerült költségek (végrehajtói munka-
díj, jutalék, általános költségátalány) minden 
esetben az adóst terhelik, és az adóstól felvett 
összegekből elsődlegesen ezek a költségek 
kerülnek kiegyenlítésre. A végrehajtási költ-
ségeket az önálló bírósági végrehajtónak kell 
megfizetni, ezen összeg megfizetéséig a végre-
hajtási eljárás nem kerülhet megszüntetésre.

Amennyiben fizetési kötelezettségüknek 
még nem tettek eleget, kérjük, mihamarabb te-
gyék meg, és járuljanak hozzá Lajosmizse város 
költségvetésében foglalt feladatainak ellátásá-
hoz, a város fejlődéséhez.

 Köszönjük segítő együttműködésüket!

Tisztelt Lajosmizsei Lakosok,  
Kedves Kutya- és Állatbarátok!

Városunkban folyamatosan visszatérő prob-
léma a közterületen kóborló kutyák helyzete.

Az Önkormányzat a 2018-as évben eddig 
közel egymillió forintot költött a kóbor ebek 
befogására, elszállítására és elhelyezésére. A ta-
pasztalatok szerint a probléma fő oka a kutyák 
nem szabályszerű tartása, a túlszaporulat nem 

megfelelő kezelése, valamint a gazdák felelőt-
lensége. 

A Hivatal külső szakemberek segítségével, 
valamint saját alkalmazottakkal igyekszik a 
problémát megoldani, biztosítani a közterüle-
tek zavartalan használatát, egyben megvédeni a 
lakosok testi, és vagyoni épségét. 

Céljaink elérése, valamint a jelenlegi álla-
potok normalizálása érdekében, a Mentsvár Az 
Állatokért alapítvány, a közterület - felügyelők, 
valamint a rendőrség folyamatos ellenőrzéseket 
fognak tartani. Az ellenőrzés kiterjed az ebek 
tartási körülményeire, a megfelelő oltások és 
chipek meglétének ellenőrzésére, a szabályok 
betartására. Amennyiben a szakemberek hiá-
nyosságot tapasztalnak, ebrendészeti szabály-
sértés miatt eljárást kezdeményeznek. 

Az intézkedés során alkalmazható szankciók 
lehetnek: figyelmeztetés, helyszíni bírság, felje-
lentés, valamint az állat elkobzása.  A helyszíni 
bírság 5.000 Ft-tól 150.000 Ft-ig terjedő összeg 
lehet, elkobzás esetén a kutya gazdáját 21.000 Ft 
szállítási és tartási díj terheli.

Az Önkormányzatnak nem a bírságok kisza-
bása, és a szankciók alkalmazása a célja, hanem 
a felelős állattartási szabályok betartásának el-
érése. Kérjük a Tisztelt Lakosságot tartsák be az 
ebtartás szabályait és akadályozzák meg az álla-
tok elkóborlását!

Elkezdődött a „Nemzeti Szabadidős – 
Egészség Sportpark Program”  
pályázat megvalósítása

Lajosmizse Város Önkormányzata 2016. au-
gusztus 15-én benyújtotta pályázatát a „Nemzeti 
Szabadidős – Egészség Sportpark Program” pá-
lyázati kiírásra, amely alapján az önkormányzat 
három darab D- típusú sportpark kiépítésére 
pályázott a következő helyszínek vonatkozásá-
ban a megvalósulás sorrendjében: Radnóti tér 
(volt játszótér területe), Béke tér (volt játszótér 
területe), Tarnai utca Kossuth Lajos utca és Baj-
csy-Zsilinszky utca közötti közterülete. A kiíró 
szervezet 2018. március 06-án tájékoztatta az 
önkormányzatot, hogy a három helyszínből 1 
db D-típusú sportpark kiépítésére pozitív támo-
gatói döntést hozott, továbbá a későbbi források 
biztosításakor a még el nem bírált két helyszín 
esetében is hozhat pozitív bírálatot. 

A D-típusú sportpark jellemzői: minimális 
alapterület: 150 m2, talajburkolat: gumi, mini-
mális telepítésre kerülő eszközszám: 15 db, a 
sportpark által biztosított sportolási lehetősé-
gek megnevezése: húzódzkodás, tolódzkodás, 
fekvőtámasz, hasizom erősítés, hátizom erősítés, 
létramászás, lépcsőzés, függeszkedés, párhuza-
mos korlát. A kivitelezés 2018. augusztus 27-én 
elkezdődött a Radnóti téren (476 hrsz) a volt ját-
szótér és focipálya mellett. A kivitelezés tervezett 
befejezési határideje 2018. szeptember 30. napja.

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

ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
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Elkészült a Benei út felújítása!
Mindannyiunk és az arra felé közlekedők legnagyobb örömére elké-

szült az 5211-es (Lajosmizse-Kerekegyháza összekötő út) negyedrendű 
országos közút legrosszabb közel 4 km-es szakaszának felújítása, amely 
a Bács-Kiskun Megyei Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 
keretében valósult meg. (TOP-1.3.1-15-BK1-2016-00001)

A Magyar Közút Nonpro-
fit Zrt. (mint a létesítmény 
beruházója) tájékoztatása sze-
rint az út felújításának műsza-
ki átadás-átvétele megtörtént, 
a kivitelezőt már csak néhány apróbb, a forgalmat nem befolyásoló garan-
ciális javítás terheli. 

A felújított útszakasz szélessége 6,0 m teherbírása tengelyenként 11,5 
tonna.

Kérjük, figyelmesen vezessenek, mert a Szent Vendel utcai baleset-
veszélyes útkereszteződésnél a forgalmi rend megváltozott. Az új sza-
bályozás szerint az országos közút elsőbbséget élvez a Szent Vendel 
utcával szemben.
 dr. Balogh László Basky András
 jegyző polgármester

A meserét óvoda attila utcai  
székhelyintézményének felújítása
A TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00008 azonosító 
számú, „Meserét” Lajosmizsei Napközi Ott-
honos Óvoda és Bölcsőde fejlesztése Lajosmi-
zsén” című pályázattal kapcsolatosan a Meserét 
Óvoda Attila utcai székhelyintézménye esetében a 
2017. évi belső felújítást követően a 2018. év szeptemberi óvodakez-
désre elkészült az új kerítés, valamint a régi óvodaszárny két felújított 
terasza és konyhája. A kivitelezési munkálatok határideje 2018. október 
01., amely határidőig még elkészül a korszerűsített pancsoló medence.

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

2018. év őszén elindul a belterületi 
földutak karbantartása
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 
a TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 azonosító 
számú, „Leromlott városi területek rehabilitáció-
ja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak 
felújítása és közösségi ház létrehozása” című pályázat 
keretében Lajosmizse Város Önkormányzata 2018. év nyarán közbe-
szerzési eljárást indított el a projektben foglalt célok megvalósítására. A 
közbeszerzési eljárás vonatkozásában 2018. szeptember végén tud az 
önkormányzat eredményt hirdetni, amely alapján várhatóan 2018. évben 
még meg tud valósulni a Beneszél–Damjanich–Orgona–Szív utcai akció-
területen található belterületi földutak makadámúttá történő felújítása. Az 
útfelújítás során kérjük az arra közlekedő lakosság türelmét.

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

Hamarosan elindul a Vásártér  
melletti útszakaszok felújítsa
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy La-
josmizse Város Önkormányzata 1825728180 
azonosító számú, „Külterületi utak fejlesztése, il-
letve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a 
térség fejődése érdekében” című pályázata által elnyert 
pályázati forrásából várhatóan 2018. október 31-ig felújítja a Vásártér két 
oldalán található külterületi útszakaszokat a Görgey Artúr és a Kölcsey 
utcák folytatásában a Vásártér vonaláig. A felújítás időszaka alatt kérjük 
az arra közlekedő lakosság türelmét.

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

Hírös Hét Fesztivál 2018.
Lajosmizse város ismét bemutatkozott a Hí-

rös Hét Fesztivál keretében immár XXI. alak-
alommal megrendezésre került Térségi Kerté-
szeti és Élelmiszeripari Kiállításon a helyi terme-
lőkön és gazdasági szereplőkön keresztül. Tele-
pülésünk bemutatkozó napján, 2018. augusztus 
24-én a Gárdonyi Teaház termékéből készített 
jeges teával, Rimóczi László grillázs termékeivel 
és a Mizse ásványvízzel ismerkedhettek meg a lá-
togatók. A város kulturális programját a Térségi 
Gálaműsoron a Főnix Dance Sport Gyermek és 
Ifjúsági Központ Egyesület biztosította, akik a 
Térség látványos zenés felvonulásán is képvisel-
ték városunkat.

A kiállításon bemutatott minőségi termékek 
széles választékának elismeréseként Lajosmizse 
Város nyerte el a Bács-Kiskun Megyei Kormány-
hivatal Kecskeméti Járási Hivatal Különdíját.

Kiállító Partnereink: Benex Food Kft., 

Cserényi Méhészet, Johanna Kft., Kiss Márta, 
Magyarvíz Ásványvíz Kft., Magyar Szárazvirág 
Kft., Mészáros Zoltán, Mizsetáp Kft., Rimóczi-
Art Kft.

Ezúton is köszönetünket fejezzük ki minden 
Kiállító Partnerünknek, akik segítségével ismét 
színvonalas kiállítás keretében prezentálhattuk 
városunk kertészeti és élelmiszeripari tevékeny-
ségét!
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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

Óvodánk hírei
A 2017-18-as nevelési év zárása után, június 18-tól ügyeleti rendszer-

ben fogadtuk a nyári óvodásainkat, azokat a kisgyermekeket, akiknek 
szülei a nyári óvodát előzetesen igényelték. A nyári időszakban vegyes 
összetételű csoporttal működünk, ezért elsődleges feladatunk volt, hogy 
a gyermekeket olyan közösséggé kovácsoljuk össze, melynek tagjai segítik, 
bátorítják egymást, élvezik az egymással töltött időt, együtt játszanak, és 
nemcsak egymás mellett, konfliktusok esetén kompromisszumképesek.

Az idén is részt vettünk településünk egyik legjelentősebb rendez-
vényén, a Falunapon. Nagycsoportosaink zenés mozgásos műsorral, egy 
lufis tornával kedveskedtek, és arattak nagy sikert, a pedagógusaink pe-
dig aktívan részt vettek a faluházi művészi kiállítás megszervezésében. 
A délelőtt folyamán az óvónénik még kézműves tevékenységgel várták a 
kicsiket a parkban. 

A nyári óvodai hetek is élmény dúsan, változatos programokat kínálva 
teltek. Természetesen ügyeltünk az időjárás szélsőségeire, a napirendünket 
ennek megfelelően szerveztük (reggel kinn az udvaron kezdtük a napot, 
majd a hőmérséklet emelkedésével a csoportszobában folytattuk). Ügyel-
tünk a fejfedő, naptej használatára, valamint a megfelelő mennyiségű és 
minőségű folyadékpótlásra is. 

Május végén megkezdődtek az óvodabővítési és felújítási munkálatok 
is, melynek keretében intézményünk tornateremmel és fejlesztő szobával 
fog bővülni. A meglévő épületszárnyon belül a folyosó hidegburkolati 
cseréje és a mosdók valamint a melegítőkonyha tisztasági festése valósult 
meg. Az új szárny építése még belenyúlik az őszi hónapokba, de bízunk 
benne, hogy mielőbb birtokba vehetjük majd azt. 

A nyár végén a technikai dolgozók és a közmunkások nagytakarításba 
fogtak és az udvari játékok is megújultak, hogy mire beköszönt az ősz, 
tiszta és esztétikus környezet fogadja a régi és új óvodásokat. 

2018. szeptember 03-án óvodánk újra megnyitotta kapuit a gyermekek 
és szüleik előtt. A Napocska csoportosok (kis-középső) létszáma a szep-
temberi hónap folyamán fokozatosan bővül a folyamatos beszoktatásnak 
köszönhetően, a hónap végére érik majd el a teljes létszámot. Nagy örö-
münkre szolgál, hogy sok új kisgyermek kezdte nálunk ezt a nevelési évet, 
nagy szeretettel fogadtuk őket is, a régi óvodásainkat is. 

Az Új Ház Centrum által meghirdetett mosdó felújítási pályázatra ké-
szítettünk a nyár elején pályamunkát, és augusztusban örömmel fogadtuk 
a hírt, hogy nyertünk egy udvari kis házikót, melyet a szeptember eleji 
összeszerelést követően nagy örömmel vettek birtokba a kicsik.

A 2018/19-es nevelési évünk is sokféle színes programot tartogat mind 
a kicsik, mind pedig a szüleik számára, terveink közt szerepel lovas ko-
csikázás, szüretelés, közös túrázás a szülőkkel a közelben. Mindemellett 
nem veszítjük szem elől legfontosabb célkitűzéseinket a nevelési feladatok 
terén, hogy minden kisgyermek örömmel lépje át reggelente a küszöböt, 
és szeretetteljes légkörben valósuljon meg képességeik kibontakoztatása. 

 Szabó Márta, óvodapedagógus

Tanévkezdés
Borongósan indult szeptember harmadikának reggele, olyannyira, 

hogy tanévnyitó ünnepségünket az iskola épületében kellett megtarta-
nunk. Ha kicsit szűkösen is, de az iskolánkra jellemző „családias„ légkör-
ben indultunk neki a tanévnek, rövid ünnepi beszéddel és kis elsőseink 
kedves verseivel.

A szomorkás időjárás nem nyomta el a felszabadult gyermekzsivajt, 
a nap folyamán lelkesen meséltek diákjaink nyári élményeikről, többen 
szívesen emlékeztek a tanév végi tematikus táborra is.

Tagintézményünkben sikeresen megvalósult az EFOP 3.3.5-17-2017 
2018-3/48-as sorszámú tematikus tábor Tóth Hajnalka és Makainé Antal 
Anikó vezetésével, melyen az iskola 1. és 2. évfolyamos tanulói vettek részt. 
Tematikus hetünk címe a „Zöld a békák” volt, ezért kollégáim minden 
programban beépítették a békákat. 

A tanulókkal kiránduláson is részt vettek. A Szarvasi Arborétumban 
és a mellette lévő Mini Magyarországban jártak, ahol a gyerekek nagyon 
élvezték és kíváncsian figyelték a sok szép makettet és a mini vonatrend-
szert. A Katalin II. Sétahajóval pedig megcsodálhatták a Holt-Körös nyu-
godtságát és gazdag élővilágát. A gyerekek nagyon élvezték a szakvezetők 
humoros előadásait.

A tematikus hét utolsó napján elkészültek a lapbook-ok is, amire felke-
rült a különleges 3D-s béka. Nagy örömmel mesélték élményeiket, melyek 
örömmel töltötték el kollégáimat. Látszott rajtuk, hogy jövőre is szeretné-
nek részt venni ezen a programon.

A takarítónénik és kollégáim szorgos keze nyomán tisztán, szépen 
dekorálva várták tanulóinkat az iskola külső és belső terei. Az SZMK se-
gítségével új táblát kapott a 2. osztály és folyamatban van a második be-
szerzése is.
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és a szamócapalántát, valamint a Márka üzem 
termékeit mutatta be. 

Megjelentek Felsőlajos turisztikai értékei is 
a Tanyacsárda Kft, Idilli Pihenőpark, Kriszti-
na Vendégház valamint a Magán Zoo Állat és 
Szabadidőpark. Augusztus 24-én mutatkozott 
be Felsőlajos, ahol Juhász Gyula polgármester 
bemutatta községet, ezután a település vendé-
gül látta az odalátogatókat, a felajánlott gyümöl-
csökből és a több ízű márka üdítőkből. Ezúton 
mondunk köszönetet minden termelőnek, és 
bemutatkozónak – Ács József, Benke István, 
Csordás Ildikó, Csordás Lászlóné, Idilli-Pro Kft., 
Keresztes Erzsébet, Krisztina Farm Kft., Majoros 
István, Márka Üdítőgyártó Kft., Magán ZOO, 
Tanyacsárda Kft., Pető József, Nagy Andrásné, 
Rubos Csaba és családja, Ubornyák Mihály, 
hogy hozzájárultak, ahhoz hogy XXI. alkalom-
mal is részt vegyen Felsőlajos ezen a kiállításon.

 dr. Balogh László Juhász Gyula
 jegyző  polgármester

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

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

A tanév folyamán a LFISÁI tagintézménye-
ként nálunk is csatasorba állnak a pályázaton 
elnyert LEGO eszközök, segítve a szövegértés-
szövegalkotás és a matematikai kompetenciák 
kiemelt fejlesztését az első és második évfo-
lyamon. Az eszközök értő használatát tovább-
képzések segítik, melyet Makainé Antal Anikó 
kolléganőnk már augusztusban elvégzett.

A tanév során tovább visszük hagyományos 
rendezvényeinket, az Ősz kiemelt eseményei az 
Október 6-i fáklyás megemlékezés és a Novem-
ber 17-én tartandó Jótékonysági bál.

Kívánok eredményes, élményekkel teli tan-
évet minden diákunknak és kollégámnak!

 Osbáth Barna, tagintézmény vezető

Felsőlajos a Lajosmizsei Napokon
A XXV. Lajosmizsei Napok és a Lajosmizse 

város 25. évfordulóján nagy megtiszteltetésben 
volt része Felsőlajos településnek, mivel ezen 
a jeles jubileumi ünnepségen került sor Lajos-
mizse és Felsőlajos számára történelmi jelentő-
ségű testvér települési szerződés aláírására. A 
szerződés aláírást követően Basky András pol-
gármester és Juhász Gyula polgármester meg-
ajándékozták egymást a települési zászlókkal. 
Ezen a mozgalmas tartalmas rendezvénysoro-
zaton belül községünk számos programban vett 
részt. „Lajosmizse-Expo-1993-2018” Kiállítás 
és Vásáron a többi testvértelepülések mellett be-
mutatkozott Felsőlajos is, ahol képekben kerül-
tek ismertetésre a középületek és közterületek 
valamint a nagyobb vállalkozások és turisztikai 
lehetőségek is. IV. alkalommal megrendezett 
Testvér-települési Labdarúgó Kupa sikeresen 
zárult mivel Felsőlajos csapata hozta el az első 
helyezést. A Családi főzőnapon belül a bográ-
csos főzőverseny is eredményes volt mivel a Kol-

lár Sándor által főzött szarvas pörkölt elnyerte a 
zsűri tetszését. Örömteli hangulatban vett rész 
Felsőlajos ezen a színvonalas rendezvényen.

Hírős Hét Fesztivál Kecskeméten
Idei évben is bemutatkozott Felsőlajos a Hí-

rős Hét Fesztivál keretein belül megrendezett 
XXI. Térségi Kertészeti és Élelmiszeripari Ki-
állításon. Településünk a gazdák által termelt 
egészséges élelmiszereiket, a mézet, krumplit, 
csemegekukoricát, paradicsomot, paprikát, szil-
vát, barackot, szőlőt, körtét, uborkát, cukkinit 
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Véradókat tüntetnek ki
Véradók köszöntése alkalmából 
2018. október 4-én 10 órai kezdettel 
a következő váradók vehetnek át ki-
tüntetést az Egészségház aulájában.
10-szeres véradók:
• Dr. Bartal György Lajos
• Boda Ferenc
• Bujdosó Boglárka
• Bujdosó Tibor
• Csapó Virág
• Dodonka Csaba
• Hriazik Anett
• Kisjuhász Máté
• Kucsera Imre
• Varga László
20-szoros véradók:
• Boda Zoltán
• Csorba Csaba
• Dézsi Piroska

• Fekete Zoltán
• Nagy László József
• Németh Tibor
• Szabó Zsolt
25-szörös véradó:
• Horváth István
30-szoros véradók:
• Bácsiné Római Erzsébet
• Halmavánszki Mihály
• Kovács Éva
• Novák István
• Pallaga Gábor Tibor
40-szeres véradók:
• Csuka Zoltán
• Kisjuhász Edit
50-szeres véradók:
• Gyurgyik István
• Steiner Dezső Béla
• Dr. Terenyi Sándor

60-szoros véradó:
• Makai Ferenc
70-szeres véradó:
• Uri-Kovács Ferenc Tibor
80-szoros véradó:
• Jakus József

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

Dr. Szilágyi Lászlóné, megyei 
véradószervező koordinátor 

Magyar Vöröskereszt  
 Bács-Kiskun Megyei Szervezete

Fekete Zoltán
EGYSZI, technikai vezető

MEGHÍVÓ XVIII. SZAKMAI NAPOK  
– NYÍLT NAPOK RENDEZVÉNYEIRE

Szeretettel hívjuk, várjuk az Egészségügyi Hét Gyermekeknek, Nőknek, 
Férfiaknak, Mindenkinek szóló egészségügyi szűréseire, szakmai programjai-
ra, előadásaira, az Egészség-Expóra, a Véradásra és a Véradók 
Ünnepségére, az Idősek Hete és az Idősek Világnapja rendez-
vényeire. Részletes program a Hírlap hátoldalán, a www.egeszeghazlm.hu 
honlapon és az intézményi Facebook oldalon olvasható.
  Józsáné dr. Kiss Irén,  EGYSZI intézményvezető

VÉRADÁSOK  
IDŐPONTJAI AZ  

EGÉSZSÉGHÁZBAN

2018. október 04.
8.30–13.00

2018. december 06.
8.30–13.00

Adj vért te is,  
és ments meg  

3 életet!

Lajosmizse Város Önkormányzata Környezetvédelmi Díjat adományozott 
az EGYSZI részére az Idősek Pihenő Parkja és az Egészségházat körülvevő 

rendezett, igényes környezetért. Ez úton is szeretnénk megköszönni  
az elnyert Díjat! Célunk továbbra is az, hogy a Park és az Egészségház 

körüli terület szép és gondozott legyen, mindenki örömére.

DIABÉTESZ KLUB INDUL  
LAJOSMIZSÉN AZ EGÉSZSÉG-
HÁZBAN „EFOP-1.8.19”
Kedves Betegeink,  
Hozzátartozók, Érdeklődők! 

Örömmel értesítjük Önöket, 
hogy 2018. 10. 01-én 16-17 
óra között elindul Lajosmizsén a 
Kecskemét Járási Egészségfejlesztési 
Iroda (EFI) szervezésében a Cukorbeteg Klub. A foglako-

zások kétheti rendszerességgel várják az érdeklődő cukorbetegeket, de 
várjuk a betegek hozzátartozóit is. 
A klub elsősorban a felnőttkori (2-es típusú) diabétesz kérdéseivel foglal-
kozik, de igény szerint a gyermekkori cukorbetegség speciális témaköreit 
is beillesztjük a tematikánkba. A klub-foglalkozások során szót ejtünk a be-
tegség kialakulásáról, tüneteiről, milyen vizsgálatokkal erősíti meg a kezelő-
orvos a diagnózist illetve a gondozás során milyen vizsgálatokat végzünk. 
A cukorbetegség diagnózisa az addigi életmód megváltozása mellett 
komoly lelki terhet is jelent. Ennek feldolgozásában is igyekszik az EFI 
mentálhigiénés csoportja segítséget nyújtani. 
Mit ehetek és mennyit? Ezek a kérdések nap, mint nap felmerülnek a 
cukorbetegink fejében. Komoly hangsúlyt szeretnénk fektetni a foglal-
kozások során a dietetikai ismeretek átadására. Hogyan vásároljunk, 
hogyan készítsük el az ételeinket, hogy a vércukor-szint ne emelkedjen? 
Igyekszünk a mozgás jelentőségét is hangsúlyozni a foglalkozásokba 
beiktatott gyakorlatok bemutatásával. A betegség gyógyszeres kezelé-
sének ismertetése alapvetően a kezelőorvos feladata, de diabetológus 
szakorvos segítségével szeretnénk átadni a lényeges tudnivalókat a 
gyógyszeres és inzulin kezeléssel kapcsolatban. Szót ejtünk arról, hogy 
speciális élethelyzetekben hogyan lehet a diétát és az esetleges gyógy-
szeres kezelést megoldani.
Mi az értelme, hogy jól kezeljük a cukorbetegséget? Milyen következ-
ményei lehetnek a betegségnek hosszú távon? Külön foglalkozásokon 
tárgyaljuk a diabétesz késői szövődményeit, hogyan tudjuk elkerülni 
azokat. Ha már kialakultak, hogyan tudjuk minél előbb felismerni őket. 
A foglalkozásokat az adott témakörre specializálódott szakemberek- 
diabetológus szakorvos, egyéb szakorvosok, dietetikus, gyógytornász, 
mentálhigiénés szakember - fogják tartani. Az adott téma bemutatását 
követően szabadon lehet kérdezni az előadónktól. 
 Várunk minden kedves érdeklődőt!
 dr. Móczár Csaba, szakmai vezető

Európai Szociális
Alap
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SZÉPKORÚAK  
KÖSZÖNTÉSE

Lajosmizsén legidősebb hölgy Homoki 
Jánosné, Margit néni 2018. február 08. nap-
ján ünnepelte 97. életévét. A legidősebb férfi 
Páldeák János 2018. december 12. napján 
ünnepli 102. életévét.  

Születésnapjuk alkalmából Kívánunk 
Nekik jó egészséget és boldog családi életet! 

Estike Idősek Klubja  
és Ubornyákné Tok Éva  

klubvezető
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TÁJÉKOZTATÓ
VÁLTOZIK A NŐGYÓGYÁSZATI  

SZAKRENDELÉS IDEJE AZ EGÉSZSÉGHÁZBAN
Tájékoztatjuk a Kedves Lajosmizsei és Fel-

sőlajosi Hölgyeket, hogy 2018. októberétől az 
Egészségházban a nőgyógyászati szakrendelés 
ideje: 
• Kedd: 8.30–12.30 h 

Rendel: Dr. Kosztelny Iván, nőgyógyász 
szakorvos, onkológus 

• Szerda: 9.00–13.00 h 
Rendel: Dr. Bíró Balázs főorvos, nőgyó-
gyász szakorvos
A szakrendeléseken történő megjelenéshez 

nem kell előzetesen időpontot kérni.

TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00001 azonosító számú „Szegregált területen élők társadalmi együttműködését  
segítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén” című projekt programjai

SPORT- ÉS SZABADIDŐ TÁBOR – 2018
Család- és Gyermekjóléti Szolgálatunk szervezésében, a TOP-5.2.1-

15-BK1-2016-00001 projekt keretében két turnusban, 2018. július 2-6 
és 2018. július 9-13 között 20-20 fő gyermek táboroztatása valósult meg. 
Faragó Gyula tanár úr vezetésével a gyermekek megismerhették a külön-
böző sportágakat. A táborvezető változatos játékokkal igyekezett átadni a 
sportolás fontosságát és a mozgás örömét. 

Mindkét csoport egy-egy délutánt a lajosmizsei rendőrőrsön és tű-
zoltóságon is eltöltött. A rendőrőrsön Becsei Gábor cr. őrnagy prevenciós 
előadást tartott arról, hogy a gyermekek hogyan ne váljanak áldozattá 
vagy elkövetővé. Ezt követően a táborozók betekinthettek a Lajosmizse 
Önkormányzati Tűzoltó parancsnokság nehéz, felelősségteljes munkájába 
és a szakma rejtelmeibe is.

Köszönjük a MAGYARVÍZ Kft. ásványvíz adományát, 
amellyel a gyermekek a tábor ideje alatt olthatták szomjukat.

TÁJÉKOZTATÓ A TOVÁBBI PROGRAMOKRÓL
Gyermekeknek: ALKOTÓMŰHELY, PSZICHO-DRÁMA ÉS KÉSZ-

SÉGFEJLESZTŐ CSOPORT- FOGLALKOZÁSOK
Felnőtteknek: CSOPORTOS TRÉNINGEK, KÉPZÉSEK, EGÉSZ-

SÉGÜGYI PROGRAMOK, SZŰRÉSEK, ELŐADÁSOK, KÖRNYEZET-
TISZTASÁGI NAP

A programokkal kapcsolatban további információkat kaphat a Család- 
és Gyermekjóléti Szolgálatnál vagy intézményünk www.egeszszeghazlm.
hu honlapján.

 EGYSZI Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

A tábornak a kivételes szépségű Lázár Bence Lajosmizsei Labdarúgó 
Sportcentrum adott otthont, ahol biztosított volt az összes olyan sporteszköz, 

amelyek színesítették a táborozók próbatételeit (Fotó)

Idén sem maradhatott el a nagy melegben a fürdőzés a Liza Aqua & 
Conference Hotel strandján, a táborozók kerékpárral jutottak el a helyszínre

A táborozók I. csoportja, akik a táborozás emlékére  
boldogan vették át az oklevelet és az érmet

A táborozók II. csoportja, Faragó Gyula táborvezetővel  
és a Szolgálat Munkatársaival
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XXV. LAJOSMIZSEI NAPOK

Lajosmizse 1993. szeptember 1-én nyerte el városi jogállását s így a 
2018-as év a várossá válás 25. évfordulóját jelzi. A Lajosmizsei Önkor-
mányzat, e jeles évforduló méltó megünneplésére készült, olyan rendez-
vényekkel, amelyek emlékezetben és tiszteletben tartják településünk tör-
ténelmi gyökereit, ápolják a hagyományokat, bemutatják az eredménye-
ket és lehetőséget teremtenek új, értékteremtő események, tevékenységek 
létrejöttéhez, a város identitásának erősödéséhez.

Az ünnepi rendezvények keretét a XXV. Lajosmizsei Napok adták. A 
Napok rendezvényei között kiemelkedett és az ünneplés méltó módját adta 
a „Lajosmizse 1993–2018” Jubileumi Emlékünnepség felemelő pilla-
natai; A „Lajosmizse-2018” Pályázatra beérkezett pályaművek kiállítása 
és eredmény-hirdetése; A IV. Testvér-települési Találkozó szerteágazó 
programjai; A Lajosmizse és Felsőlajos testvér-települési szerződés-kö-
tésének emlékezetes eseménye; A III. „Lajosmizse Expo – 1993–2018” 
Kiállítás és Vásár gazdag tematikájú kiállításai; a Mizsei Vendégkert hazai 
ízei és baráti beszélgetései. 

A rendezvényekre érkező helyieknek, vendégeinknek gazdag és színes 
programajánlat állt rendelkezésre az ünnepléshez, ezen az augusztusi hét-
végén. A programok látogatottsága és a vendégkönyvek bejegyzései arról 
tanúskodnak, hogy a látogatók éltek is a felkínált lehetőségekkel, hiszen a 
lajosmizsei ünnepi események iránt fokozott érdeklődés volt megfigyelhe-
tő, amelyet igazolnak az alábbi fotók is. Fotók: Dudás Klára, Nyíkos László, 
Rigó Pál. További fotók és filmek: www.lajosmizse.hu

Az ünneplés a Szent Lajos Római Katolikus Templomban kezdődött, 
ökumenikus egyházi szertartással, amelyet Süveges István Kanonok úr és 
Ferenczy József Református Lelkész úr celebráltak. 

A misét követő ünnepi felvonulást a Kecskeméti Huszárok Hagyo-
mányőrző Egyesületének 2 tagja vezette. A huszárok a Szabadság téri 
parkban látványos bemutatót is tartottak, aznap délután. Becker János, 
Gombkötő Márk és a Tanyacsárda lovas fogata pedig a városi kocsikázás-
sal szereztek örömet.

A templomtól a Polyák Imre Sportcsarnokig vezető felvonuláson több 
százan vettek részt. Elöl jász viseletben a felvonulók egy része, majd őket 
követik a Lajosmizsei Jász-Kun Hagyományőrző Íjász Egyesület tagjai, a 
testvér-települési delegációk, felvonuló helyi ünneplők és vendégek.

Lajosmizse, testvértelepülések, jász történelmi zászlók, Bács-Kiskun 
Megye, Magyarország és az Európai Unió zászlajának színpadi képe je-
lezte a testvér-települési találkozó résztvevőinek bevonulását, a magyar 
és jász himnusz felcsendülése pedig a jubileumi emlékünnepség kezdetét.

Az ünnepség kiemelkedően szép pillanata: Basky András polgármester 
elhelyezi a Jászságból érkező ajándékot, a jász kürtöt. E becses ajándékot 

Hortiné Dr. Bathó Edit, a Jász Múzeum Igazgatója hozta, Ézsiás Barnabás 
Jászkapitány és Borbás Ferenc Jász-kun Főkapitány kíséretében. A kürt 
a Jász Múzeum ajándéka Lajosmizsének a várossá válása 25. évfordulója 
alkalmából. A kürtöt Máté György jászberényi szobrász készítette. 

A jelenlévők Lajosmizse és Felsőlajos testvér-települési szerződése ün-
nepélyes aláírásának szemtanúi lehettek. A szerződés aláírásának emlékére 
Lajosmizse zászlaját ajándékul átadta Basky András polgármester Felső-
lajosnak. Felsőlajos zászlaját ajándékul átadta Juhász Gyula polgármester 
Lajosmizsének. Dr. Balogh László jegyző közreműködött a szerződés lét-
rejöttében. Hortiné Dr. Bathó Edit igazgató asszony a 2 település közös 
történelmi múltját mutatta be.

Borbás Ferenc Jász-kun Főkapitány kardját felemelve köszöntötte 
Lajosmizsét, lakóit és a testvértelepülésről érkező vendégeket. Kifejezte 
örömét, hogy a hagyományápolás Lajosmizsén is táptalajra talált és e 
tevékenység új pártolókkal és kezdeményezésekkel is gazdagodott.

A város vendége, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Elnöke, Rideg Lász-
ló, átadva a megye ajándékát, az ünnepi percekben a város és a megye 
kiváló kapcsolatáról és további együttműködésükről szólt.

A 25 éves Lajosmizse várost köszöntötte Gulyás Gergely Miniszter-
elnökséget vezető miniszter. Kiemelte azt a pozitívumot, hogy a nehéz 
időszakban sem esett adósságcsapdába Lajosmizse. A helyi önkormányzat 
jól gazdálkodva a város pénzével, sorra valósította meg fejlesztési elkép-
zeléseit. Értékteremtő cégekkel, vállalkozásokkal, közintézményekkel és a 
helyi emberekkel vitte előre a várost a fejlődés útján, miközben a település 
lakossága közösséggé formálódott.

A műsort helyi és jászsági meghívott művészek, kulturális csoportok 
adták. Elsőként a 22 éve működő, ezüst minősítéssel rendelkező Lajos-
mizsei Városi Kamarakórus lépett színpadra. Berta István karnagy ve-
zényletével.

Ferenczy Virág, Horváth Gréta, Móczó Panna, Nagyszabó Luca, Ortán 
Vivien, lajosmizsei tehetséges fiatal énekesek előadásában dalokat hallhat-
tuk, a felkészítésben közreműködött Berta István. Táncoltak a Lajosmizsei 
Főnix Dance Gyermek-és Ifjúsági Központ Egyesület táncosai, felkészítő-
jük Dóka-Mezei Anett művészeti vezető. Az énekesek és táncosok műsorát 
Krai Gina artista tisu kötéltánc mutatványával színesítette. 

Fekete Inci és zenekara moldvai népdalok feldolgozásával örvendez-
tette meg a közönséget. Élvezetes előadásuk magas szintű zenetudással 
párosult.

A magyar népzene gazdag és csodálatos dallamvilágának ápolásában 
Lajosmizsén óriási szerepe volt az elmúlt 40 évben Kórodiné Ilonka né-
ninek, a Rózsa Sándor Citerazenekarnak és az Őszirózsa Népdalkörnek, 
akik a jubileumra kunsági népdalcsokorral készültek. Jelenlegi vezetőjük, 
Kovács Gáspár. 

Inoka Győző és zenekarának kíséretében színpadra lépett a Mizsei 
Vadrózsa néptánccsoport. Táncuk címe: Jászsági örökségünk, vezetőjük 
Veszelszkiné Bitai Judit.

Horváth Sándor és párja, Menczel Dóra szólótánca igazi csemege volt 
a folklór szerelmeseinek. A fiatal, tehetséges pár kiskunsági táncokat adott 
elő. 

Az idén alapításuk 20. évfordulóját ünneplő, a hagyományápolás terén 
kiváló minősítésekkel és magas díjakkal büszkélkedő Jászberényi Hagyo-
mányőrző Együttes tagjai Jászsági táncokat adtak elő. Vezetőjük Kocsán 
László. 

Kocsis Tibor előadásában hallhattuk Máté Péter „Ez itt az én hazám!” 
című dalát. Tibor ez úttal is maradandó élményt nyújtott, magas szintű 
előadói tevékenységével emelve az ünnep fényét. Az ünnepség zárásaként 
Dávid Sándor, emeritus jászkapitány előadásában hallhattuk Vörösmarty 
Mihály Szózat című költeményét. Józsáné Dr. Kiss Irén

LAJOSMIZSE 25 ÉVE VÁROS
A várossá válás 25. évfordulója alkalmából rendezett jubileumi, ünnepi rendezvények
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„LAJOSMIZSE EXPO 1993–2018” KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR

Lajosmizse várossá válásának 25 éves évfordulója alkalmából a Polyák 
Imre Sportcsarnok és környezete ünnepi díszbe öltözött. Színes progra-
mok, remek kiállítások színterévé vált.

Dr. Salacz László nyitotta meg a „Lajosmizse Expo 1993-2018” Ki-
állítás és Vásár valamint a Mezőgazdasági állat-, gép- és jármű kiállí-
tásokat. Képviselő úr beszélt a kiállítások sokaságáról, az igényesen meg-
valósított standokról és kiállító helyekről, amelyek magas szintű szakmai 
tudást, kiváló eredményeket s értékeket tükröznek a lajosmizsei emberek 
munkájából. Mindez a látogatók számára a bőség zavarát teremtette meg, 
amelyhez tartalmas időtöltést kívánt. 

Kiállítások: Lajosmizse és testvér-települései, Felsőlajos, Jászberény, 
Magyarremete, Palics kiállítása. Lajosmizse 2018” c. pályázatra beérkezett 
pályaművek kiállítása. Helyi Értéktáras kiállítások. Jász és Kun gyökereink 
című kiállítás. Helyi művészek és alkotóközösségek kiállítása. Sportolók és 
elért eredményeik kiállítása. Virágkötők kiállítása. Aranyhomok Vadász-
társaság kiállítása. Interaktív stand.

Gazdasági társaságok és vállalkozások kiállításai: GOMÉP Kft., La-
josmizsei Folplast Kft., Dancsa és Társa Bt., Freudenberg Tömítés Ipari 
Kft., Geréby Kúria Hotel és Lovasudvar***superior, Tanyacsárda Kft., Csa-
ládi Kiss Cukrászat Kft., Mizsei Gazdák, Sebők Audit Kft., Melis Testvérek, 
Família Szalon, Magyarvíz Ásványvíz Kft., Gárdonyi Teaház, Házisweets 
Kft., Rimóczi - Art, Hattyúház, Szelfi sarok, Mezőgazdasági haszonállat-, 
gép és jármű kiállítás. Autó kiállítás.

A harmadszorra is megrendezett Expo 2018. augusztus 18–20 
között várta látogatóit. Ez idő alatt több ezren keresték fel a szebbnél 
szebb standokat, miközben szavazhattak is a látogatók. Belusz László 
Önkormányzati Bizottsági elnök vezetésével megtörtént a szavazatok ösz-
szesítése, amelyek az alábbi helyezéseket hozták:
• A legtöbb közönség szavazatot kapta, s ezáltal a közönségdíj 1. 

helyezettje a Mizsei Gazdák standja.
• A közönség szavazatai alapján a 2. helyezett a Rimóczi-Art, a Gril-

lázsvarázs kapta.
• Az Aranyhomok Vadásztársaság a közönségdíj 3. helyezettje.
• Ipar kategóriában különdíjas a GOMÉP Kft. standja. 
• Mezőgazdaság kategóriában különdíjat nyertek a Melis Testvérek.
• Mezőgazdaság kategóriában különdíjat kapott a Mezőgazdasági 

állat-, gép- és jármű kiállítás is 
• Vendéglátás, turizmus kategóriában különdíjat kapott a Tanyacsárda 

Kft. 
• Hagyományőrzés kategóriában különdíjas a „Jász és kun gyökere-

ink” című kiállítás. 
• Művészet kategóriában különdíjas a „Helyi művészek és alkotókö-

zösségek” című kiállítás. 
• Gyűjtemény kategóriában különdíjas a Lajosmizse Települési 

Értéktár.
• Sport kategóriában különdíjas a „Helyi Sportolók és eredményeik” 

című kiállítás.

„2018. év stílusa és trendje az esküvőkön” – Família Szalon bemuta-
tója. Az Expo kiállítójának látványos műsora nagy sikert aratott az álom-
szép ruhákban pompázó, gyönyörű hölgyekkel. 

Az Expo augusztus 20-án zárta kapuit. Köszönet minden kiállító-
nak, szervezőnek, támogatónak, munkatársnak, munkahelyi- és alkotó 
közösségnek, akik eredményeik kiállításával, munkájukkal, installációk 
készítésével hozzájárultak az Expo sikeréhez. 

 Józsáné dr. Kiss Irén, Expo-szervező

A Lajosmizse 25. éve város jubileumi ünnepség kiállításán  
közönségdíjas lett a MIZSEI GAZDÁK Installációja

Településünk a természeti adottságai következtében hazánk egyik leg-
sűrűbben lakott tanyavilágával rendelkezik. A szorgalmas kezeknek és a 
vállalkozó szellemnek köszönhetően a mezőgazdasági ágazatban egyre 
szélesebb körben jelennek meg új fajták és az új technológiák alkalmazá-
sa, mind a növénytermesztésben, mind az állattenyésztésben, valamint a 
megtermelt termékek feldolgozásában. Elmondhatjuk, hogy Lajosmizsé-
nek több mint tízezer hektár területén ezernél is több család gazdálkodik, 
ezáltal több ezer lakosnak ad megélhetést.

A kiállítás napjaiban csak néhány termény volt olyan érettségi fokban, 
hogy megmutatható legyen, illetve az állatállománynak csak egy - két faja volt 
látható a központi parkban, a gépállományból is csak ízelítőt tudtunk mutatni. 

Mivel a több száz gazdaságból csak néhány családot tudtunk megszólí-
tani és terményeit a kiállítás területén megjeleníteni, ezért úgy gondoltuk, 
hogy a termelők nevét nem jelenítjük meg, hiszen egyrészt nem tudtunk 
mindenkinek lehetőséget adni a bemutatkozásra, másrészt a kiállított ter-
mékek az összes mizsei gazdát képviselték. 

Szívből örülünk annak, hogy sokunk családjában előfordul, hogy a fia-
talok folytatják e tevékenységet, sokszor a szakirányú iskolájukat elvégezve, 
vagy akár a külföldi tanulmányúti részvétel után itthon gazdálkodnák. 

Kedves Mizsei Gazdák! 
Minden gazdának köszönetünket fejezzük ki a munkájukért! 
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a kiállítás megrendezésében 

közreműködtek terményeikkel, bútorzattal, házigazda szerepében, szervező 
munkájukkal, stb.! Végül, de nem utolsó sorban a kiállítás berendezőjének, és 
csapatának! Köszönjük azoknak a munkáját, akik az interaktív stand meg-
álmodásában és kivitelezésében, valamint puzzle forgató tábla készítésében 
részt vettek, ezzel ízelítőt mutatottak Lajosmizse múltjából.

Nagy örömünkre szolgál, hogy sokan látogatták a három napos kiállítást. 
Külön örömmel tölt el bennünket, hogy a közönség a szavazatával is elismer-
te munkánkat, és ezzel a kiállítás „Közönség díjasa” a Mizsei Gazdák lettek!
Köszönjük a kedves látogatók szavazatait!

Tisztelt Gazdák! Nehéz hivatást választottunk. Egyre több tényező teszi 
próbára a helytállásunkat: az időjárás okozta változások, a munkaerő hiá-
nya és az érdekképviselet hiánya.

Kívánunk mindnyájunknak jó egészséget, sok erőt, szerető együttműkö-
dést, az egymást támogató segítést!
A gazdák képviseletében: Sebők Márta, Sápi Zsomborné, Fekete Zsolt, 
 Keresztes Ferenc, Orbán Antal, Sápi Tibor
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2018. évi virágkötő verseny
Lajosmizse Város 25 éves jubileumi ünnep-

ségére meghirdetett virágkötő versenyre 20 db 
kompozíció érkezett. Az alkotók jobbára ama-
tőr versenyzők voltak pusztán lelkesedésből az 
alkotás örömére és a nézők gyönyörködtetésére 
készítették el műveiket.

A pályaművek több féle alapanyagból, kü-
lönböző technikával készültek. Közös jellemző-
jük, hogy mind igényes munka sok szeretettel 
és gondos kezek munkájának eredménye volt.

Az eredetileg meghirdetett kettő kategória 
helyett a szakmai zsűri négy kategóriában hir-
detett eredményt:
I. Termények kategória 
1. helyezett: A konyhakerti csodák (18.), alko-
tó: Rácz Józsefné
2. helyezett: Esküvő a tündérkertben (5.), 
Levendula virág és ajándék bolt; alkotók: Ordas 
Gábor és Horváthné Szarvas Andrea
3. helyezett: Ajtókoszorú fűszernövényekből 
(13.) alkotó: Kisjuhász Erzsébet

II. Szárazvirág kategória 
1. helyezett: a Tűzvarázs kompozíció (8.)
alkotó: Körmendi István
2. helyezett: „Az én nevem Kukorica János” 
(19.) alkotó: Kisjuhász Lászlóné Rózsika néni 
3. helyezett: a Mizse gyöngye (6.) alkotók: 
Molnár Andrea és Kovácsné Szegedi Mária

III. Élővirág csokor kategória
1. helyezett: Dimenziók (16.)
alkotó: Adonyi Gabriella tanárnő
2. helyezett: „Jöjj el napfény” (7.)
alkotó: Molnárné Szőke Andrea Márta
3. helyezett: Örök szerelmem a rózsa. (20.)
alkotó: Hornacsek Imréné 

IV. Élővirág tűzött kategória
1. helyezett: Bohém rusztika (15.)
alkotó: Tóth – Orlov Bettina
2. helyezett: Az álom csalogató (10.)
alkotó: Kisjuhász Erzsébet
3. helyezett: Aranyló nyár kompozíció (11.)  
alkotó: Kisjuhász Erzsébet

Külön díjat kapott: Káposztásné Horváth Zsu-
zsanna „Ősz ” asztaldísz (3.)

Köszönetet mondunk a vállalkozó szellemű 
alkotóknak, akik munkájukkal emelték a ren-
dezvény színvonalát, és a látogatók körében nagy 
sikert arattak.

Végül, de nem utolsósorban köszönjük a szak-
mai zsűri munkáját. A zsűri elnöke Burger Éva 
virágkötő mester volt, aki a virágos stand beren-
dezője, és a szelfi sarok megálmodója is egyben. 
További zsűri tag Sajó Anna kertészmérnök volt.

Külön köszönetet érdemel Burger Éva aki a 
liliomkölteményeivel nem csak a virágos standot 
díszítette, hanem a színpadot is széppé varázsolta.

Sebők Márta és Sápi Zsomborné szervezők

Micsoda illatok!

Augusztus 19-én reggel 7-kor már csodálatos 
illatok áradtak az Iskola-tó partján, a bogrács-
verseny résztvevői közül a legszorgosabbak már 
felverték sátraikat és kezdték ételeik előkészíté-
sét. Ez évben többszörösen ünnepi volt az alka-
lom: 25 éve város Lajosmizse, amelyet számos 
ünnepi megemlékezés és kiállítás kísért, mind-
ezeken túl állandó zsűri elnökünk, Benke Laci 
bácsi pedig most lett 70 éves. 

Mindkét eseményt próbáltuk mi magunk is 
méltóképpen ünnepelni, melyben társakra lel-
tünk a Lajosmizseiekben: ez évben 31 bogrács-
ban főttek az ételek és a pogácsa sütő verseny-
re is 24-en neveztek. Ezt nagyon köszönjük a 
résztvevőknek. A szakavatott zsűri, aki ez évben 
is nehéz munkát vállalt magára, hiszen Benke 
Laci bácsi mellett Garaczi János és Kiss Zoltán 
vizsgálta az elkészült ételeket, számos szempont 
mérlegelése alapján határozta meg a győzteseket. 

Az eredményhirdetés igen ünnepélyes kere-
tek között zajlott, hiszen a Fehér Asztal Lovag-
rend számos tagja is felsorakozott Benke Laci 
bácsi születésnapi köszöntésére. Laci bácsit kü-
lön köszöntötte az önkormányzat, a Fehér Asztal 
Lovagrend, Kiss Zoltán, Garaczi János, a nőegy-
let és a lovagrend több tagja is. 

Ezen megható pillanatok után került sor a 
bográcsverseny és a pogácsa sütő verseny ered-
ményhirdetésére, melyet mindenki nagy izga-
lommal várt. 

A pörköltek kategória nyertese Gáspár 
András lett kunsági rackapörkölttel, második 
helyezett Sápi Péter alföldi agancsosa, har-
madik helyezett pedig Hornacsek Ottó birka-
pörköltje lett. A zsűri a pörköltek kategóriában 
különdíjat adott Lakatos Sándornak, Palics 
csapatának, Gáspár Andrásnak, Magyarreme-
te, Felsőlajos csapatának, valamint ifj. Nagy 
Bélának.

Az egytálételek kategória ez évi nyertese 
Mészáros Zoltán lett mizsei betyárlevesével, 
második helyezett Nagy Béla bajai halászlével, 
harmadik pedig Sápi Péter mizsei üszőgulyása 
lett. Különdíjat kapott a Sebők Audit csapata.

A pogácsasütő verseny nyertese Kósa Ár-
pád lett tepertős pogácsával, második Póder 
Emil sonkás-sajtos-snidlinges pogácsával, har-
madik helyezett pedig Sutus Csilla és Heni lett 
csavart pogácsájukkal. Különdíjat kapott Al-

másiné Kósa Johanna és Zsigóné Sipos Erika. 
A szervező nőegylet tagjai nevében kö-

szönjük a díjakat a felajánlóknak: Kiss Jó-
zsefnek a Mizse Pékségtől, Kiss Zoltánnak, a 
Tanyacsárdának, a Gusto Pálinkafőzdének, a 
Szárazvirág Kft-nek, a Hattyúháznak, a DIY 
Kreatív kuckónak, Sárközi Zsuzsának, Sápi 
Zsombornénak, Mákné Dobos Erzsébetnek és 
Bujdosó Flóriánnénak. Szintén nagy köszönet 
illeti Nagyné Rapcsák Annát az általa felajánlott 
rengeteg édes süteményért, amelyeket mindenki 
boldog örömmel fogyasztott. 

Az ünnepi bográcsversenyen résztvevő csa-
patokat, valamint az elkészült ételeket fényképen 
megörökítettük, amely egy ünnepi kiadványban 
a későbbiek során megjelenik. Tervünk szerint 
az ételek receptjeit is megjelentetjük. Kérjük a 
résztvevő csapatokat, ne feledjék elküldeni a 
nőegylet e-mail címére a recepteket (noegylet.
lajosmizse@gmail.com)!

Bízunk benne, hogy minden résztvevő jól 
érezte magát és jövőre ugyanitt újból találko-
zunk.

 Lajosmizsei Nőegylet
Lajosmizsei Főzőnap  
és pogácsasütés a kezdetektől

26 évvel ezelőtt 1992 júliusában a Központi 
Parkban különböző cégek autó, mezőgazdasági 
gépek, és termék bemutatója lett kiállítva. Az 
akkori művelődési ház igazgatója Gyapjas Pé-
ter és én, Bagaméri László szervezésével pol-
gármesteri engedéllyel egy családias bográcsos 
főzés, kapcsolódott a kiállításhoz. A várossá vá-
lásunk évében (1993) megalakult a Kereskedők 
és Vendéglátósok egyesülete. Ebben az évben 
is megrendeztük a bográcsos főzést, amelyre 
nagyon sok cég, kisebb nagyobb vállalkozások 
családostól jöttek, amit akkor már szakmai zsű-
ri is értékelt. Ennek szervezését végezte Apró 
Feri, Mészáros Pista, Kiss Józsi, Silek Laci, és én 
Bagaméri László. Természetesen a kereskedők, 
és vendéglátó egyesület tagjai közül is többen 
szívesen vállaltak feladatot, Barnáné Márti, Pelt-
zerné Pötyi, Pintérné Évi, a feleségem Marika. 

A lajosmizsei cégek nagyon nagy számban 
kértek lehetőséget a kitelepülésre. De a Petőfi 
Népe, és a helyi biztosító társaságok, a lajosmi-
zsei ÁFÉSZ, és talán a legfontosabb, a Béke utca 
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lakói Gáspár Öcsi vezetésével. A kitelepült főzők 
36 bográcsában különböző finom ételek főttek. 
A legtöbb bográcsos ételt egyszerre főző volt 
Sápi Péter aki 6 bográcsban 200 főre főzött. A 
legnagyobb bogrács létszám 52 volt. Később eze-
ket az ételeket már kategorizálni kellett, és növel-
ni kellett a zsűri létszámát is. A szakmai értéke-
lést először Hasúr Pali bácsi, Terenyi Szilveszter 
végezte. Később kapcsolódott a zsűrihez Garaczi 
János Tanyacsárda, a „Mi Benke Laci bácsink”, 
a Széchenyi szakiskola tanárai, lajosmizsei 
Katolikus Egyház részéről Süveges István, Sza-
kál László a televíziótól, mint szakkönyvíró, és 
producer, valamint Frank Julia szakkönyvíró. 

Óriási sikere volt a bográcsos főzéseknek, 
hiszen családias egész napos rendezvény volt, 
zenés program is szórakoztatta az ott levő ven-
dégeket.

A nagy létszámú sátor vendégei népviselet-
ben, és különböző szakmai jelvényeik bemuta-
tása mellett mutatták be főztjüket. Hagyománya 
lett a lajosmizsei tűzoltók vezetője, Szerencsés 
Pali bácsi által készített „Pampula” pörköltnek. 

A helyi sportegyesületek, foci, kézilabda csa-
pat tagjai együtt ünnepeltek, és vacsoráztak a 
vendégekkel. A barátok a tábortűz mellett éne-
keltek, hiszen zenés táncolás volt éjfélig. 

Kereskedők és Vendéglátók egyesülete által 
szervezett főzőnapot ki bővítettük „Fogathajtó 
Bajnoksággal”. Józsa Vendel, (Országos Bajnok) 
sokat segített a szervezésben. Meg kell említeni 
Egri Pétert, a Baranyi, a Páldeák, és a Pokomán-
dy családokat is. Nagy „Fogathajtó Bajnokságot” 
az Iskola tó körül rendeztük, mely nagyon han-
gulatos, szép és sikeres volt. 

Rendezvényünk folytatásában a „Pogácsa-
sütők”versenyét is elkezdtük szervezni, mondha-
tom, nagy sikerrel. Kiss Józsi javaslatára a nyer-
tes annyi kiló cukrot vihetett haza akkor, mint a 
saját súlya. Mondom - akkor! Óriási siker! Frank 
Juliának is nagyon tetszett.

Hegyközségünk vezetője Sápi Tibor meg-
szervezte a környező települések borversenyét, 
melyen a helyi Szalontai Nándi bácsi lett az egyik 
vörösbor kategória győztese.

Ennek a rendezvénynek a megtervezése, 
szervezése, olyan nagyra nőtt, hogy több napos 
keretben lehetett csak megszervezni. Ekkor a 
város vezetésének javaslatára az augusztusi ün-
nepi eseményekkel hoztuk össze, melynek egy 
látványos, hangulatos zenés tűzijáték volt a be-
fejezése. Ez a hagyomány a mai napig tart.

Ezek a kulturális események szép példái le-
hetnek városunk aprajának, és nagyjának a kö-
zös hagyományunk ünneplésére, hiszen kapcso-
latteremtők, és családiasak.

Mint kezdő szervezők, Apró Ferenc, Silek 
László, Kiss József, Bagaméri László, valamint 
a volt Kereskedők és Vendéglátósok egyesülete 
nevében kívánjuk, hogy még sokáig legyen le-
hetőségünk városunk lakóival ilyen értékes ren-
dezvényt megtartani.

 Bagaméri László

IV. Testvér-települési Találkozó

Az Európai Unió
„Európa a polgároké”
programjának  
társfinanszírozása

A XXV. Lajosmizsei Napok mellett került 
megrendezésre a IV. Testvér-települési Talál-
kozó.

A rendezvény keretében a vajdasági Palics 
településről, a partiumból Magyarremetéről, és 
a hazai Jászberényből, valamint a legfiatalabb 
testvér-településünkről Felsőlajosról érkeztek 
vendégek.

A találkozó alkalmával a részt vevők számá-
ra lehetőség nyílt egymás kultúrájával, törté-
nelmével, hagyományaival megismerkedni. A 
konferenciák, megbeszélések alkalmával a széles 
körből érkezett polgárok közelebbről megismer-
kedtek az Európai Unió vívmányaival, értékeivel, 
az őket megillető állampolgári jogaikkal, az ed-
dig elért eredményekkel, és több nemzet néző-
pontjából megvitatásra kerültek azok az irány-
vonalak, tervek, melyek mentén képzelhető el a 
jövőbeni fejlődés, továbbá az, hogy ki hogyan 
képzeli el az EU jövőjét.

A kultúra és a sport is helyett kapott a ta-
lálkozón, hiszen a IV. Testvér-települési Labda-
rúgó Kupa és az Európai Kulturális Kavalkád 
résztvevői újabb közös élményeket szerezhettek 
a programok során.

Beszámoló a XXV.  
Lajosmizsei Napokról

Augusztus 19-én délelőtt a jó hangulatról a 
Budapest Marching Jazz Band Együttes interak-
tív előadása gondoskodott. A zenekar a verseny-
zők között húzta a talpalávalót New Orleans-i 
dixieland stílusban. Az emberek mosolyogtak, 
sőt táncra is perdülnek a vidám zene hallatán.

Vasárnap délelőtt folyamán „Táncolhattunk 
együtt a feledés ellen” Ildikóval (Szenior öröm-
tánc), megtekinthettük a veterán jármű és motor 
kiállítást, és a „jó ebédhez a nótáról” a Dokk Stú-
dió Bor’ la Bor együttese gondoskodott

Kora délután felcsendültek a lajosmizsei 
taggal büszkélkedő Promise együttes „könnyű 
nyári” dallamai. A Dance For Art Tánc-stúdió 
táncosai a show tánc világába kalauzolták el a 
közönséget vegyes táncstílusú, akrobatikus és 
némi humorral fűszerezett műsorukkal. Meg-

tekinthettük a Lajosmizsei Kutyakiképző-iskola 
bemutatóját.

A gyerekek szórakoztatásáról a SZÉLTO-
LÓK Együttes gondoskodott. A Hali-halihó 
című vidám gyerekműsorukat tréfás játékok, 
vetélkedők színesítették. Majd ezt követte az Élő 
Dínó Show – interaktív bemutatója. Megismer-
kedhettünk egy „házi kedvenc” dinoszaurusszal.

Kora este a REPUBLIC zenekar koncertje 
gondoskodott a jó hangulatról. A koncerten kö-
zel 1300 látogató élvezte a színvonalas koncer-
tet. A nap zárásáról és a jó hangulatról a Rulett 
Együttes utcabálja gondoskodott. Ezúton kö-
szönjük a támogatást a Magyarvíz Kft.-nek!

Az augusztus 20-i ünnepség  
és a kitüntető díjak átadása

A Magyar államalapítás ünnepét augusztus 
20-án Szent István király szobránál elhelyezett 
koszorúkkal és „Mert kell egy ország - Szent 
István Király emlékezete” című emlékműsorral 
ünnepeltük.

Basky András polgármester adta át az au-
gusztus 20-i városi ünnepségen az idei szakmai 
kitüntető díjakat.

2018-ban Lajosmizse Városért díjat Ri-
móczi László, a Lajosmizse Város Ifjúságának 
Neveléséért és Oktatásáért díjat Barna Beáta, 
a Lajosmizse Város Közművelődéséért díjat 
Veszelszkiné Bitai Judit és Csire Vince, a La-
josmizse Város Sportjáért díjat az Almavirág 
Horgászegyesület, a Lajosmizse Város Telepü-
lésfejlesztéséért díjat Lajosmizsei Folplast Kft. 
és a Freudenberg Tömítés Ipari Kft. kapta.

Augusztus 21-én este az Experidance pro-
dukció táncosai röpítettek vissza a történelmi 
Kelet és Nyugat határán egyensúlyozó 
Magyarország páratlanul gazdag múltjába. 
Az előadás 21 táncképben mutatta meg ezt a 
gazdagságot, a fenséges és a megrázó pillanatokat 
ebben az extatikus hangulatú darabban. Az egyedi 
történelem-értelmezésben népünk sorsát az 
angyali és démoni erők küzdelme mellett a férfiak 
és nők örök ellentéte formálta, de minden jelenet 
valódi főszereplője a remény és az élni akarás volt. 
A magyar, cigány és erdélyi néptáncok mellett 
távolabbi szomszédaink, a törökök, németek és 
oroszok táncát is eltáncolták nagy sikerű Ezeregy 
év című történelmi tánc-showban. 

A rendezvény méltó zárása a tűzijáték volt, 
mely a MIZSEPACK Nyomdaipari Kft. és ve-
zetője Gór József támogatásával valósult meg. 
Ezúton köszönjük támogatásukat!

 Óber Roland, művészeti vezető
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Jó lépés! Sakk Tehetségműhely
Lezárult a Lajosmizsei Fekete István Sportis-

kolai Általános Iskola Sakk Tehetségműhelyének 
egy éven át tartó programja, melyben 20 felső 
tagozatos tanuló vett részt. 

A Nemzeti Tehetség Program keretén be-
lül indított, 1,75 millió Ft pályázati forrásból 
megvalósított program célja a tehetségsegítés 
fejlesztése volt. A pályázat szilárd alapisme-
retek mellett széleskörű lehetőséget biztosított 
arra, hogy képességeiket, készségeiket kibon-
takoztassák játékos, irányított tevékenységben 
tanulóink.

Móczó István sakkedző a foglalkozásokon 
változatos módszerekkel segítette a diákok isme-
reteinek bővítését, a tehetséges gyerekek fejlődé-
sét. A műhelymunka során megismerkedtek a 
játékelmélet mellett a sakk történetével is. A tan-
évben több megyei versenyen („Aranyos” Sakk-
bajnokság, Szőlőfürt Kupa, Bács-Kiskun Megyei 
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15. Európa Jövője Nemzetközi  
Gyermek- és Ifjúsági Találkozó

2018. június 30 - július 7. között rendezték 
meg a 15. Csiperó Fesztivált. Iskolánk második 
alkalommal vett részt a Farkas Gábor által meg-
álmodott rendezvényen. 13 nagyváradi diák és 
2 tanárnő vendégeskedett a lajosmizsei csalá-
doknál.

A fesztivál programjai mellett a nagyváradi 
csoport járt Felsőlajoson a Márka üzemben, a 
Tanyacsárdában és a Magán Zooban.

A lajosmizsei polgármesteri hivatal meg-
tekintése után a helytörténeti gyűjteményben 
kézműveskedtek a gyerekek. Ezt követően az is-
kolába látogatott a Csiperós csapat.

Rimóczi László grillázs bemutatója után Kiss 
Zoltán mestercukrász előadását hallgatták meg 
a vendégek. S végül a Liza Aqua Hotel meden-
céjében hűsölt a csapat.

A nagyváradi csoport vendégül látásáról a 
lajosmizsei családok és az iskola vezetősége mel-
lett Basky András és Juhász Gyula polgármester 

urak, a Lajosmizsei Tűzoltóság, a Tanyacsárda, a 
Magán Zoo, Skultétiné Ibolya, a Gyermekekért 
Plusz Alapítvány és az iskola Szülői Szervezete 
gondoskodott.

Hálás köszönettel tartozunk mindazoknak, 
akik idejüket és energiájukat nem kímélve lehe-
tővé tették, hogy a Csiperó Fesztivál keretein be-
lül Lajosmizse vendégül láthassa a Nagyváradról 
érkezett gyermekcsoportot.

 Adonyi Gabriella és  
 László Ildikó szervezők
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Diákolimpiai Csapatbajnokság) eredményesen 
szerepeltek a programban résztvevők. A májusi 
kiránduláson jártak a Magyar Sakkvilág szer-
kesztőségének és a Magyar Sakkszövetségnek a 
székházában, valamint a budapesti és a hevesi 
Sakkmúzeumban.  

A zárórendezvényen rendezett kiállításon 
sakk szakkönyveket, különleges sakkokat, a gye-
rekek által készített alkotásokat is láthattak az 
érdeklődők. A rendezvényen előadást hallhattak 
Papp Petra női nemzetközi nagymestertől, Pál 
Imre és Móczó István sakkedzőktől. Ezen a na-
pon a gyerekeknek nagy élmény volt a szimultán 
játék Papp Petra olimpikonnal. 

 Barna Beáta

Nyári napközis tábor
Idén is sor került iskolánkban az Erzsébet-

tábor által szervezett nyári napközis táborok 
lebonyolítására. A két táborban 53 gyerek vett 
részt. Színes programok segítségével tettük gaz-
dagabbá mindennapjaikat ez idő alatt. A külön-
böző kézműves foglalkozások, szabadidős tevé-
kenységek, sport és a kirándulás élvezetes volt 
számukra. Minden nap élménybeszámolókkal 
tértek haza, ami nagy örömmel töltött el min-
ket. Többen jövőre is szeretnének részt venni 
hasonló eseményen!

 Veszelszki Erzsébet

A Tábor összeköt
Iskolánk közel 100 diákja vett részt két tur-

nusban az Erzsébet Táborok „Zánkai vakáció” 
pályázati programjának keretén belül balatoni 
üdültetésen.

A 6 napos táborozás alatt új élményeket sze-
reztek a résztvevők. A kéthektáros kalandpark, 
gyerekbarát strand, valamint a táborok vezetői 
által szervezett ügyességi- és sportprogramok 
(sárkányhajózás, lézerharc, falmászás, vetélke-
dők) mellett természetesen a játékra is akadt idő. 
A táborban fő szerepet játszottak a vizes prog-
ramok, aminek az időjárás is kedvezett, így a 
gyerekek mindenféle hiányérzet nélkül tértek 
haza a jól sikerült táborozásról. 

 Táborvezetők

Tanévnyitó 2018/19.
Intézményünk tanévnyitó ünnepségére 2018. 

szeptember 3-án, az első tanítási nap reggelén 
került sor. A több éve jól bevált hagyomány 
szerint 87 kis elsős diák lépett be a feldíszített 
kapun a tudás birodalmába. Ezután a gólya-
táborban tanult kedves kis dallal mutatkoztak 
be, és nyitották meg az új tanévet. Az első és 
negyedik évfolyam legbátrabb tanulói verssel 
búcsúztatták a vakációt. Az ősz hangulatát a 
szemerkélő eső is meghozta.

Ezúton is kívánunk az idei tanévre a siker-
élményeken, pirospontokon, ötösökön, élvezetes 
programokon és gyarapodó tudáson túl min-
denkinek szeretetteljes, elfogadó légkört! 

 A negyedik évfolyam tanítói
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Első napok a bölcsődében
A szeptemberrel elérkezett a bölcsődei be-

szoktatások kezdete illetve folytatása, hiszen 
több kisgyermek beszoktatása a nyáron meg-
történt. Az édesanyák és édesapák két hetet 
tölthetnek gyermekeikkel a bölcsődében, hogy 
segítsék őket az új környezet és az új személy 
elfogadásában, aki felváltja arra az időszakra az 
édesanyát, amíg a gyermek a bölcsődében van. A 
beszoktatási időszak valóban nem könnyű sem 
a gyermeknek, sem az édesanyának, de amint a 
kicsik elfogadják az új helyzetet, előnyükre válik 
a bölcsőde. Könnyebben szocializálódnak, fejlő-
dik az önállóságuk, sokszínű és tartalmas tevé-
kenység és tanulási lehetőség veszi őket körül 
a bölcsődében, kitűnő szakemberek felügyelete 
mellett. Hajdú Zoltánné, 
 intézményegység-vezető

Alkotni jó!
Ezen a nyáron is megrendezésre került az óvodások alkotó tábora. A 

program a „Játékország” címet viselte, amelynek keretén belül a gyere-
kek különböző technikákkal elkészíthették saját játékaikat. Minden nap 
más-más típusú játék készült: társasjáték, memória, marionett báb, célba 
dobó, póló és sapka a játékmesternek, virágos rét a bábozáshoz, valamint 
játéktartó doboz.

Az alkotó gyerekek nagy érdeklődéssel és örömmel tevékenykedtek, 
miközben ismerkedtek a különböző anyagokkal és technikákkal. Egy-egy 
játék elkészülte pedig sikerélményhez juttatta őket. A tábor végén boldo-
gan vitték haza a saját játékkészletüket. 

Minden táborozónak jó játékot kívánunk!
 Virágné Mujkos Erika,  

 munkaközösség vezető

Anyanyelvi tábor – Lajosmizse beszédes múltja
Az idei anyanyelvi táborban (2018.06.18-22.), melyet 27 középső cso-

portos korú gyermek részére szerveztünk Lajosmizse múltjával ismer-

kedtek a gyerekek. A tábor fő mottója Konfucius idézete volt: „Beszéld el 
nekem a múltat, s megismerem belőle a jövőt!”

Óvodánkban a természeti, társadalmi környezet megbecsülésére ne-
velünk a népművészeti alkotások szépségének felfedeztetésével. Fontos 
feladatunk különböző kulturális programokon való részvétellel, a nép-
hagyományok ápolásával a szülőföldhöz való kötődés erősítése. Az idei 
tábor programjának összeállításánál ezt a célt tűztük magunk elé. 

A hét folyamán ellátogattunk a helytörténeti gyűjteménybe, ahol népi 
hagyományokkal, mesterségekkel, régi edényekkel, használati tárgyakkal, 
népviselettel ismerkedtek a gyerekek. Köszönjük Skultétiné Ibolyának a 
színvonalas tárlatvezetést és foglalkozást. Az idén először nem mese köré 
épített projekttel készültünk lelkes apróságainknak. A munkaközösség 
tagjai összegyűjtötték a lajosmizsei népi gyermekmondókákat és népszo-
kásokat, ezekből válogattunk számukra. A Tanyacsárdában megismerked-
tek őshonos magyar állatokkal, láthattak lovasbemutatót, lovas kocsiztak, 
melyek felejthetetlen élményt jelentettek számukra. Köszönjük Terenyi 
Istvánnak a szívélyes fogadtatást és kalauzolást.

A gyermekek egy hagyományőrző hétnek voltak aktív résztvevői. A 
változatos tevékenységekben a gyerekek képzeletét, kreativitását hívtuk 
segítségül: népi motívumokkal ruhadíszítés, hangszerkészítés, táncház, 
mímes, improvizációs játékok, drámajátékok, anyanyelvi fejlesztő játékok 
színesítették a hetet. Természetesen e komplex, játékos tevékenységek 
mellett nagy hangsúlyt fektettünk a beszédértés, mondatalkotási készség 
fejlesztésére és diszlexia prevencióra.

 Helgert Lászlóné,  
 anyanyelvi munkaközösség vezető
Dráma tábor

Játék munkaközösségünk első alkalommal szervezett táborában a gyer-
mekek megismerkedhettek a drámapedagógia módszerével. Fő eszköze a 
cselekedtetés, játékos szerepvállalás, amely segíti a gyermekek önkifejező 
készségének, gondolkodásának, kooperatív készségének, és különböző 
részképességeknek a fejlődését. 

Ismerkedő, közösségépítő játékok alkalmával a gyermekek jobban 
megismerték egymást, megnyíltak egymás előtt, megalapozva a további 
jó hangulatot. Játékok során nagy szerepet kapott az együttműködés, 
egymásra való odafigyelés, tolerancia. Az élményeik felidézése lehetősé-
get adott kifejezőkészségük fejlesztésére, a szókincsbővítésre. Zöld Óvo-
daként játékos formában lehetőséget teremtettünk a környezettudatos 
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magatartás alakítására, felhívtuk a gyermekek figyelmét a természet-
védelem fontosságára. Az interaktív mesékben, dramatizálásban, és az 
ábrázoló tevékenységekben szívesen vettek részt a gyermekek. A hetet 
egy vidám rejtvényekkel teli kincskereső délelőttel zártuk. Valamennyi 
feladvány megoldásával végül a Dzsimburi Játszóházhoz érkeztünk, ahol 
jót játszottak a gyermekek.

Lelkes, vidám kis csapatunkkal nagyon jó volt együtt lenni, látni, 
hogy napról napra mennyire szívesen kapcsolódnak be a drámajátékok-
ba. Reményeink szerint számukra is élményekben gazdagabban ért véget 
a tábor. Papp Zsófia 
 óvodapedagógus

Mozgás Tábor
A 2017/18-as nevelési év végén, újra lehetőségünk adódott arra, hogy 

megszervezzük mozgás táborunkat. Olyan nagycsoportos korú gyerme-
keket vártunk, akik nagy mozgásigényűek, kitartóak és szívesen próbálják 
ki magukat 1-1 sportágban. A táborra 21 kisgyermek jelentkezett, a hét 
minden napját más-más mozgás tevékenység köré építettük. A cél az volt, 
hogy változatos kihívás és fokozatos terhelés mellett, a gyermekek meg-
tapasztalják a mozgás örömét, a sport nyújtotta lehetőségeket, s annak 
pozitív hatását testre - lélekre!

Minden napot „reggeli kihívással” indítottunk, ez akadálypálya teljesíté-
sét, zenés tornát vagy hosszú távú és különböző iramú gyaloglást jelentett. 
A hét folyamán a gyerekek megismerkedtek a Sport – PohaRak képesség-
fejlesztő hatásaival, labdás játékokkal – kiemelten a focival, Faragó Gyula 
vezetésével. A hét második felében pedig a lovaglás nyújtotta élményekbe 
kaptunk betekintést Novák Dóra irányításával. A záró napon vizes játé-

kokat, vízhez szoktatást terveztünk, de az időjárás közbe szólt. Így hosszú 
biciklitúrával érkeztünk meg a Dzsimburi Játszóházba, ahol a gyerekek 
önfeledten mozoghattak. Erre a napra több meglepetés is jutott. A fagy-
laltozáson kívül, a tábort mindenki oklevéllel és kitüntető aranyéremmel 
zárta. Büszkén mondhatjuk, hogy rengeteg nevetés, feltöltődés övezete az 
egész hetet, a jóleső fizikai fáradság mellett.

Minden résztvevőnek és szervezőnek ezúton is szeretnék köszönetet 
mondani a sikeres táborért!

 Virág Gabriella, 
 mozgás munkaközösség vezető

Természetbúvár tábor az óvodában
Már sokadik alkalommal rendezzük meg óvodánk nagycsoportosainak 

a Természetbúvár tábort, ami minden évben nagy érdeklődésnek örvend. 
Ebben az évben különösen nagy létszámmal indult (35 fő).

A tábor célja, hogy közelebb vigyük a gyerekeket a természethez, ér-
zékennyé tegyük őket a minket körülvevő környezet megőrzésének, meg-
óvásának fontosságára, valamint az, hogy felfedezzünk és megismerjünk 
lakóhelyünk közelében található Natura 2000-es területeket. Az izgal-
mas kirándulásokon keresztül, szinte észrevétlenül tanulják meg, hogy 
a denevér nem kapaszkodik a hajunkba, nem szívja a vérünket, hanem 
igen hasznos állat, hiszen a növényekre káros rovarokkal táplálkozik. Rá-
csodálkoznak, hogy egy egyszerű fűszálból is készíthetünk játékot, hogy 
a söprű, a kötél, a taliga, a patkó is lehetnek egy igazán izgalmas játék 
eszközei. Megismerkednek az „erdei vendégeskedés” illemszabályaival. 
Megtapasztalják, hogy nem csak nézni lehet a természetet, hanem hall-
gatni, szagolni és érezni. Ha becsukjuk a szemünket meghallhatjuk a fák 
között megbújó madarak énekét, a fűben rejtőzködő tücsök ciripelését és 
a széltől összerezzenő levelek susogását.

Öt nap, öt különböző élőhely. Az Arborétum gyönyörű és különleges, 
telepített növényeivel, a Vízmű dombon a tengerszint feletti magasság 
megtapasztalásával, a Vackor Vár Erdei Iskola tanösvényével, az erdé-
szek, vadőrök és vadászok feladataival, a fülöpházi homokbuckák festői 
szépségével, a Kerekegyházán található Rendek Tanya ökogazdaságával, 
a körmönfonással, kenyérdagasztással is megismerkedhettek a gyerekek 
az egy hét alatt. A tábor utolsó napján pedig egy izgalmas vonatozáson is 
részt vehettünk, ahol a vonaton való közlekedés illemszabályait is gyako-
rolhattuk. A táboron részt vett gyerekek oklevelet kaptak, mely bizonyítja, 
hogy jogosultak a természetvédők örökös tagságára.

 Nagy Ildikó Klára 
 óvodapedagógus
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LAJOSMIZSE  
TANYAMÚZEUM

Zenetábor „az előttem születő zene”
A Zenetábor már harmadik alkalommal ke-

rült megszervezésre óvodánkban, a zene és a 
hangszerek világa iránt érdeklődő gyermekek 
számára. A hét minden napja vidám hangulatú 
hangszer barkácsolással indult, melynek kere-
tén belül a gyermekek ritmusjátékokat is ki-
próbálhattak. Az elkészített kis hangszerek egy-
szerűek, de az általuk keltett hangzás megfelel, 
hogy ritmuskíséretet adjanak a gyermekek mon-
dókázásához, énekelgetéseihez. A hangszerek 
használata közben megfigyeltük a magas-mély 
hangokat, a gyors-lassú tempót, halk- hangos 
közötti különbségeket. Ezeket a hanghatásokat 
a gyermekek saját maguk idézték elő kis hang-
szereik segítségével, közben aktívan átélték az 
együttzenélés örömét. A táboros gyermekek ze-
nei képességei napról napra ügyesedtek, játszva 
megtanulták a zenés fogalmakat, törvényszerű-
ségeket.

A tábor egy hete alatt a gyermekek élő hang-
szeres bemutatókon vettek részt, melynek célja, 
hogy a gyermekekben felébredjen a hangszer-
tanulás igénye. A hét folyamán a vonós hang-
szereké volt a főszerep: hegedű, brácsa, cselló, 
nagybőgő. A hangszereket művészi előadók szó-
laltatták meg. Itt szeretném újra megköszönni a 
művészeknek, hogy hangszerüket elhozva hoz-
zánk, a kicsi gyermekek számára kézzel fogható 
közelségbe hozták azokat. Hatalmas élmény volt 
várni a gyermekeknek mindig a következő nap 
hangszerét, tudván, hogy egyre nagyobb és na-
gyobb hangszerrel fognak találkozni. Az előadók 

gyönyörű játékukkal szó szerint elvarázsolták a 
gyermekeket. A vonós hangszereken túl gitárral 
és zongorával is ismerkedtek a gyermekek. Az 
„előttem születő zene” a zenehallgatás alapve-
tő formája, amelyet a táborba járó gyermekek 
megtapasztalhattak és átélhettek. A zenehallgatás 
akkor jelent igazi élményt a gyerekeknek, ha élő 
adás közvetíti azt számukra. Hallhatták, láthatták 
és persze tapinthatták a hangszereket, amelyet 
féltő óvatossággal meg is foghattak ők is. Fontos, 
hogy lehetőséget biztosítsunk a gyermekeknek, 
hogy szoros kapcsolatba kerüljenek hangszerek-
kel. Reméljük a gyermekek ezzel az élménnyel 
koronázták meg a zenével való ismerkedésüket.  

A tábor hagyományainak megfelelően, a já-
tékos módon történő bevezetés a komolyzene 
világába, most is megjelent táborunk program-
jában. Az idei évben Csajkovszkij: Diótörő c. 
balettjét néztük meg a gyermekekkel. A mese 
történetét elolvastuk, majd megnéztük eltáncol-

va is a történetet, amely nagyon gyermek közeli. 
Az Egérkirály és Diótörő herceg viadala inkább 
a fiúkat, míg a Baba Birodalom lakóinak tánca 
inkább a lányok figyelmét kötötte le. A gyerme-
kek zenei ízlésének formálása is fontos feladata 
óvodánknak. A zene egy érzelmi nyelv, amely 
ugyanúgy alkalmas gondolatok, érzelmek köz-
vetítésére, mint a beszélt nyelv. Zenei érdeklő-
désüket kiszélesítve, esztétikai és érzelmi neve-
lésüket helyeztük előtérbe ezen a tartalmas és 
élményekben gazdag héten. 

 Kiss Beáta 
 óvodapedagógus

„Lajosmizse beszédes múltja”
2018 tavaszán a Meserét Óvoda nevelőtes-

tületének tagjai, gyermekeknek és felnőtteknek 
szóló kiadványt  állítottak össze. A könyv lajos-
mizsei népszokásokat, mondókákat, népdalo-
kat tartalmaz gyermekrajzokkal illusztrálva. A 
könyvkiadását szponzorálta: Tündérkert alapít-
vány, Kuning Kft., Teréki Zsolt, Katica csoport, 
Mizse Ker. Kft., Csibe csoport, Gállos Tamás, 
Kocsis András, Patent Kft., Csikó István, Gál 
Gyuri bácsi, Király József és családja, Magyar-
víz Kft. 

Köszönjük a felajánlónak a támogatást.
A kiadvány Lajosmizse Város Önkormány-

zata által meghirdetett „Lajosmizse -2018” című 
pályázat fődíjának nyertese lett.

A könyv megvásárolható a Meserét Óvoda 
titkárságán.

 Kocsis Györgyné 
 óvodavezető

Lajosmizsei mondókák 
2018. augusztus tizennyolcadikai ünnepsé-

gen a Szent Lajos úti óvodások megelevenítették 
azt az óvodai kiadványt, amelyet városunk vá-
rossá válásának 25. évfordulójára állított össze 
a Meserét Óvoda Nevelőtestülete, és a „Tündér-
kert a Lajosmizsei Gyermekekért” óvodai ala-
pítvány adott ki. Köszönöm a szülőknek, hogy 
a gyermekeket elhozták szabadság idején is a 
próbákra.

Az összegyűjtött mondókák mondogatá-
sával, a dalok éneklésével becsempészünk egy 
darabka múltat az óvodai élet mindennapjaiba. 
Gazdagabbá tesszük a gyermekek szókincsét, 
megismerhetik elődeink szokásait, dalait.

 Borbély Ella,  
 óvodapedagógus
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LAJOSMIZSE  
TANYAMÚZEUM

6050, ALSÓ BENE, 623 SZ., TELEFON: 06 70 489 1870
További információ: Lajosmizse Tanyamúzeum Facebook • www.mmgm.hu

Épített örökségünk
A kamra
A tanya népének az ősz számos munkát adott. 
Fel kellett készülniük, hogy gondoskodni tud-
janak egymásról bármilyen hideg vagy hosszú 
tél is közelgett. 

A téli élelmet elsősorban a kamrában tárolt 
lisztből készült kenyér és a füstöléssel tartósított 
különféle húsfélék (kolbász, szalonna, oldalas) 
jelentették.

A lakóház hátsó kisebb szobáját időnként 
kamrának is használták, abban az esetben, ha a 
család kis létszámú volt. Az ilyen konyhából nyí-
ló időszakos kamrában tárolták a mindennapi 
élelmiszereket, ételmaradékokat, kenyeret, be-
főtteket. Sokkal jelentősebb szerepet kapott azon-
ban a homokháti tanyák életében a búzáskamra, 
amely vagy a lakóház negyedik különnyíló he-
lyisége, vagy az udvari épületek egyike volt. Leg-
gyakrabban egy fedélen osztozott a kocsiszínnel, 
nyári konyhával vagy a faragóműhellyel. 

Szerkezetét tekintve vertfalú volt. Ennek a 
falazattípusnak elkészítéséhez először az agya-
gos, löszös földet növényi anyagokkal keverték. 
Ezt követően az így előállított anyagot nedvesen, 
de nem vizesen, két vízszintes deszka vagy pal-
ló közé szórták, és azt döngölőfával keményre 
döngölték vagy megtaposták. A 19-20. század 
fordulóján az egyik legkedveltebb és a leginkább 
elterjedt földfal altípus volt, és készítése a mo-
dern építészetben alkalmazott zsaluzás elődjé-
nek is tekinthető. Bár nem volt önálló épület, 
hanem csak az épületegyüttes része, de a fedele 
nádtetős volt, amelyet leggyakrabban fehérre 
meszelt deszkamennyezettel láttak el. Padlózata 
döngölt föld volt. 

A búzáskamrák legjelentősebb berendezése a 
többrekeszes hambár. A hambár lényegében egy 
elrekesztett hely a kamrában a szemes gabona tá-
rolására. A deszkából készült, gerendavázas, vál-
toztatható magasságú, kieresztő nyílással ellátott 
rekesztékek a 19. századi gabonakonjunktúrák 
idején terjedtek el az Alföldön és peremterülete-
in. Általában több rekeszre osztották, melyekbe 
a különféle gabona magvakat öntötték. Néhány 
háznál a deszkaoldalak alá vályogból alacsony 
falat építettel. A búzáskamrák alapterületének 
legnagyobb részét a hambár foglalta el, csak a 
fal mellett maradt hely, a lisztes- és darásládá-
nak, túrósdézsának, dagasztóteknőnek, mosó-
teknőnek, teknőlábnak, kukoricamorzsolónak, 
moslékosdézsának és a zsuppból kötött tojástar-
tónak, avagy poszogónak. A gerendákról lelógó 
rudakon összekötözött csumájú sárga és piros 
kukoricacsöveket és üres zsákokat vetettek át. 
A kamrában tartották az elálló élelmiszerek egy 
részét is. A mennyezet alá erősített kenyérrácson 
tartották a megszegetlen kenyereket. A kenyér-
sütés ugyanis nem mindennapi tevékenység volt. 

A liszt előkészítése már a sütést megelő-
ző nap estéjén elkezdődött. A kamrából annyi 
mennyiséget hoztak be, ahány kenyeret akartak 
sütni. Először átszitálták az egészet, majd a ko-
rábban bükkfából, később nyár- vagy fűzfából 
készült teknőbe öntötték. Ezután került sor a 
kovászolásra, melynek hazánkban két módját 
ismerték. Az egyik, vagyis az általánosabb eset-
ben a liszt egy kisebb részét elválasztották, és 
ehhez keverték hozzá a kovászt, majd letakar-
ták, és rátették a kovászfát. Ezt követően több 
órán keresztül érlelték. Mikor megkelt, a többi 
lisztet a hozzá szükséges sóval, vízzel összegyúr-

ták. Az egészet állni, vagyis kelni hagyták, majd 
kemencében megsütötték. Ebben a formában 
tehát több részlet kapcsolódott össze egy teljes 
folyamattá: kovászolás, kovászérlelés, dagasztás 
és tésztaérlelés, sütés. A másik esetben az összes 
szükséges nyersanyagot egyszerre gyúrták össze, 
vagyis a kovászolást elhagyták. Az utóbbi eljárás 
általában ritkábban fordult elő.

 Néhány család a füstölt húst is a kam-
rában tárolta a tél folyamán, ám a legtöbb helyen 
a szalonnatáblákat, sonkákat és kolbászokat a 
lakóház padlásán akasztották fel. A szalonnát 
és sonkát fakampókra akasztották fel, míg a 
kolbászt a kakasülőn átvetett rúdra tették. Vol-
tak tanyák, ahol különálló szerszámos kamra is 
volt, amelyben a kisebb gazdasági eszközöket 
és kéziszerszámokat tartották, de a legtöbb he-
lyen ezek a tárgyak a faragóműhelyben, illetve a 
kocsiszínben kaptak helyet. 

Börcsök Zsuzsanna, muzeológus
Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár

fotók Lénárt Zalán

NYITVA TARTÁS
Május 1-jétől szeptember 30-ig
Hétfő zárva
Kedd–péntek 12:00-19:00
Szombat  11:00-19:00
Vasárnap 12:00-19:00
BELÉPŐJEGY
Felnőtt:  500 Ft
Diák, nyugdíjas: 250 Ft
Videó jegy  300 Ft
Fényképezés:  200 Ft
Csoportos látogatás esetén, kérjük, jelentkezzen be a 06 
70 4891870-es telefonszámon!

IGÉNYELHETŐ PROGRAMJAINK
Tárlatvezetés, Népi játszóház, Kézműves foglalkozások 
iskolásoknak, óvodásoknak: nemezelés, csuhézás, népi 
játékok készítése.
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Kézműves szakkörök a  
lajosmizsei művelődési házban

Nyári szünet után tovább folytatódnak kéz-
műves szakköreink gyermekek illetve felnőttek 
részére.

Kerámia szakkörben Vinnainé Csurpek Ág-
nes vezetésével ismerkedhetnek meg kü-

lönböző fazekas technikákkal a résztvevők. 
• marokedények készítése
• hurkatechnika
• laptechnika
• préselés
• korongozás

Anyagköltség 1000,– Ft /fő/alkalom.

Tűzzománc szakkörben Skultéti Árpád kép-
zőművész vezetésével sajátíthatják el a szak-

körtagok a tűzzománc technikákat.
• karcolt zománc
• festett zománc
• repesztett zománc
• rekesz zománc
• sodrony zománc

Anyagköltség 1500,– Ft/fő/alkalom.

Foltvarró klubban varrni tudás előny, de 
nem feltétel. Kis Kata foglalkozás vezető 

szívesen segít az alkotások megszületésében.  
Aki tud hozzon varrógépet, de nem fontos. A 
klubvezető anyagot is tud biztosítani, amit ke-
vés összegért meg lehet vásárolni a helyszínen, 
de természetesen saját, hozott anyagból is lehet 
dolgozni.  Részvétel ingyenes 

Ékszerkészítő szakkörben Czigány Erika 
vezetésével sajátkészítő ékszerek születnek 

egy-egy alkalom során. Sokféle anyagot fel lehet 
használni az ékszerkészítéséhez. Ehhez ad nagy 
segítséget inspirációt a szakkörvezető.

Anyagköltség 1000,- Ft /fő/alkalom

Papírfonó szakkörben Varga Ibolya vezetésé-
vel az eldobása szánt újságpapírból nagyon 

sok hasznos tárgy születhet. Az ötletek tárháza 
kimeríthetetlen, de a szakkörvezető rengeteg öt-
letet ad az alkotásokhoz. Részvétel ingyenes

Kötő-horgoló klubban Joóné Edit vezetésé-
vel a klubban el lehet sajátítani a kötés és 

horgolás alapjait. Mintákat lehet cserélni. min-
tákat lehet kipróbálni. Sok gyönyörű alkotás 
született már, játékok, ruhát. Az ötletek tárháza 
kimeríthetetlen. Részvétel ingyenes

Információ a 76/555-323-as 
telefonon kérhető 

Pontos időpontok felől érdeklődni lehet a 
könyvtárban, weboldalunkon, 

vagy facebook oldalunkon. 
www.lmizsekultura.hu 

www.facebook.com/lmizsekultura.hu 
Várunk minden  

alkotni vágyó kicsit és nagyot!

Fürkész Tábor 2018

Az idei Fürkész tábor ismét tartalmas és változatos programokat kínált a gyerekeknek. 
(Katalinpuszta, kirándulóközpont)

Fontosnak tartjuk, hogy a jász hagyományokat is életben tartsuk, ill. örökítsük az új generációk 
számára is. (Jászberény, Jász Múzeum)
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SPORT

Mizse KC hírei
Szeptember közepén indul a férfi NB I/B-s 

kézilabda bajnokság, és lassan Lajosmizsén is 
a célegyenesbe fordul a felkészülés, amely nem 
volt problémamentes, ennek ellenére a keret 
becsülettel tette a 
dolgát dr. Serfőző 
Zsolt, az új vezető-
edző irányításával.

A Mizse KC 
felnőtt csapata a 
2017/18-as idény 
végén a kiesők kö-
zött végzett. A klu-
bot adminisztratív 
úton sorolták vissza 
az NB I/B-be, mivel 
az NB II-es bajno-
kok közül többen nem vállalták a feljebb lépést. 
– A bajnokságba a nevezési határidő június 30. 
volt, tehát csak ekkor derült ki, hogy nem sikerül 
feltölteni az NB I/B-t, és mi ekkor tudtuk meg, 
hogy újra az NB I/B-re készülhetünk – kezdett 
bele a nehézségek ecsetelésébe Serfőző Zsolt. 
– Ez komoly problémát jelentett, hiszen a játé-
kosokkal július első hetéig nem tudtunk egyez-
tetni atekintetben, hogy melyik osztályban is in-
dulunk. Addig nem volt értelme megpróbálni 
magasabb osztályban szereplő, tehát magasabb 
szintet képviselő játékosokat hozzánk csábítani, 
amíg nem tudtuk, hogy a magasabb osztályban 
maradunk-e. E tekintetben tehát lépéshátrányba 
kerültünk a riválisokkal szemben.

A másik probléma az volt, hogy mivel az ön-
kormányzat az idén nyáron újította fel a csar-
nokot, amelyben a Mizse KC edz és a hazai 
mérkőzéseit vívja, augusztus első négy hetében 
nem tudták használni a csarnokukat. – Albér-
letbe kényszerültünk, nem csak a felkészülési 
mérkőzések, de az edzések tekintetében is. Hol 
Táborfalván, hol Kecskeméten tartottuk a tré-
ningeket, és az előkészületi mérkőzéseinket is 
mind idegenben kellett lejátszanunk. Ez is hát-
ráltató tényező volt, de ezen a héten már birtok-
ba vehettük a saját csarnokunkat. Ezt mind nem 
panaszképp mondom, ezek adottságok voltak, 
amiket tudomásul kellett venni.

A fölkészülési időszak lassan Lajosmizsén is 
lezárul, szeptembertől pedig az iskolai tanítás 
is beindul, így a jövő héttől a megszokott rend-
ben, a bajnoki rendszer szerint tudnak készülni 
Benke Viktorék.

– A felkészülési időszakban természetesen 
többet edzettünk, szerettük volna az állóképes-
séget és a technikai képzettséget is fejleszteni, így 
ebben az időszakban egy kicsivel nagyobb inten-
zitású edzéseket tartottunk, de hát ez a kézilab-
dában természetes. Egy háromnapos edzőtábor-
ban is voltunk, Kunszentmiklóson. Szeptember-
től aztán beállunk a heti hármas edzésritmusra, 
kedd, csütörtök, pénteken lesznek edzések. Mi 
egy amatőr csapat vagyunk, tehát nem tudunk 
– mint sok más csapat – napi két edzéssel készül-

ni, egyrészt mert délelőtt a csarnokok foglaltak, 
másrészt pedig a játékosok nálunk mind vagy 
iskolában vannak, vagy dolgoznak, tehát tanulás 
vagy munka mellett sportolnak.

A vezetőedző elmondta, hogy több játékos 
is volt nálunk pró-
bajátékon. Erősítés-
re mindenképpen 
lehet számítani, de a 
fő erősítés az, hogy a 
tavalyi keret nagy ré-
sze egyben maradt, 
tehát aki továbbra is 
Lajosmizsén akart 
kézilabdázni, az az 
idén is megteheti. 
Alapvető változások 
tehát nem lesznek, a 

közönség rá fog ismerni a keretre, de már igazol-
tak olyan játékost, aki másik NB I/B-s csapatban 
szerepelt tavaly, illetve még tesztelnek néhány 
olyan NB I-es kézist, akik vagy kölcsönadással, 
vagy kettős igazolással tudnának Mizsén szere-
pelni az ősztől induló szezonban. Távozni pedig 
főként olyanok távoznak, akik tavaly is kölcsön-
be vagy kettős engedéllyel szerepeltek Lajosmi-
zsén, és a jelenlegi klubjuk vagy visszarendelte, 
vagy másnak adta kölcsön őket. A keret a rajt 
előtt véglegesül.

– A vezetőség eltökélt szándéka volt, hogy 
próbál erősíteni a tavalyi kerethez képest – indo-
kolta az igazolásokat Serfőző Zsolt. – Erre nagy 
szükség is van, hiszen nagyon megerősödött az 
NB I/B Keleti csoportja. Több szakember sze-
rint is jóval erősebb a Nyugati csoportnál, te-
hát sokkal jobban meg kell küzdenünk a bent 
maradásért, hiszen kimondva, kimondatlanul, 
de nem lehet más célunk, mint a tagság meg-
hosszabbítása.

Serfőző Zsolt ugyanakkor a klub utánpótlás 
igazgatói minőségében is a jövőben szeretne sa-
ját nevelésű játékosokra támaszkodni. Ez termé-
szetesen nem megy egyik napról a másikra, de az 
egyesületnél azon vannak, hogy a gyerekek már 
10-16 éves kor között megkapják azt a szakmai 
támogatást, aminek a segítségével idővel oda 
tudnak érni a felnőtt csapat szintjére. – Min-
denképpen az a célunk, hogy a jövőben hely-
béli, illetve környékbeli játékosokkal erősítsük 
a felnőtt csapat keretét.

A Mizse KC sorsolása:
• október 6., 18.00: Mizse KC-Algyő,
• október 12., 19.00: Kecskeméti TE–Mizse 

KC,
• október 20., 18.00: Mizse KC–Békés,
• november 10., 19.00: Orosháza–Mizse KC,
• november 17., 18.00: Mizse KC-PLER 

Budapest
• november 25., 18.00: Debrecen–Mizse KC,
• december 1., 18.00: Mizse KC–Ózd,
• december 8., 18.00: Balmazújváros–Mizse 

KC.

Sakk
Olaszországból és Ausztriából is érkeztek 

versenyzők a Lovass Imre Nemzetközi Sakkver-
senyre, amely augusztus 11-12-én, 73 fős rekord 
létszámmal került megrendezésre a művelődési 
házban. A lajosmizsei versenyzők kihasználták 
a lehetőséget, és jól szerepeltek. Az 56 résztvevős 
Fide -csoportban Márton Attila eddigi pálya-
futása legjobb teljesítményével holtversenyes 
harmadik helyen végzett az erős mezőnyben, 
így jelentősen növelte élő pontjainak számát. A 
17 résztvevős amatőr csoportban pedig B. Nagy 
Roland szerezte meg a harmadik helyet.

 Móczó Isván

Lajosmizsei Asztalitenisz Club hírei
Augusztus 25-én 11. alkalommal rendeztük 

meg a Varga Iván Emlékversenyt.
Olyan nagy érdeklődés övezte a versenyt, 

hogy a résztvevők száma meghaladta az 50 főt. 
Reggel 9 órától délután 6 óráig tartott a küzde-
lem és a következő eredmények születtek:

• Női egyéni:
1. Baracsi Dóra (Lajosmizse)
2. Nagy Ibolya (Kecskemét)
3. Pataky Ilona és Szijjártó Pálné (Lajosmizse)
• Férfi egyéni:
1. Török István (Nagykőrös)
2. Losonczi György (Homokmégy)
3. Szücs Bence (Kecskemét) és Dodó László 

(Lajosmizse)
• Női páros:
1. Baracsi Dóra – Dömötör Szilvia
2. Márkli Tiborné – Palotai Mariann
3. Végh Györgyné – Nagy Ibolya és Pataky Ilo-

na – Szijjártó Pálné
• Férfi páros:
1. Török István – Jádi Dominik
2. Losonczi György – Szalai Zsombor
3. Kristóf Péter – Bocs László és Dodó László 

– Dobos Roland
• Vegyes páros:
1. Baracsi Dóra – Dodó László
2. Török István -  Pataky Ilona
3. Tóth Zoltán  -  Palotai Mariann és Szijjártó 

Pálné – Losonczi György

Az egyéni győztesek az érem mellett serleg 
díjazásban is részesültek , melyet Sápi Tibor 
(Nyomtatványbolt) ajánlott fel. Nagy örömünk-
re szolgált hogy a versenyszámokban Lajosmi-
zseiek is dobogós helyen végeztek.

 Szijjártó Pálné
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Köszönő levél!
Kedves Tűzoltók!

Köszönjük a Palacsinta Táborozó fiúk nevé-
ben is a végtelen türelmet, kedvességet! Nagyon 
örültünk, hogy a kis létszám ellenére fogadta-
tok bennünket és részletesen megismerhettük 

az eszközöket, berendezéseket. A mai látogatás 
után 2 srác akar felnőttként mégis inkább tűzoltó 

lenni főállásban, +1 pedig önkéntesként (neki 
sajnos csak ennyi ideje lenne nagykorában a 
tervezett gazdálkodás mellett, és 9 évesen már 
nem akar bevállalni egy pályamódosítást). Úgy 
tűnik, a beöltözés sem vette el a kedvüket, úgy-
hogy az élménynek köszönhetően az utánpótlás 
motiválás megoldva. Reméljük, addig belenőnek 
a ruhába és kitart a lelkesedésük.  :-) Talán Ők 
lesznek a jövő tűzoltói?

Tűzoltó Tábor
2018. augusztus 13. és 20-a között került 

megrendezve a 14. Önkormányzati Tűzoltósá-
gok Országos Szövetsége által szervezett Tűzoltó 
tábor. Lajosmizsét Radva Erzsébet; Vén Anikó; 
Zsigó Bence; Takó Bence és Hunka Máté ifjúsági 
tűzoltó képviselte.

„Minden délelőtt oktatáson vettünk részt, 
ami a tanítóknak köszönhetőn nagyon jó volt, 

nagyon sokat tanultunk belőle. Délután is 
programok voltak, melyek által például Kő-
szeg városát is jobban megismerhettük, és gya-
korolhattuk a szerelési feladatokat. Mivel idén 
lett Kőszeg tűzoltósága 150 éves, ezért a héten 
ezzel kapcsolatos programok voltak. Kismotor-
fecskendő versenyt is rendeztek, melyen a mizsei 
táborlakók különböző csapatokkal, különböző 
kategóriákban 3. és 1. helyet értek el, máshonnan 
érkező csapattársaikkal összefogva. A többi 

program is nagyon élvezetes volt. A tábort egy 
vizsgával zártuk, melyet idén Lajosmizséről 
mindenki sikeresen teljesítette. Összességében 
sok tudással és tapasztalattal gazdagodtunk, 
nagyon jól éreztük magunkat.”

 Vén Anikó

TŰZOLTÓSÁG

Mustgáz veszélye
Korai szüretre készülhettek a szőlősgazdák 

valamennyi borvidéken. A megszokottnál más-
fél-két héttel korábban kezdődött idén a szüret, 
ennek oka a kora tavasszal nagyon előreszaladt 
természet.

A szüreti időszak megkezdésével jelentkez-
nek a must erjedésének veszélyei is. A legna-
gyobb veszélyforrás a mustgáz jelenléte, ezért 
szükséges a megelőző intézkedések megtétele.

A must erjedése közben mustgáz, vagyis 
széndioxid (CO2) keletkezik, ami rossz szellő-
zési viszonyok között a földalatti pincékben a 
padlószintről indulva felhalmozódik, és kiszo-
rítva a levegőből az oxigént fulladást okoz. A 

fulladás megelőzése érdekében előzetes szellőz-
tetés és légtér-elemzés nélkül a borospincékbe 
szigorúan tilos lemenni! A gázérzékelő riasztók 
felszerelésén túl a pinceajtó nyitásához rendelt 
reteszelt mesterséges szellőző rendszer (venti-
látor) használata adhat megfelelő megoldást. A 
megfelelő szellőzést követően célszerű elvégez-
ni a „gyertyapróbát”. A gyertyát rögzítsük egy 
olyan hosszú botra, amelyet magunk előtt tartva 
legalább combközép magasságáig ér ha az így 
meggyújtott gyertya lángja ég addig a mustgáz 
belélegzése nem történik meg.

A gyertya lángja általában csak 14%-os CO2 
tartalom esetén alszik el, ezzel szemben egy em-
ber 9% CO2 tartalmú légtérben történő 5-10 per-

ces tartózkodás alatt halálos fulladást, mérgezést 
szenvedhet. A 20% CO2 tartalmú légtér pedig 
azonnali halált okozhat. 

FIGYELEM! Sérülés estén, ha nem ismert, 
hogy milyen mennyiségben van jelen a mérgező 
gáz abban a helyiségben, amiből ki akarjuk men-
teni a sérültet, saját életünket is kockáztatjuk, ha 
zártrendszerű légzőkészülék nélkül megyünk be 
hozzá. Ilyen esetben azonnal hívni kell a mentő-
ket, illetve a Katasztrófavédelmi Igazgatóságot a 
112-es központi segélyhívó számon és meg kell 
próbálni kiszellőztetni a helyiséget. A must-
gáz-mérgezést szenvedő embereket a tűzoltók 
biztonsággal, légzőkészülék használata mellett 
tudják kimenteni.

Lajosmizsei Református Egyházközség,  
H-6050 Lajosmizse, Dózsa György út 18.  
Telefon: +36 76 356 387; +36 30 636 5860 • E-mail: mizseref@gmail.com

Kedves Lajosmizseiek!
Régóta tervezzük és imádságban hordozzuk 

a Lajosmizsei Református Templom felújítását. 
Isten meghallgatta imádságainkat, a Dunamel-
léki Református Egyházkerület elnöksége úgy 
határozott, hogy a Magyar Kormánytól kapott 
támogatásból 60mFt-tal templom felújításun-
kat támogatják. A támogatás jelentős, de ahhoz, 
hogy a teljes beruházás megvalósulhasson, több 

mint 10mFt-os önrészt is fel kell mutatnunk. A 
közbeszerzési eljárás a végéhez ért, a kivitelezés 
várhatóan szeptemberben elkezdődik. A pro-
jekt keretében a következő munkákat szeretnénk 
elvégezni: torony lemezborításának cserélje, 
homlokzat felújítás, lábazati vízszigetelés, villa-
moshálózat cseréje, fűtés kiépítése, belső festés, 
hangosítás korszerűsítése. Tisztelettel kérjük, 
hogy aki teheti, adományával támogassa a be-

ruházást! Adományaikat befizethetik a Lelkészi 
Hivatalban (Lajosmizse, Dózsa György út 16-
18.) szerdán és csütörtökön 9-12 óráig, valamint 
vasárnap a 9:30-kor kezdődő istentisztelet után, 
vagy a Református Egyházközség OTP Banknál 
vezetett 11732167-20078845-ös számlaszámra. 
Köszönünk minden támogatást!

 Ferenczy József 
 református lelkész
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 SZAKMAI NAPOK - NYÍLT NAPOK
LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS

INTÉZMÉNYE SZERETETTEL HÍVJA, VÁRJA ÖNT SZAKMAI NAPOK RENDEZVÉNYEIRE

T, ,  : BKM K K J H H F N O, 
A H, B S, B F , D. B L, D. B A, D. B B, D. D Z, D. D K, 
D. D A , D. F É, D. J P , D. K I, D. M C, D. S G , D. T V, F K Ö, 
K J E I, L V Ö, L V Ö I G S, 
L V M H  K, L F I S Á I, L J, H T A, M K., 
M Ü K., M A, M S, M L N O Ó  B, M Á, Ö K Á  H A, 
P A, Z Á

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

XVIII.

Soron kívüli hallás- és látásvizsgálat, 
gyermek vérnyomásmérés 3 éves kortól
Helyszín: Egészségház, védőnői tanácsadó
2018. október 01-jén, 03-án, 05-én 7.30-9.30 h
2018. október 04-én 13.00-15.00 h

Tartásjavító torna ovicsoport részére
Helyszín: Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda 
és Bölcsőde
Mátrai Anikó gyógytornász
2018. október 03-án 9.30-11.30 h  

Gyermek fogszabályozó tanácsadás
Helyszín: Egészségház, fogászati rendelő
Dr. Dénes Zsolt címzetes főorvos, fogszakorvos
2018. október 03-án 17.00-18.30 h

Gerinc-és lúdtalpszűrés 1. oszt. tanulók részére
Helyszín: Fekete István Sportiskolai Általános Iskola
Dr. Balázs László ortopéd szakorvos
Kelemen Dóra iskolavédőnő, Procurator Alapítvány
2018. október 03-án 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 Hatósági 
Főosztály Népegészségügyi Osztálya
2018. október 05-én 8.00-10.30 h

VÉRADÁS, VÉRADÓ ÜNNEPSÉG

EGÉSZSÉGÜGYI SZŰRÉSEK

Szürke – és zöldhályog szűrés
Helyszín: Egészségház, szemészeti rendelő
Dr. Frecska Éva főorvos, szemész szakorvos
Előzetes időpontkérés szükséges: 76/556-231
2018. október 01-jén 8.00-12.00 h

Ingyenes gégerák szűrés
Helyszín: Egészségház, szakorvosi rendelő
Dr. Siserman Gyöngyi fül-orr-gégész szakorvos
Előzetes időpontkérés szükséges: 20/213-7108
2018. október 01-jén 14.30-19.00 h

Fogsorhasználati tanácsadás és ellenőrzés
Helyszín: Egészségház, fogászati rendelő
Dr. Dénes Zsolt címzetes főorvos, fogszakorvos
2018. október 02-án 9.00-10.00 h

Hallásállapot felmérés, 
hallókészülék átvizsgálás, tisztítás 
Helyszín: Egészségház, szemészeti szakrendelő 
Amplifon Hallásközpont
2018. október 04-én 8.00-12.00 h

Egészség- pont
Ingyenes vérnyomásmérés, vércukormérés, 
koleszterinmérés, pulzus ellenőrzés, testtömeg- index 
számítás, diétás tanácsadás
Helyszín: Egészségház, fi zioterápia
Ölelő Kéz Ápolási és Hospice Alapítvány
2018. október 03-án 9.00-14.00 h

Frissítő masszázs – Móczó Ákos svédmasszőr
Helyszín: Egészségház, fi zioterápia
2018. október 03-án 9.00-14.00 h

Szájüregi elváltozások vizsgálata megelőzés 
céljából
Helyszín: Egészségház, fogászati rendelő
Dr. Dénes Zsolt címzetes főorvos, fogszakorvos
2018. október 01-jén,03-án 15.00-17.00 h
2018. október 02-án, 04-én, 05-én 10.00-11.00 h
Dr. Dutkon Alexandra fogszakorvos
2018. október 03-án 13.00-14.00 h

Melanoma (bőrdaganat) szűrés
Helyszín: Egészségház, szakorvosi rendelő
Dr. Domján Kornélia főorvos, bőrgyógyász szakorvos
Előzetes időpontkérés szükséges: 76/556-231
2018. október 04-én 9.00-11.00 h

„Mozgással a csontritkulás ellen” 
gyógytorna gyakorlatok 
Helyszín: Egészségház, fi zioterápia
Mátrai Anikó gyógytornász
2018. október 02-án 17.00-18.00 h

Ingyenes tüdőszűrés
Előzetes időpontkérés, részletes tájékoztató kérhető 
munkanapokon 12.00-16.00 között a 30/688-7994 
számon.
Helyszín: Egészségház, tüdőszűrő busz
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
2018. október 11-12-én 10.00-17.00 h

NŐI EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ 
PROGRAMOK

Nőgyógyászati rákszűrés
Helyszín: Egészségház, szakorvosi rendelő
Dr. Bíró Balázs főorvos, nőgyógyász szakorvos
Dr. Kosztelny Iván főorvos, nőgyógyász szakorvos
2018. október 02-án 8.30-12.30 h
2018. október 03-án 9.00-13.00 h

Terhes - és kismama fogászati szűrés, 
tanácsadás
Helyszín: Egészségház, fogászati rendelő
Dr. Dénes Zsolt címzetes főorvos, fogszakorvos
2018. október 01-jén 17.00-18.00 h
2018. október 04-én 9.00-10.00 h

Terhestanácsadás várandós anyák részére
Helyszín: Egészségház, védőnői tanácsadó 
2018. október 02-án 8.00-16.00 h

Ingyenes mammográfi ás szűrés
Előzetes időpontkérés, részletes tájékoztató kérhető 
munkanapokon 12.00-16.00 között a 30/688-7994 
számon.
Helyszín: Egészségház, mammográfi ás szűrőbusz, 
MaMMa® Egészségügyi Zrt.
2018. november 29-30-án 7.00-17.00 h

Elsősegélynyújtó előadás a 
lakosság részére 
Helyszín: Cédulaház
Előadó: Dr. Márton Rozália háziorvos, 
belgyógyász szakorvos
2018. október 01-jén 13.00-14.00 h

Egészséges életmód, táplálkozás 
című előadás
Helyszín: Cédulaház
Előadó: Meleg Sándor dietetikus
2018. október 01-jén 14.00-15.00 h

Diabétesz klub
Helyszín: Egészségház, I. emelet tanácsterem
Klubot vezeti: Dr. Móczár Csaba, háziorvos, 
belgyógyász szakorvos
2018. október 01-jén 16.00-17.00 h

Általános fogorvosi tájékoztató a 
szájüregi állapotokról c. előadás
Helyszín: Egészségház, I. emelet tanácsterem
Előadó: Dr. Dutkon Alexandra fogszakorvos
2018. október 02-án 13.00-14.00 h

„A szíveddel fi gyelj!„ című előadás 
és interaktív fórum
Helyszín: Egészségház, I. emelet tanácsterem
Előadó: Dr. Orosz Enikő főorvos
Országos Onkológiai Intézet, Budapest
2018. október 02-án 14.00 h

Elsősegélynyújtás, újraélesztés 
bemutatása és gyakorlás a 
pedagógusok részére
Helyszín: Fekete István Sportiskolai 
Általános Iskola 
Egészségfejlesztési Iroda
2018. október 04-én 8.00 h

Szoptatás - Az élet forrása! 
2018. évi szoptatás Világnapi 
megemlékezés
Helyszín: Egészségház, I. emelet tanácsterem
Előadó: Zsikla Ágnes járási vezető védőnő
BKM Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal 
Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztálya
2018. október 05-én 9.00 h

FÉRFI 
EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ 

PROGRAM

PSA szűrés
Helyszín: Egészségház, labor
Előzetes bejelentkezés szükséges a 
laborban (76/556-231)
Procurator Alapítvány 
2018. október 02-án 11.00-15.00 h

PSA szűréshez 
kapcsolódó 
urológiai szűrés
Helyszín: Egészségház, 
szakorvosi rendelő
Dr. Járomi Péter urológus szakorvos
Procurator Alapítvány
2018. október 02-án 14.00-16.00 h

„Tényleg az vagyok, amit megeszem? Miért?” 
címmel előadás és állapotfelmérés 5. oszt. 
tanulók részére
Helyszín: Fekete István Sportiskolai Általános Iskola
Előadó: Dóka-Mezei Anett
2018. október 03-án 8.00 -11.00 h

Pubertáskor testi-lelki változásai, szerelem, 
intimitás című előadás 6. oszt. tanulók részére
Helyszín: Fekete István Sportiskolai Általános Iskola
Előadó: Kelemen Dóra iskolavédőnő
2018. október 01-jén 8.00-13.00 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 Hatósági 
Főosztály Népegészségügyi Osztálya
2018. október 05-én 10.30-12.00 h

Elsősegélynyújtás, újraélesztés bemutatása és 
gyakorlás a 8. oszt. tanulók részére
Helyszín: Fekete István Sportiskolai Általános Iskola 
Egészségfejlesztési Iroda
2018. október 04-én 8.00 h

SZAKMAI FÓRUM, ELŐADÁS

GYERMEK EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ PROGRAMOK

EGÉSZSÉG  EXPO
2018. OKTÓBER 3ÁN 8.0012.00

EGÉSZSÉGHÁZ
8.00: Kiállítás megnyitó

Megnyitja: Józsáné dr. Kiss Irén - EGYSZI intézményvezető
Bio- homoktövis 
immunerősítő, allergia 
tüneteit megszüntető 
gyógynövények bemutató 
és vásár
Nagy Ervinné őstermelő

Bio-kozmetikum, 
gluténmentes termékek 
bemutató és vásár
Móczóné Oláh Edit 
biokozmetikus

Gyógy pedikür-manikür, 
gél lakk bemutató és vásár
Éva Stúdió-Csepeli Éva

Gyógyhatású gombák, 
sün-, bokros- és 
pecsétviaszgomba 
bemutató 
Bogdán Jenő termesztő

Kistermelői lekvárok 
bemutató és vásár
Daragó Dénes termelő

Legenda – 
hagyományos készítésű, 
gyógynövényes 
kecsketejes szappan 
bemutató és vásár
Gömöri Sándor

Méhészeti termékek 
bemutató és vásár
Sárközi Zoltán méztermelő

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

2018. OKTÓBER 01. HÉTFŐ
9:30 óra:  Tanyasi életképek 
c. kiállítás Halasi Mihály kisplasztikáiból
A kiállítást megnyitja: Konyor Józsefné 
a Lajosmizsei Jász Hímzőkör vezetője 
Helyszín: Egészségház, I. emelet tanácsterem
Alkotó kezek c. kiállítás az Estike Idősek 
Klubjában készült kézműves dísz - és 
használati tárgyakból
A kiállítást megnyitja: Ubornyákné Tok Éva klubvezető
Helyszín: Egészségház, I. emelet tanácsterem
Népdalcsokor Nagy Gábor 4.B oszt. tanuló előadásában
Helyszín: Egészségház, I. emelet tanácsterem

10:30 óra: Idősek Világnapja Városi Ünnepség 
Köszöntőt mond: Basky András Lajosmizse Város 
Polgármestere, Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI Intézményvezető

Ünnepi műsorban fellépnek: 
Arany János: Mátyás anyja című verse Miklós Dominik 
előadásában
A Szent Lajos utcai óvodások Lajosmizse beszédes 
múltja c. műsora
Felkészítők: Borbély Ella óvodapedagógus 
és Tóthné Jagica Erika pedagógiai asszisztens
Az óvodás Süni csoport Dalos játékok c. előadása
Felkészítők: Papp Zsófi a és Trapp Tünde 
óvodapedagógusok, Oroszné Vidra Mária dajka
A Mizsei Vadrózsák folklór műsora Veszelszkiné Bitai 
Judit vezetésével
Helyszín: Estike Idősek Klubja (Jó idő esetén az Idősek Parkja)

Az ünnepséget követően Lajosmizse beszédes múltja 
c. mondókás könyv bemutatója és beszélgetés a 
gyűjtőmunkában résztvevőkkel
Helyszín: Estike Idősek Klubja

2018. OKTÓBER 02. KEDD
10:00 - 11:30 óra: Alkotó idősek – kézművesség
Halasi Mihály vezetésével dísztárgyak készítése agyagból
Kisjuhász Lászlóné vezetésével csuhé fi gurák készítése
Kisjuhász Erzsébet vezetésével kreatív foglalkozás 
természetes anyagokból
Helyszín: Estike Idősek Klubja
14:00 óra: Prof. Dr. Kürti László előadása az „Út menti 
keresztek és szakrális kisemlékek Lajosmizsén” című 
könyve alapján
Helyszín: Estike Idősek Klubja
14:45 óra:  Lajosmizse várossá válásának 25. 
évfordulója alkalmából megtartott Ökumenikus 
egyházi szertartás megtekintése felvételről
Helyszín: Estike Idősek Klubja

2018. OKTÓBER 03. SZERDA

11:00 - 15:00 óra: Kirándulás 
Ebéd az Öreg Tanyacsárdában 
„Emlékek a tanyán” múzeumi foglalkozás a M.M.G.M. 
Lajosmizse Közérdekű Muzeális Kiállítóhely 
- Lajosmizse Tanyamúzeumban

17:00 óra:  Látogatás a Lajosmizsei Művelődési Ház 
és Könyvtárba az író – olvasó találkozó alkalmából: 
Beszélgetés Benkő László történelmi regényíróval

2018. OKTÓBER 04. CSÜTÖRTÖK

10:00 – 10:30 óra: Alkotó idősek – ének, zene
Kóródi Antalné és Orlov Bálint népdalokat énekel 
citera kíséretében
A műsor után örömzenélés a programon résztvevőkkel
Helyszín: Estike Idősek Klubja

14:00 óra: Lajosmizse várossá válásának 25. évfordulója 
alkalmából megrendezett Jubileumi Emlékünnepségről 
készült fi lm megtekintése
Helyszín: Estike Idősek Klubja

2018. OKTÓBER 05. PÉNTEK

9:30 óra: Beszélgetés Kovács Gáspárral, a Mizsei Amatőr 
Színjátszó Kör vezetőjével, A bűvös szék c. színdarab 
rendezőjével
Helyszín: Estike Idősek Klubja

10:00 óra: A bűvös szék c. színdarab megtekintése 
felvételről
Helyszín: Estike Idősek Klubja

2018. OKTÓBER HÓNAPBAN
Látogatás a Kecskeméti Katona József Színházba
Információt kérni és jelentkezni az Estike Idősek 
Klubjában személyesen, vagy a 76/556-192-es 
telefonszámon lehet. 
A kirándulás és színházi jegy árának megrendelését és 
kifi zetését Ubornyákné Tok Évánál teheti meg.

IDŐSEK HETE

Véradás: Helyszín: Egészségház, I. emelet tanácsterem
2018. október 04-én 8.30-14.00 h

Véradók köszöntése:
Helyszín: Egészségház, 2018. október 04-én 10.00 h

A véradás ideje alatt EFI stand: egészséges életmód 
tanácsadás dietetikus és mentálhigiénés munkatárssal 
Helyszín: Egészségház, 1. emelet, Egészségfejlesztési Iroda 
2018. október 04-én 9.00-12.00 h
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Szájápolás, helyes fogmosási technikák a 
3. oszt. tanulók részére
Helyszín: Fekete István Sportiskolai Általános Iskola
Dr. Dutkon Alexandra fogszakorvos
2018. október 01-jén 12.00-13.00 h

Mozgásszervi és egyéb betegségek 
szűrővizsgálata az iskolai testnevelés 
vonatkozásában a 4. oszt. tanulók részére
Helyszín: Fekete István Sportiskolai Általános Iskola
Dr. Takács Vilmos címzetes főorvos, iskolaorvos
Kelemen Dóra iskolavédőnő
2018. október 02-án 8.00-12.00 h


