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Tájékoztatás az üveghulladék-gyűjtő  
konténerek helyszínének változásáról 
Tisztelt Lajosmizsei Lakosok!
Immáron hosszú ideje sajnálatos módon az a 
tapasztalat, hogy a városban 3 helyszínen ki-
helyezett, kizárólag üveg gyűjtésére szolgáló 
konténerek nem rendeltetésszerűen vannak 
használatban. Az edényekre matrica került 
felhelyezésre, ezzel is tájékoztatva a lakosokat, 
hogy milyen hulladék helyezhető el bennük. 
Bizonyára mindannyian egyetértünk abban, 
hogy semmi keresnivalója nincs a konténer-
ben és annak környékén sem állati tetemnek, 
ürüléknek, hamunak, hogy csak egy pár rossz 
példát megemlítsek. (Remélhetőleg a kommu-
nális kukákba sem rakja bele senki ezeket.) A 
kommunális szeméttel szennyezett üveghulla-
dékok nem alkalmasak a szétválogatásra, tehát 
újrahasznosítás nélkül a hulladéklerakóba kerül-
nek ártalmatlanításra. A hulladékgazdálkodási 
közszolgáltató fentiek miatt nem vállalja az 
edények ürítését. 

Az üveghulladékok szelektív gyűjtésé-
nek lehetőségét nem szeretnénk megszüntet-
ni, azonban a jelenlegi rendszeren változtatni 
kényszerülünk fenti okok miatt. Az üveggyűjtő 
konténerek szeptembertől új helyszínre ke-
rülnek, a Tűzoltóság előtti bekamerázott köz-
területre.

Kérem mindenki szíves megértését, egyúttal 
a szelektív üveggyűjtő konténerek rendeltetés-
szerű használatát, a környezettudatosabb szem-
lélet-és városkép reményében.

Adófizetési tájékoztató
Tisztelt Adózók!

Lajosmizse Város Önkormányzati Adóható-
sága 2019. augusztus hónapban postázza ki az 
adófolyószámla-kivonatokat, annak érdekében, 
hogy az adózók pontosan és időben tudják fizet-
ni a 2019. év szeptember 16. napjáig esedékes 
helyi adóikat és a gépjárműadót.

Felhívjuk adózóink figyelmét, hogy a vál-
lalkozók, egyéni vállalkozók és azon magán-
személyek, akik a rendelkezési nyilvántartás-
ban erről rendelkeztek kizárólag elektronikus 
úton kapják tárhelyükre az adófolyószámla ki-
vonataikat. A magánszemélyeknek postai úton 
kerül kézbesítésre. 

Tájékoztatjuk adózóinkat, hogy akik cégka-
pus/ügyfélkapus regisztrációval rendelkeznek 
adófolyószámla egyenlegeiket https://ohp-20.
asp.lgov.hu/nyitolap linkre kattintással is meg-
tekinthetik. 

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.

Kérjük továbbá, vállalkozó és egyéni vállalkozó 
adózóinkat, hogy az adóbevallási kötelezett-
ségeik teljesítését, adóigazolási kérelmüket és 
egyéb adózással összefüggő ügyeiket kizárólag 
elektronikus úton, a fenti linken illetve a NAV 
ÁNYK felületén elérhető nyomtatványok hasz-
nálatával teljesítsék.

Köszönjük segítő együttműködésüket

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS
A téli rezsicsökkentésben korábban nem 
részesültek részére az utalványok átvételéről

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, 
hogy azok a háztartások, akik a 2018. évi téli 
rezsicsökkentésben nem részesültek és 2018. 
október 15. napjáig beadták igényüket a tá-
mogatásra, 2019. március 25. napjától az utal-
ványokat személyesen, személyi igazolvány és 
lakcím kártya bemutatásával a Lajosmizsei Kö-
zös Önkormányzati Hivatalban ügyfélfogadási 
időben átvehetik.

Tisztelt lajosmizsei lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 
• Lajosmizse Város Önkormányzata
• Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal
• Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Ön-

kormányzata
• Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos 

Óvoda és Bölcsőde
• Lajosmizse Város Önkormányzata 

Egészségügyi Gyermekjóléti és Szociális 
Intézménye

Intézményeinek pénztári nyitva tartása meg-
változott és bevezetésre került az új ügyfélhívó 
rendszer, melyen a 6-os gomb használatával kap-
nak sorszámot.

A pénztár új nyitva tartása: 
De. Du.

Hétfő: 9:00–10:00 13:00–14:00
Kedd: – –
Szerda: 9:00–10:00 13:00–14:00
Csütörtök: 9:00–10:00 13:00–14:00
Péntek: 9:00–10:00 –

 Basky András dr. Balogh László
 polgármester jegyző

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK – LAJOSMIZSE
2019. május 19. – július 06.
Házasságot kötöttek:
• Tóth Géza János és Mészáros Krisztina
• Papp László és Németh Enikő
• Wachowicz Tomasz és Kriston Petra
• Kiss Zoltán és Domján Marianna Anita
• Pápai Szabolcs és Orbán Karolina
• Schulcz Krisztián és Valkai Edit
• Kisjuhász András és Pál Andrea
• Abay Gergely Pál és dr. Pál Zsófia
• Vörös Gábor Attila és Nagy Erika
• Bamberger Krisztián és Horváth Kitti
• Bukovics Milán József és Békefi Dézi Rita
• Szabolcsi Tamás és Tömös Tamara
• Ternyák Zoltán és dr. Bayerle Erika Éva
• Torma Attila és Takács Enikő
• Dobri Péter és Jaczina Petra 
• Ruzicska Attila és Panák Annamária
• Levai Endre és Alexe Alexandra Tünde
• Csala István és Orlov Ildikó
• Somosi Krisztián Ádám és Somay Eszter 

Lilla
• Bot Zoltán Ferenc és Lugosi Adrienn
• Sulik Norbert József és Biliczki Marianna
• Sebestyén Bence és Árok Alexandra
• Kis Dávid István és Klam Kitti
• Török Béla és Tóth Nikolett
• Koncz Gábor és Horváth Dóra
• Lajosbányai Dániel és Kucsera Edit
• Bödők Zoltán és Béres Fruzsina
• Nagy János Zsigmond és Balda Beatrix
• Jani Zoltán és Illés Erzsébet
• Hanyi Norbert és Gali Alina Csilla
• Dávid Dávid és Dauda Bettina Anita
• Steiner János Antal és Trapp Tünde
• Balogh Attila István és Németh Ildikó
• Varsányi Zsolt és Fűz Margit
• Gábor Bence és Tóth Lilla
• dr. Lengyel Gábor és Varga Dóra

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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Elhaláloztak:
• Pap János (1938, Lajosmizse)
• Palócz Péterné (Kisjuhász Margit Julianna, 

1931, Lajosmizse)
• Ihász Tibor László (1935, Lajosmizse)
• Sebők József Istvánné (Kisjuhász Mária 

Magdolna, 1932, Lajosmizse) 
• Patai Józsefné (Bagyinszki Ilona, 1949, 

Lajosmizse)
• Deli Pál Mihályné (Tóth Ilona, 1938, 

Lajosmizse)
• Tamás Károlyné (Beros Mária, 1938, 

Lajosmizse)
• Mezei István László (1960, Lajosmizse)
• Ferke Mihály (1953, Lajosmizse)
• Suba Béla (1936, Lajosmizse)
• Forgács Dominic (1967, Táborfalva)

Megvédte a címét a  
Magyar Parlamenti futballválogatott
A Visegrádi 4-ek kormányfőinek találkozójával 
egyidőben, június végén, a szlovákiai Poprá-
don rendezték meg a négy ország parlamenti 
futball válogatottjainak a tornáját. A döntőbe 
jutásért a magyar csapat a lengyelekkel mér-
kőzött és hatalmas csatában, 11 rúgásokkal si-
került győzni. A baráti hangulat csak a meccs 
előtt és után volt jellemző, a mérkőzés szikrá-
zóan kemény volt.

A döntőben Csehországot 3:1-re sikerült le-
győzni, így megérdemelten őrizte meg a magyar 
parlamenti válogatott a „bajnoki címet”. A díszes 
serleget Kövér László házelnök emelhette a ma-
gasba. A parlamenti válogatottat erősítette dr. 
Salacz László, a térség országgyűlési képviselője 
és Szijjártó Péter külügyminiszter is. A miniszter, 
politikusi tevékenységéhez hasonlóan, hatalmas 
munkabírással, hol itt hol ott tűnt fel a pályán. A 
magyar csapat tiszteletére a meccs szünetében a 
szlovák slágerek mellett eljátszották az Omegától 
a Gyöngyhajú lányt is.

Jövőre Csehország lesz a házigazda, ahol 
ismét bizonyíthat a magyar csapat. Nem az 
eredmény a legfontosabb, hanem az, hogy a 
sportbarátsággal is erősödött a Visegrádi 4-ek 
szövetsége.
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Felújításra kerül a nyár 
folyamán az iskolai 
főzőkonyha
A beruházást Lajosmizse Város Önkormányzata 
Intézményeinek Gazdasági Szervezete valósítja 
meg nettó 70 millió forintos Európai Uniós támo-
gatással. A korszerűsítés során a konyhai beren-
dezések egy részének cseréje történik meg, valamint 
kialakításra kerülnek a nemenként elkülönített öltözők, 
külön személyzeti bejárattal. A konyhaüzemhez alapterületének 
növelése is megvalósul, az étkező tér külső megközelítése az udvar felől biztosított 
lesz, valamint kialakításra kerül egy vendég vizes blokk is. A konyhatechnológia, 
az épületgépészet, valamint az elektromos rendszer korszerűsítése is megtörténik.
Az iskolai konyha felújítása, fejlesztése várhatóan a tanév kezdetére elkészül.

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

Megkezdődött a Súry iskola 
épületének felújítása és 
Kormányablaknak történő 
átalakítása
2019. június végén megkezdődött a Kormá-
nyablaknak helyet adó épület felújítása, átala-
kítása, melyre Lajosmizse Város Önkormányzata 
54 millió forintos Európai Uniós támogatást nyert a 
TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052 azonosító számú pályá-
zatával és több, mint 75 millió forintos saját forrást rendelt hozzá.
A beruházás kivitelezője a közbeszerzési eljárást követően a GOMÉP Kft. A felújí-
tás keretében sor kerül a homlokzati falak és a padlásfödém szigetelésére, külső 
nyílászárók cseréjére, akadálymentes mosdó kialakítására és új fűtési rendszer 
kiépítésére, valamint a Kormányablak működéséhez szükséges átalakítások is 
megtörténnek.
Az építkezés várhatóan 2019. őszén zárul le, és még ebben az időszakban meg-
kezdheti működését a Kormányablak.
A pályázattal kapcsolatosan további információk a www.lajosmizse.hu weboldalon 
a PÁLYÁZATOK menüpontban érhetők el.

Európai Regionális
Fejlesztési Alap
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A Felsőlajosi Faluház energetikai korszerűsítése
TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00055

2019 júniusában átadásra került a 36,6 millió forintos Európai Uniós tá-
mogatás mellett több, mint 9,8 millió forintos saját forrás hozzárendelésé-
vel megújult Faluház

2019. június 29. napján a XVII. Falunapi rendezvény keretében ünnepélyes keretek kö-
zött történt meg az energetikailag felújított épület.
A polgármesteri köszöntője után Rausch Sándor, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat alelnöke 
mondott ünnepi beszédet, melyben kiemelte az Európai Uniós források által megvalósult energiahatékonysági beru-
házás jelentőségét. Ezt követően Juhász Gyula polgármester, Rausch Sándor alelnök és Gombkötőm Márk, a GOMÉP 
Kft. ügyvezetője egy jelképes szalagátvágással tette emlékezetessé e jelentős beruházás sikeres megvalósítását.

Európai Regionális
Fejlesztési Alap
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A Felsőlajosi Fekete István Általános Iskola  
energetikai korszerűsítése
TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00051

A nyári szünet elején megkezdődött az iskola épületének felújítása

Június közepén megkezdődtek az iskola épületének felújításához kapcsolódó munkála-
tok. A 40,5 millió forintos Európai Uniós támogatásból és a több, mint 4,38 millió forint ön-
kormányzati forrásból az új fűtési rendszer kiépítése, az akadálymentesítés mellett elkészül 
az épület külső nyílászáróinak cseréje és a homlokzati falak, valamint a padlás födém szigetelése 
is. A felújításai munkálatok várhatóan a nyár végé befejeződnek és a gyermekek az új tanévet a felújított iskola-
épületben kezdhetik meg.

Európai Regionális
Fejlesztési Alap
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Képes beszámoló a XVII. Falunapról
Ezúton is köszönetünk fejezzük ki a támogatóknak akik hozzájárultak rendezvényünk sikeréhez

Az óvodások Világot járt kiscsacsi című műsora
A gyermekeket felkészítette: Szarkáné Jurászik Zita és Szabó Márta

Felsőlajosi iskolások zenés produkcióval és verssel készültek a Falunapi 
Ünnepség megnyitójára
Felkészítők, közreműködők: Juhász Márta, Patarcsity János, Magi Krisztián

Kézműves kiállítás megnyitója a Faluház Nagytermében

Búcsúi Nagymise a Szent László Római Katolikus TemplombanSzép kert, szép környezet környezetszépítő verseny eredményhirdetése
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Falunapi Főzőverseny eredményhirdetése

Gyermekprogramok a Közparkban

A Solti Mazsorett Csoport bemutatója

A Főnix Dance Ifjúsági Központ Egyesület növendékeinek műsora

Szűcs Judith énekesnő előadása Forgács Gábor humoros zenés paródiája
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Július 1-én, Semmelweis Ignác születésének évfordulóján, mun-
kássága előtt tisztelgünk. A neves magyar tudós kutatásai, felfedezései 
kiemelkedő jelentőségűek az emberi egészség védelme szempontjából. 
A nagy elődök munkásságát tiszteletben tartva, hagyományaink szerint, 
e jeles évforduló alkalmából köszöntjük az egészségügyi dolgozókat, 
megköszönve munkájukat. 

A 2019-es év Lajosmizse életében kivételes, hiszen az Egészségház 
1989. decemberében nyitotta kapuit. Az itt dolgozó szakemberek az az-
óta eltelt időszak 30 éve alatt, egészségügyi ellátások egész sorával állnak a 
betegek rendelkezésére. Lajosmizse Város Önkormányzata, az Egészségház 
fennállásának 30 éves évfordulója alkalmából „Elismerő Oklevél” díjat 
adományozott azok számára, akik hosszantartóan, kiemelkedő elhivatott-
sággal és magas szinten végezték munkájukat az egészségügyi ellátás terén. 
A díjakat és elismeréseket átadta Basky András polgármester és Józsáné 
Dr. Kiss Irén EGYSZI intézményvezető, a 2019. június 28-i Semmelweis-
napi Ünnepségen. Fotó: Meleg Sándor

E napon elismerték a szociális és a gyermekvédelmi szakterületek mun-
katársainak munkáját is. Nagy Miklósné Szúnyogh Katalint nyugdíjba 
vonulása alkalmából köszöntötték, aki az EGYSZI-nél a házi segítségnyúj-
tásban, szociális gondozóként dolgozott, 2005-2019-ig. A szociális gondozó 

tudását, széleskörű 
szakmai és életta-
pasztalatát jól hasz-
nosítva, odaadóan 
végezte munkáját 
az idősgondozás 
területén.

Az egyik leg-
nehezebb szakmai 
feladat az egészség-
ügyben a felnőttek 
és a gyermekek 
sürgősségi ellátá-
sa, ezért köszönet 
jár azoknak, akik 
e szakterületen a 

legtöbbet teljesítenek. Az ellátott ügyeletek számát tekintve, az orvosok 
közül Dr. Márton Rozália Főorvos Asszony, a nővérek közül Vasné Mi-
czák Mónika, az ügyeletes sofőrök közül pedig Zala János, akik maga-
san az átlag felett teljesítettek az elmúlt évben. Valamennyi, az ügyeleten 
dolgozó munkatárs munkájának köszönhetően a lajosmizsei ügyeleten 
a betegek szakszerű és azonnali ellátáshoz jutnak.

Dr. Gócz Irén Anna 
háziorvos, belgyógyász, 
pszichoterapeuta szak-
orvos, címzetes főor-
vosasszony, 45 éve dol-
gozik az egészségügyben, 
Lajosmizsére 30 éve ke-
rült. Orvosi hivatását 
széleskörű rálátással, 
kiemelkedő tudással és 
nagy szakmai tapaszta-
lattal végzi. Lajosmizse 
Város Önkormányzata 
Dr. Gócz Irén Anna szá-
mára elismerő oklevelet 
adományozott, városunk 
egészségügyéért végzett 
elhivatott munkájáért.

Dr. Szeghő-
né Dr. Nulinek 
Ágnes címzetes 
főorvos, fogszak-
orvos, a fog- és 
szájb etegs égek 
szakorvosa 1981-
től praktizál váro-
sunkban. Orvosi 
pályafutása alatt 
kiemelkedő tu-
dással, nagy szak-
mai tapasztalattal, 
megértő, ember-
séges attitűddel 
gondoskodik betegei gyógyításáról. Lajosmizse Város Önkormányzata 
Főorvos Asszony számára elismerő oklevelet adományozott, városunk 
egészségügyéért végzett elhivatott munkájáért.

Dr. Svébis János háziorvos, belgyógyász szakorvos, címzetes főorvos 
37 éve áll a betegek szolgálatában, Lavjosmizsén 1987-től, 32 éve végzi 
az orvosi szakmai tevékenységet. Praxisa betegeinek gyógyítását magas 
szintű tudása és 
széleskörű szakmai 
tapasztalata birto-
kában, kiemelkedő 
gondossággal és 
alapossággal végzi. 
Lajosmizse Város 
Önkormányzata 
Dr. Svébis János 
számára elismerő 
oklevelet adomá-
nyozott, városunk 
egészségügyéért 
végzett elhivatott 
munkájáért.

 Dudás Piroska labor szakalkalmazott 1987-től, 32 éve dolgozik a 
lajosmizsei egészségügyben, kezdetben az ügyeleten, később egészen nap-
jainkig, a laborban. Munkatársunk folyamatosan fejlesztve ismereteit, nagy 
munkatapasztalat birtokában, a betegek megelégedésére fogadja és látja 

SEMMELWEIS-NAPI ÜNNEPSÉG – 2019
A Lajosmizsei Egészségház 30 éves fennállása alkalmából elismerések átnyújtása
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el a kivizsgálásra várókat. Lajosmizse Város Önkormányzata Elismerő 
Oklevelet adományozott Dudás Piroska számára az egészségügyben vég-
zett elhivatott munkájáért.

Nagyné Szórád Er-
zsébet, nővér és asz-
szisztens 39 éve dol-
gozik a lajosmizsei 
egészségügyi ellátásban, 
ugyanabban a háziorvo-
si körzetben. A hosszú 
évek során mindig meg-
bízható és szolgálatkész 
munkatárs volt. A be-
tegek bizalommal for-
dulhatnak hozzá, mert 
segíteni akarása és szak-
szerű munkája példaér-
tékű. Lajosmizse Város 

Önkormányzata Elismerő Oklevélben részesítette a háziorvosi nővért 
az egészségügyben végzett elhivatott munkájáért.

Fekete Erika, ügyeletes nővér a lajosmizsei egészségügyben 1986-tól 
dolgozik, 33 éve. A folyamatos képzéssel felsőfokú ápolói szakképzettségre 
tett szert.  Ügyeletes ápolónőként hosszú évek óta kitartóan helytáll. A 
munka jellegéből adódó kiemelkedően magas terhelés ellenére, a bete-
geket mindig szakszerűen, türelemmel látja el. Lajosmizse Város Ön-
kormányzata Elismerő Oklevélben részesítette az ügyeletes nővért az 
egészségügyben végzett elhivatott munkájáért.

A Szent-István Patika alapítója a Bartal Család, amely többgenerációs 
családi vállalkozásként működik Lajosmizsén. A Patika Vezetője és Mun-
katársai, a helyi egészségügyi ellátó rendszer szerves részeként, hosszú évti-

zedek óta ellátják a bete-
geket a gyógyulásukhoz 
szükséges gyógyszerek-
kel, eszközökkel és a 
szükséges ismeretekkel. 
Kiemelkedő tudásuk és 
nagy szakmai tapaszta-
latuk birtokában, ma-
gas szintű szolgáltatást 
nyújtva szolgálják a la-
josmizsei lakosságot. A 
Szent István Patika el-
hivatott tevékenységéért 
Lajosmizse Város Ön-
kormányzata Elisme-
rő Oklevele díjára vált 
méltóvá. A díjat átvette 
a Patika alapítója, veze-

tő gyógyszerésze, Dr. 
Bartal Sándor. 

Dr. Mikola Bá-
lint, többgenerációs 
gyógyszerész család 
tagja a Família Pati-
kát az ország 24. ma-
gángyógyszertáraként, 
1991. évben alapította. 
A Patika Vezetője és 
Munkatársai, a helyi 
egészségügyi ellátó 
rendszer nélkülözhe-
tetlen láncszemeként, 

több évtized óta ellát-
ják a betegeket a gyó-
gyulásukhoz szükséges 
gyógyszerekkel, eszkö-
zökkel és a szükséges 
ismeretekkel. Kiemel-
kedő tudás és szakér-
telem birtokában, ma-
gas szintű szolgáltatást 
nyújtva segítik a bete-
geket gyógyulásukban. 
Lajosmizse Város Ön-
kormányzata Elismerő 
Oklevélben részesítette 
a Família Patikát elhivatott tevékenységéért. A díjat átvette Dr. Mikola 
Bálint alapító, vezető gyógyszerész.

Fekete Zoltán, az Egészségház technikai vezetője 49 év munkavi-
szonyából 33 évet a lajosmizsei egészségügyben töltött. Szerteágazó mun-
kavégzésével sokat tett annak érdekében, hogy az Egészségház 30 évvel 
ezelőtti működését elkezdhette. Az azóta eltelt évtizedek alatt, munkája 
nélkülözhetetlenné vált az Egészségház folyamatos működéséhez. A fel-
adatai végrehajtásában tanúsított tettrekészsége, feltétlen segíteni akarása 
példaértékű. Lajosmizse Város Önkormányzata Fekete Zoltánt Elismerő 
Oklevélben részesítette, többévtizedes kimagasló munkájáért, nyugdíjba 
vonulása alkalmából.

Az elismerő oklevél kiemelkedő teljesítmény elismeréseként adomá-
nyozható. Szakmai életútjuk alapján is látható, hogy Munkatársaink és a 
megjelölt Egészségügyi Szolgáltatók biztos alapjai Lajosmizse egészségügyi 
ellátásának. Több évtizedes munkájuk és eredményeik alapján méltóvá 
váltak Lajosmizse Város Önkormányzatának az elismerésére, amelyhez 
ez úton is, szívből gratulálunk. Köszönjük munkájukat!

 Józsáné dr. Kiss Irén
 EGYSZI intézményvezető
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A megnyitó ünnepségen volt megtekinthető a roma helytörténeti kiál-
lítás, melyet Dr. Kürti László nyitott meg. A romák lajosmizsei történetét 
feldolgozó tablók mellett viseletből, régi mesterségek eszközeiből, zenész 
családok fennmaradt hangszereiből, fotókból és dokumentumokból ké-
szült tárlat, roma népi hagyományokat bemutató videó-összeállítás várta 
a látogatókat. 

A megnyitó utáni napokban nyári táborokkal, foglalkozásokkal meg-
kezdődött a közösségi élet a házban. A megnyitó ünnepség felszólalói 
hangsúlyozták: kellenek tevékeny, példamutató családok, egyének, akik a 
jövő vezetőiként tényleg a közösségért dolgoznak; s kell a roma közösség 
pozitív hozzáállása, tenni akarása kell ahhoz, hogy a közösségi ház betöltse 
szerepét. Ennek szellemében várja a Közösségi Ház a közösségért tenni 
akaró, programokat megvalósító személyeket, csoportokat.

 Meleg Sándor
 intézményvezető-helyettes, projekt munkatárs

2019. június 27-én ünnepélyes keretek között megnyitotta kapuit az Eu-
rópai Unió támogatásával, a TOP-4.3.1 Leromlott városi területek reha-
bilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és kö-
zösségi ház létrehozása című projekt keretében felújított Közösségi Ház. 
A meghívott vendégek és érdeklődők körében, a pályázó Önkormányzat 
képviseletében Basky András, Lajosmizse Város polgármestere, illetve 
Baranyi-Rostás Rodrigó, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
vágta át a nemzeti színű szalagot. 

Az átadó ünnepségen a Szent Lajos utcai óvoda gyermekeinek Barátság 
című műsorát láthatták az egybegyűltek, Miklós Dominik A rab gólya, 
Patai Melinda Szívpiros vers című költemény szavalta.  Seres Kamilla Patai 
Irén: Cigány című verséből adott elő egy részletet, Kovács Emília pedig A 
muzsikus mesterség eredete című, Lajosmizsén gyűjtött mesét olvasta fel. 
A műsort a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola 2. E. 
osztálya zárta a Zöld az erdő című dallal.

Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a megnyitó al-
kalmával Esélyegyenlőségéért díjat adományozott Kocsis Györgynének 
és Kunné Sípos Ágnesnek; Roma közösségért díjat adományozott Göncöl 
Sándornénak, Petrik Rozáliának és Venczel Jánosnak, melyet Baranyi-
Rostás Rodrigó, Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke adott át. A 
díjak átadása után Szűcs Csaba, Kiskunhalas Város alpolgármestere szólt 
az egybegyűltekhez.

A Közösségi Ház megnyitóján a TOP-5.2.1 Szegregált területen élők 
társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok La-
josmizsén című projektben megvalósuló Alkotóműhelyen készült alko-
tásokból nyílt kiállítás. A 2018/2019-es tanévben 14 bevont szakember 
vezetésével 41 foglalkozáson összesen közel 80 gyermek vett részt, kezük 
közül számos alkotás került ki, melyek a Közösségi Ház falain megtekint-
hetők. Az év során nyújtott aktív részvételért 4 gyermek, Csorba Mónika, 
Lakatos Amanda, Zsigár Ábel és Zsigár Richárd jutalomban részesült.

Közösségi Ház átadó ünnepség
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Alkotóműhely ősztől újra
TOP-5.2.1 Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű 
komplex programok Lajosmizsén című projekt keretében 2019. augusztusától a Család- 
és Gyermekjóléti Szolgáltat munkatársai szerda délután 13-16, illetve péntek délelőtt 
9-12 óra között kihelyezett ügyfélfogadást tartanak a Közösségi Házban.
2019. szeptemberétől a Közösségi Ház lesz a helyszíne a 2019-2020. évi Alkotóműhely foglal-
kozásoknak, melyre a Család- és Gyermekjóléti Szolgáltat munkatársainál, személyesen, ügyfél-
fogadási időben lehet jelentkezni.

Európai Szociális
Alap

A világon több mint 120 országban ünneplik a Szoptatás Világhetét au-
gusztus 1-7. között. A Magyar Védőnők Egyesülete 1993-ban csatlakozott a 
világrendezvényhez. Lajosmizsén a Szakmai napok keretében hagyomány-
szerűen évente megrendezésre kerülő Anyatejes világnapon 2018-ban 25 
édesanyát köszönthettünk e jeles alkalomból gyermekeikkel együtt. A 
köszöntött édesanyák gyermeke több mint fél éves korig kizárólagosan 
anyatejet kapott.

Az anyatej egészséges táplálék és egyszersmind fontos lelki kapocs. A 
szoptatás az újszülött és a csecsemő táplálásának a legtermészetesebb és 
legegyszerűbb módja. Az anyatej tartalmaz minden, a gyermek fejlődésé-
hez szükséges tápanyagot, hőmérséklete mindig megfelelő. Nem kell külön 
sterilizálni, hiszen csíramentes- és ami még ennél is nagyobb előnye-min-
dig ,,kéznél van”. Mindezeken túl pedig messze többet jelent a csecsemő 
táplálásánál, fontos lelki kapocs anya és gyermeke között.

A sikeres szoptatásra való felkészülést már a várandósság idején érde-
mes elkezdeni. Nagy jelentősége van a lelki felkészülésnek és a szükséges 
ismeretanyag megszerzésének. Ebben nyújt segítséget az édesanyáknak a 
Védőnői Szolgálat, valamint érdemes beszerezni szoptatásról szóló köny-
veket, kiadványokat. A kismamák a védőnőjük mellett az Interneten is 
kaphatnak hozzáértő segítséget a La Leche Liga honlapjáról, valamint a 
Szoptatásért Magyar Egyesület felületéről.

Szoptatás az újszülött igénye szerint! Mit is jelent ez pontosan? A szü-
letés utáni napokban az újszülöttek meglehetősen sokat alszanak. Finom 
jelzéseikből azonban egyértelműen kiderül, ha hajlandóságot mutatnak a 
szopásra (szemüket, szájukat nyitogatják, fejükkel jobbra-balra fordulnak). 
Ha a kismama és a baba nincsenek elkülönítve egymástól (mindenképpen 
ez volna a kívánatos), akkor az anya érzékeli ezeket a jelzéseket és minden 
alkalommal mellre teheti gyermekét. A szoptatás sikere szempontjából 
tehát legtöbb esetben nem előnyös az, a még mindig meglehetősen el-
terjedt gyakorlat, hogy a babát háromóránként kapja meg az anyuka és 

csak a nappali órákban. A kórházak sok helyen ezt a szokást már elhagyták 
és biztosítják az édesanya és gyermek számára a 24 órás együttlétet, ezt 
nevezik rooming in-nek.  Az újszülöttnek természetes igénye, hogy az 
édesanyja mellett lehessen, illetve a sikeres szoptatásnak is ez az alapja, 
ugyanis a tejtermelés a kereslet-kínálat elve alapján működik. Vagyis minél 
gyakrabban kerül mellre a baba és minél hatékonyabban üríti ki a mellet, 
annál nagyobb lesz a termelődő tej mennyisége. Ezáltal az anyamell min-
dig pontosan a baba igényeinek aktuálisan megfelelő mennyiségű tejet 
termel. Igény szerinti mellre helyezés esetén a baba az anyatejen kívül 
nem igényel vizet, teát és tápszert sem. Ha mégis szükség lenne pótlásra, 
akkor azt pohárból célszerű adni, a cumit és a cumisüveget mindenkép-
pen ajánlatos kerülni  (fontos, hogy a baba minden szopási igényét az 
anyamellen élje ki, ráadásul ezek az eszközök megzavarhatják a szopási 
technikát is). Igény szerinti szoptatás esetén a baba kezdetben nagyon 
sokszor (tíz-tizenkét alkalommal, vagy többször is) szopik egy nap, majd 
beáll a két-három óránkénti szopási gyakoriság. A legtöbb baba éjszaka is 
hasonlóan gyakran igényli a szoptatást. A gyermekágyas időszak végére 
általában beáll a tejtermelés egyensúlya.

Annak megítélésére, hogy a kisbaba eleget szopik-e, hetente egy al-
kalommal elég megmérni a súlyát (kezdetben a heti növekedés 15-20 
dekagramm), ezen kívül pedig a pisis és kakis pelenkák száma irányadó. 
Természetesen fontos szempont a baba közérzete, hangulata is.

A szoptatás hosszú távú hatásait is fontos megemlíteni. Elmondhatjuk, 
hogy a szoptatott gyermekek között, a későbbi életkorban kevesebb az el-
hízott, a cukorbeteg és a leukémiás megbetegedés. A szoptatás során anya 
és gyermeke különleges közelségbe kerül egymással, ami a gyermek egész 
életére kihat: magabiztosabb lesz, és jobban tűri a stresszt is. A szoptatás 
alapvető fontosságú ahhoz, hogy a gyermek veleszületett testi-lelki képes-
ségei teljesen kifejlődjenek. Bodáné Vörös Katalin

 Egészségház vezető, védőnő

ESTIKE NYÍLT NAPOK
2019. szeptember 10. (kedd) 10 óra: 

„Búcsút int az ősz a nyárnak”
Őszi népszokások felelevenítése és népdalok Kóródi Antalné vezetésével

Helyszín: Egészségház, Estike Idősek Klubja
(6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104–106.)

További információ kérhető a 76/556-192 telefonszámon, facebookon  
az Estike Idősek Klubja oldalon,  

e-mailen az idosekklubjalmizse@gmail.com címen.

Szeretettel várunk minden  
Kedves Érdeklődőt programunkra!

Ubornyákné Tok Éva klubvezető

Véradások időpontjai 
az egészségházban
Ebben az évben is számítunk  
a véradók segítségére!

2019. október 03. 
8.30–14.00 óra

2019. december 05. 
8.30–13.00 óra

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

Az anyatejes táplálás jelentőségét emeli ki a Szoptatás Világhete rendezvényei
Szakmai Napok – Egészségügyi Hét Lajosmizsén

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE
Lajosmizse, Dózsa György út 104–106. szám • Tel.: 06 76 356–184 • Fax: 06 76 356–020 • Központi Háziorvosi Ügyelet: 06-76 356-173
facebook: www.facebook.com/egeszseghaz.lajosmizse/ • Honlap: www.egeszseghazlm.hu • e-mail: egeszseghaz@egeszseghazlm.hu
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Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola
Lajosmizse, Szabadság tér 13. • Telefon: 76/356–156 • E-mail: titkarsag@altisk-lmizse.sulinet.hu • altisk-lmizse.sulinet.hu

NTP-KNI-18 „Rejtélyes művészet” pályázat
2018 nyarán írtuk meg NTP-KNI-18 „Rejtélyes 
művészet” című Nemzeti Tehetség Program ál-
tal meghirdetett pályázatot. Ennek keretében 
tehetséggondozó programot indítottunk 20 fő 
tanuló részére, mely két pedagógus irányításá-
val működött.

A 60 órás tehetséggondozó szakkör célja 
egy olyan komplex tehetséggondozó program, 
amely lehetővé teszi a tehetséges tanulók képes-
ségeinek feltárását, fejlesztését, az általános-, az 
intellektuális- és a speciális képességek fejleszté-
sét, egészséges önkép kialakítását, önértékelésük 
fejlesztését, a társas és szociális kapcsolatok ki-
alakításának elsajátítását, személyiségfejleszté-
sét, szabadidő hasznos eltöltését. 

A pályázat keretében tanulóink különböző 
kézműves technikákkal ismerkedhettek meg. 
Először a színkezeléssel, festés különböző tech-
nikáival találkozhattak. A színezés aprólékos, 
türelmes munkáját a mandala készítésében, 
és az egyedi tervezésű állatfigura aprólékos 
kiszínezésével sajátíthatták el.

 Az elkészített képek, tárgyak felkeltették 
az érdeklődésüket. Alkotó kézműves műhely 
hozzásegítette őket az alkotások, értékek iránti 
nyitottsághoz, a körülöttük lévő tárgyak tudatos 
érzékeléséhez, belső világuk gazdagításához. Fon-
tosnak tartottuk az élményszerű tapasztalások 
megteremtését. Programunk során megerősítő, 
elfogadó légkör megteremtésére, saját pozitívu-
maiknak feltárására, erősítésére törekedtünk.

Az agyagozás rejtelmeibe a Hírös Agóra If-
júsági Otthon kerámia stúdiójában Gömöry 
Dorottya fazekas segítségével tekinthettek be 
a tanulók. A 4 foglalkozás alkalmával megta-
nulhatták a marokedény készítést, a felrakásos 
technikát, az agyagsíp készítését és csoport-
munka keretében agyagképet is készítettek. De 
megismerkedhettek az égetőkemencével és a 
mázazás technikájával is. 

Júniusban 2 napos kiránduláson vettünk 
részt Pécsen, ahol a Zsolnay negyedet, azon be-
lül a planetáriumot, a varázsteret, a selyemcukor 
készítőt, a Zsolnay gyárat, a Festödét ismerhettük 
meg. Nagy sétát tettünk a mediterrán hangulatú 
pécsi belvárosban és túráztunk a festői szépségű 
kirándulóhelyen, Tettyén. Marton Mariann

CSIPERÓ – ERDÉLYBEN VENDÉGESKEDTÜNK
Kedves Naplóm, most azt fogom neked elmesélni, hogy telt 6 nap Magyarország határán túl, Nagyváradon.

1. nap – 2019. június 26. szerda
Kora reggel indultunk útnak, pontosan 
6 órakor. Szerintem az egész csapatról 
elmondhatom, hogy fáradtak voltunk, 
de annál izgatottabbak. Vártuk már, 
hogy újra lássuk tavaly nyáron megis-
mert barátainkat. Ahogy megérkeztünk 
a megbeszélt helyre, az Epy étterembe, 
kísérő tanáraink és az erdélyi tanító 
nénik beszéltek pár szót, köszöntöttek 
minket és ismertették velünk, merre in-
dulunk tovább. Visszaültünk a buszba 
és már indultunk is Szentimrére a zöldségfeldolgozó üzembe. Mikor ki-
szálltunk a buszból, mindenkit az őt fogadó diák üdvözölte, így egy teljes 
év után. Az üzemben rengeteg új dolgot ismertettek velünk. Például nem 
tudtuk, hogy a hűtőház -18oC-os. A látogatás után elmentünk busszal egy 
dombtetőre, ahol egy vadászház várt minket. Ott kipakoltuk a bőröndö-
ket a buszból, majd mentük meglátogatni a gyümölcsös kertet. Ehettünk 
málnát és barackot miután magunknak leszedtük, majd az egyik játszóteret 
is kipróbálhattuk, megcsodálhattuk az ottani tavat. Ezután a következő 
napirendi pont a helyi református templom és egy kilátó látogatása volt. 
A fenséges kilátás mindenkit elvarázsolt. A kimerítő, hosszú túra után a 
vadászházban az egyik anyuka sütött nekünk lángost ebédre, uzsonnára 
pedig vendégfogadó apukák által sütött erdélyi kolbászt és micset kaptunk, 
így megismerkedhettünk pár hagyományos erdélyi étellel. Este 7 órakor 
mindenkit hazavittek a ,,szülei”. 

2. nap – 2019. június 27. csütörtök
Reggel 9 órakor találkoztunk a Kanonok sori buszmegállóban, s indultunk a 
Medve-barlanghoz. A cseppkőbarlang hatalmas és csodálatosan szép turiszti-
kailag látogatott hely. Az idegenvezető románul mutatta be nekünk a galériá-
kat, a nagyváradi kísérő tanító néni pedig fordított nekünk.  Következő úticé-

lunk a Várás- Fenesi tájház 
volt. Miután megismerked-
tünk a régi élettel, megebé-
deltünk. Kifordított olajban 
sült fánkot ettünk. Ezután 
aki szeretett volna túrázni 
felmehetett a csapat egyik 
felével, Béla várába. Sajnos 
kevés volt már az időnk, 
így csak az út feléig tartott 
a túra és már indultunk is 
haza, mert hatalmas vihar 

készülődött. Míg a többiek túráztak, a csapat másik fele játszótéren játszott 
vagy beszélgetett diáktársaival. 8 óra körül érkeztünk haza. 

3. nap – 2019. június 28. péntek
Reggel a Székesegyházat, majd a kincstárat csodáltuk meg. A tárlatvezetést 
egy nagyon fiatal, de annál profibb úriember tartotta. Minden kérdésünkre 
tudott választ adni és nagyon közvetlen volt velünk. Leginkább a szent-
mise használati tárgyai voltak kiállítva, de Szent László- hermát is meg-
csodálhattuk. A katolikus óvodában kreatív kézművesfoglalkozással tették 
érdekessé a látogatást számunkra az óvónénik. Az Szacsvay Imre iskolában 
megismerhettük az iskola történetét. Körbevezettek minket és minden 
érdekes programot be-
mutattak. Az ebédet a Ta-
verna étteremben ejtettük 
meg, nagyon finom volt. 
Délután a 3. osztályosok 
adtak nekünk kis műsort, 
előtte dekopázsoltunk is. 
A nap utolsó program-
ja a Nagyváradi várban a 
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A nagy nyeremény
Az 1. b osztály tanulóinak szülei megpályázták 
a „Nyerő kirándulások a SPAR-tól” elnevezé-
sű nyereményjátékot. Március végén értesítést 
kaptak, hogy a játék fődíját, a 800 000 forint ér-
tékű utazási utalványt megnyerték. A szülők, 
a gyerekek és a két tanító néni együtt örültek. 
Kezdődhetett a szervezés. Két napra is tudtak 
így tervezni. Az első nap eljutottak Bikalra az 
élménybirtokra, a második napon pedig hajó-
kázhattak a Dunán. A MiniPoliszban a gyere-
kek játszva megismerkedhettek a számukra el-
érhetetlen „felnőttes” dolgokkal. Ebéd a Burger 
Kingben, s a délutánt a Fővárosi Nagycirkuszban 
tölthették. Szinte minden szülő részt vett rajta, 
hiszen az első nap az egyikük, a második nap a 
másikuk volt a csemetével. Ezúton is szeretnénk 
megköszönni a szülőknek ezt a nagy meglepe-
tést és élményt.  Balogh Ágnes, Szilaj Kata

Kabalafigura-pályázat
a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. még feb-
ruárban írt ki egy pályázatot általános iskolás 
korú gyermekek számára.

Az volt a cég kérése, hogy a kisdiákok álmod-
ják meg azt a figurát, mely szerintük a leginkább 
szimbolizálja a Vízműveket, annak feladatát, te-
vékenységét. A felhívásra több mint ötszáz pá-
lyázat érkezett az ország számos részéből.

A cég célja többek között a környezetvéde-
lem, valamint az ehhez kapcsolódó szemlélet-
formálás is. Hiszen ivóvizünk sérülékeny, így azt 
különösen óvni kell. A legfiatalabb korosztály 
fogékony e témára, ezt mutatja a rengeteg be-
érkezett pályamű is.

Szoros volt a mezőny.  RUBOS PANNA is-
kolánk 6.b osztályos tanulója különdíjban része-
sült. Adonyi Gabriella, osztályfőnök

Környezetvédelem,  
tudatos fogyasztói magatartás tábor
A táborlakók kalózként élték meg a hetet. Meg-
ismerték az Iskola tó ökoszisztémáját. Látogatást 
tettek egy mintagazdaságban, ahol a mezőgazda-
sági munkák fajtáiba is betekintést nyerhettek.

Készítettek kalózsapkát, távcsövet, madarat, 
térképet, kincsesládát, természetesen újrahasz-
nosított anyagokból. A kalózélet igen vidám volt, 
rengeteg játékkal és mókával.

 Molnár Gabriella, Szilaj Kata

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

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

Szent László napok programján való részvétel. 
Itt együtt lehettek a diákok szabadon, a váron 
belül oda mehettünk, ahova kedvünk tartotta. 

4. nap – 2019. június 29. szombat
A pénteki nap csakis a strandolásról szólt. Vé-
leményem szerint nem is lehetett volna jobb 

csapatépítő program a medencézésnél. A Má-
jus 1 Termálfürdőben mindenki jól szórakozott 
a hűvösnek induló nap ellenére is. Dél körül 
felmelegedett a nap, így mindenki átöltözött 
fürdőruhába, majd sokan kifeküdtek napozni 
vagy csobbantak, játszottak. Az ebéd finom volt, 
desszertnek fagylaltot is kaptunk. Délután fü-
rödtünk, aztán hazaindultunk. Nekem ez a nap 
tetszett a legjobban. 

5. nap – 2019. június 30. vasárnap
A nap Nagyvárad híres helyeinek bemutatásá-
ról szólt. Megnéztük a Kanonok-sort, a székes-
egyházat, az egyháztörténeti múzeumot, a város 

tornyát, a Saspalotát és a nagyváradi várat és az 
ahhoz tartozó múzeumot is, valamint megko-
szorúztuk Ady Endre szobrát. Ezen a napon 
sétáltunk a legtöbbet, de megérte. Nagyon sok 
fontos információt tudtunk meg a 3.-os nagy-
váradi diákoktól, hiszen egész héten az adott 
helyekről, ahol jártunk 10-15 mondatban me-
séltek nekünk. Este mindenkit fáradtan vittek 
haza a ,,szülei”. 

6. nap – 2019. július 1. hétfő
Délelőtt mindenki a saját fogadóival töltötte az 
időt és bepakolt a bőröndjébe, indulásra készen. 
Sokan elmentek vásárolni, vagy otthon meden-
céztek, társasoztak. Délután 4 órára kellett az 
Epy étteremben lenni. Kvíz játékkal „ellenőriz-
ték” az erdélyi tanító nénik, hogy milyen sok 
fontos dolog maradt az okos fejünkben a város-
sal kapcsolatban. Karaoke show-t is rendeztek 
nekünk. Mindenki nagyon jól szórakozott, de 

aztán a CSIPERÓ- himnusz éneklésénél elkez-
dődött a könnyes búcsúzás egymástól. Miután 
mindenki megnyugodott, asztalhoz ültünk és 
pizzát ettünk vacsorára. Románia időszámítása 
szerint este 8 órakor indultunk haza. Úton ha-
zafelé megbeszéltük a mellettük ülővel, hogy a 
héten a kint eltöltött idő alatt mi tetszett a legjob-
ban, milyen jó dolgok történtek velünk. Itthon 
Mindenkit tárt karokkal vártak a szülei. 

Köszönjük Adonyi Gabci néni László Ildi 
néni , hogy lehetőséget adtak nekünk a CSPE-
RÓ-val erre a felejthetetlen utazásra! Csodálatos 
6 nap volt. A minket fogadó tanító nénik is ki-
tettek magukért, nekik is hatalmas gratuláció és 
köszönet jár. Izgalmas és érdekes programokat 
szerveztek számunkra.  A szülőket sem hagyha-
tom ki a körből. Majd egy hétre gyermekükként 
szerettek minket. Köszönjük nekik!
 Beszámolót készítette: 
 Mészáros Dorottya
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MESERÉT LAJOSMIZSEI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉGE
Telefon: 76/555–024 • 6050 Lajosmizse, Szent L. u. 19. • E-mail: mesebolcsi@freemail.hu 

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

Az idei nevelési év záró programjai a gyerek-
nap és a ballagás voltak. Úgy gondolom, hogy a 
gyereknap az egyik legvidámabb és legszínesebb 
programunk, hiszen az időt a bölcsőde udvaron 
töltjük, ami mostanra meglehetősen színes és vi-
dám, az elmúlt évek munkájának köszönhetően. 
Nagy örömünkre egy új és nagyméretű játékot 
állíthattunk fel, amit a gyerekek hatalmas kíván-
csisággal és boldogsággal fogadtak. Emellett a 
„zöld bölcsődék” szellemében rovarhotelt tele-
pítettünk a kertben, melyre színes tábla hívja 
fel a figyelmet, amit szintén nagy érdeklődés-
sel vizsgálhattak meg a gyerekek és szülők is a 
májusi gyereknapunkon. Ezen a napon uzson-
na után vártuk a családokat és közösen, mint 
egy akadálypályaként végig mehettek az udvar 
játékain és ezt megjutalmazva apró ajándékkal 
kedveskedtünk minden bölcsődés számára. Ez 
alatt fagylalt, arcfestés és csillámtetoválás is várta 
még a gyerekeket és minden gyermek vendé-
günket is.

Idén júniusban tartottuk a bölcsődei évzáró 
ballagásunkat, ami mindenki számára megható 
esemény, hiszen lezárul egy fejezet a bölcsődések 
számára, és immár óvodába indulnak. Az apró-

ságok fekete-fehér ünneplőben jelennek meg a 
szülők előtt, intézményegység vezetőnk meg-
nyitója után, mellyel összefoglalta az év esemé-
nyeit és jókívánságaival búcsúzik a ballagóktól. 
Természetesen, ha ballagás, akkor tarisznya, így 
az ünnepségünk végén mindenki megkapja saját 
jelével ellátott, kézzel hímezett tarisznyáját. Ezt 
követően egy közös uzsonnára vártuk a családo-
kat és a bölcsőde aulájának fala egy újabb csodás 
tablóval bővülhetett.

 Farkasné Karlik Zsófia, kisgyermeknevelő

A Meserét óvodások örömmel vették birtokba a 
nyári nagy melegben a medencét. Pancsoltak, 
játszottak és ismerkedtek az úszás alapelemeivel.

Az iskolába készülő nagycsoportosok ünnepélyes 
keretek között elbúcsúztak az óvodától

Anyanyelvi tábor
Az idei nevelési év végén került sor az anyanyel-
vi tábor szervezésére 2019 június 17-21 között. 
Az anyanyelvi táborban a „Kamillatündérek” 
című mesét dolgoztuk fel komplex módon. Két 
óvodapedagógus irányításával 21 középsős kis-
gyermek vett részt a játékos mesefeldolgozásban. 
Kiemelten fontos feladatunknak tekintettük a 
testséma fejlesztést, a ritmusfejlesztést, a téri tá-
jékozódási képesség fejlesztését. Az artikulációs 
mozgást játékosan fejlesztettük. A diszlexia pre-
venciós munkánkat drámapedagógiai elemekkel 
ötvözve tettük még hatékonyabbá. Minden nap 
sor került a finommotorika és a nagymozgások 
fejlesztésére, képolvasásra, játékos légzőgyakor-
latokra. Tartalmas hetünket fagyizással zártuk.

 Juhász-Pintérné Vincze Ildikó,  
 anyanyelvi munkaközösség

Mesekuckó dráma tábor
Játék munkaközösségünk szervezésében idén is 
lehetőséget biztosítottunk az érdeklődők számá-
ra, hogy a gyermekek tevékenyen töltsék a nyári 
szünetüket. Elég magas létszám (32 fő) ellené-
re minden gyermek aktívan ismerkedhetett a 
drámapedagógia módszereivel. Három csapatot 
alakítottunk, így kis létszámban folytak a játé-
kos tevékenységek. A cselekedtető drámajátékok 
mellett minden gyermeknek lehetősége volt bar-
kácsolni, eszközöket készíteni a következő nap-
ra. Ezen kívül a szabad játékra is volt időnk, és 
kihasználtuk az óvodai pancsoló medence adta 
játéklehetőségeket. Egyik délelőtt pedig a Dzsim-
buriban kiugrálhatták magukat a táborozók.
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hangszerek sajátos hangszínével és játékával.”  Az 
idei Zenetábor is ezen gondolatok mentén szer-
veződött. Zenehallgatásban bőven volt része a 13 
gyermeknek. Hallgattunk elsősorban, és kihagy-
hatatlanul Mozartot, de a könnyűzene világában 
is kalandoztunk.  A hét folyamán feldolgoztuk 
Leopold Mozart Gyermekszimfóniájának három 
tételét. A gyermekek nagy élvezettel hallották ki 
a zenéből a megszólaló játékhangszereket, ügye-
sen számolgatták hányszor szólal meg a kakukk 
hangját utánzó gyereksíp, figyeltek a hegedű és 
trombita váltakozására.

Zenei előadók is jöttek hozzánk koncertezni, 
akik idén a fúvós hangszercsaláddal ismertették 
meg minket.  Stégner Tamás bemutatta a tábo-
ros gyermekeknek a furulyát. Nagyság szerint 
sorba raktuk, majd megszólaltattuk a bassszus, 
tenor, alt és szoprán furulyát. Másnap a trombita 
erős, harsány hangjára figyeltek fel a gyerekek. 
Szétszedtük, összeraktuk, megszólaltattuk, majd 
érdeklődő figyelemmel hallgattuk Tamás bácsi 
egyik legügyesebb tanítványának, Veszelszki Sá-
rát. Köszönettel tartozom még Opauszki Sarolt-
nak, aki gyönyörű fuvolajátékával kápráztatta el 
a gyermekeket.  A hangszerek zenei élmények 
nyújtásán túl kiválóan és hatékonyan alkalma-
sak az egyes zenei képességek fejlesztésére is. 
Játszottunk a magas-mély hangokkal, énekkel, 
ritmushangszerrel kísértük a zenei darabokat.  
Reméljük az iskolába menő gyermekekben fel-
ébredt a vágy, hogy ők is tanuljanak furulyázni, 
trombitálni a lajosmizsei zeneiskolában. Ha egy 
gyermek játszik egy hangszeren, az megváltoz-
tatja az idegrendszer felépítését és felgyorsítja 
az agy fejlődését. Egy tanulmány szerint a zene 
szinte „felvillanyozza” az elmét. 

A táborban töltött napokat a saját maguk 
által készített hangszerek barkácsolásával szí-
nesítettük, melyekkel ritmus-és hallási figyelem 
fejlesztő játékokat játszhatunk. Esőerdei ziva-
tart imitáltunk kezünkkel, miközben hallgattuk 
a Perpetuum Jazzile Africa c. dalát. A gondol-
kodás, figyelem és logikai készségüket egyaránt 
fejlesztette az általuk készített Zeneakadémia 
táblácska, amire meghatározott szabály alapján 
hangszeres kártyákat rakhattak. Örömmel újsá-
golták a gyermekek a szüleiknek, hogy ők a hé-
ten elvégezték a Zeneakadémiát. Egész héten át 
együtt énekeltünk, zenéltünk, mert mi voltunk 
a zenész gyerekek.

 Kiss Beáta

A dráma foglalkozások alkalmával a gyer-
mekek feloldódtak, és a kezdeti megilletődést 
követően felszabadultan, vidáman vettek részt 
a játékokban, miközben fejlődött önkifejező 
készségük, gondolkodásuk. Drámajátékok alkal-
mával nagy szerepet kapott az együttműködés, 
tolerancia, egymásra való odafigyelés, és meg-
ragadtuk az alkalmat a természet szeretetére, 
környezetvédelemre nevelésre. A gyermekek 
által nagyon kedvelt interaktív mesék segítet-
ték figyelmük, kooperatív készségük fejlődését.

Péntekre minden gyermeknek volt kedvenc 
játéka, és sikerült új barátokat is szerezniük. 
Reményeink szerint minden gyermek jól érezte 
magát, tartalmasan töltötte táborunkban a nyári 
időszakot.  Papp Zsófia, óvodapedagógus

Mozgás tábor 2019
Ebben a tanévben 3. alkalommal került meg-
rendezésre az „Erő, Izom, Vidámság” címmel 
meghirdetett mozgás táborunk. A tábor szer-
vezésénél a fent említett szempontokat vették 
figyelembe a mozgás munkaközösség tagjai. 
Célunk az volt, hogy minden kisgyermek meg-
tapasztalja a mozgás örömét, változatos tevé-
kenykedtetés, erőpróba, kihívás közben, mialatt 
észrevétlenül fejlődik a gyermek váz-izomrend-
szere, kitartása, fizikai- szocializációs- pszichés 
képessége. 

A meghirdetett tábort nagy érdeklődés övez-
te, 27 fő nagycsoportos korú kisgyermekkel in-
dítottuk és - betegség okán- 24 gyermekkel zár-
tuk. Mindennap más-más sporttevékenységre 
helyeztük a hangsúlyt. Az első napon a csapat-
játékok, a versenyjátékok kaptak főszerepet, me-
lyek remek lehetőséget biztosítottak arra, hogy 
megismerjük egymást, odafigyeljünk a másik-
ra, a játék örömét megéljük. A 2. naptól kezdve 
külső helyszíneken tettük próbára az erőinket, 
melyre a nagy hőségben szükségünk is volt. Is-
merkedtünk a focival, Faragó Gyula vezetésével, 
a lovas sport szépségeivel, Novák Dóra meghívá-
sára. Mindkettejüknek és segítőiknek köszönjük 
az élményekben dús, aktív órákat.

Az egyik legnagyobb kihívás a bicikli túra 
volt. Szerencsére minden kislány, kisfiú tudott 
biztonsággal, kétkerekű kerékpárral közleked-
ni és a szülők is együttműködőek voltak a fel-
szerelés tekintetében. A 3,5 km-es távolságot a 
RENDŐRSÉG bevonásával teljesítettük, akik 
a forgalmas közúti szakaszon biztosították ne-
künk a balesetmentes közlekedést, ezért külön 

köszönetünket szeretnénk kifejezni!Az önfeledt, 
szabad mozgásos délelőttöt a Dzsimburi játszó-
házban tölthettük, ahová gyalogos túrával érkez-
tünk, s a végén fagyival hűtöttük le magunkat.

A tábor záró napján- csoportbontásban- a 
Sport-Poha-Rak fejlesztő játékkal foglalkoztunk, 
illetve a víz kínálta lehetőségeket használtuk ki 
óvodánk csodás medencéjében és annak partján.

Jó volt látni a kisgyermekek szemében az örö-
möt, a lelkesedést, a várakozást a következő napi 
program iránt. Büszkén állíthatom, hogy minden 
gyermek – és felnőtt kiállta a heti próbát, melyet 
oklevéllel és aranyéremmel díjaztunk.

Minden résztvevőnek, szervezőnek és szü-
lőnek ezúton is szeretnék köszönetet mondani 
a sikeres táborért! Virág Gabriella,  
 Mozgás Munkaközösség vezető

Természetbúvár tábor
Ebben az évben június 17 – 21 között került 
megrendezésre a tábor. Célunk az volt, hogy a 
nagycsoportos korú gyermekek ismerjék meg a 
természeti – és épített környezetet. 46 kisgyer-
mek vett részt a táborban.

Az első nap a kecskeméti Vízműdombnál és 
az Arborétumnál jártunk. Ismerkedtünk egy-
mással, és a természetben járás szabályairól.

Második nap a hetényegyházi Vackor vár-
ba látogattunk el, ahol a vadászok munkájával 
ismerkedtünk.

Harmadik nap a dabasi „Mántelki” tanös-
vénynél jártunk, ahol az erdészek munkájával, 
az erdő, mező állataival ismerkedtünk. 

Negyedik napon vonattal felmentünk a Mar-
gitszigetre, ahol egy csodálatos napot tölthet-
tünk el. 

Ötödik napon pedig kibicajoztunk a Felső-
lajosi Állatkertbe, és a Tanyacsárdába. Ez a nap 
igazi erőpróba volt.

Köszönet munkatársaimnak, a hét megszer-
vezésében, és kivitelezésében!

 Borbély Ella, táborvezető

Hallgassunk zenét, és még több zenét!
Forrai Katalin még mindig időszerű gondolatát 
idézve: „Az óvodai zenehallgatás feladata, hogy 
a gyermeket a zene figyelmes hallgatására nevelje 
és felkeltse a zene iránti érdeklődését. Jelentsen 
örömöt számára a zene. Ismertessük meg kü-
lönböző jellegű dalokkal és zenei hangulatokkal, 

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

MESERÉT LAJOSMIZSEI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉGE
Telefon: 76/555–024 • 6050 Lajosmizse, Szent L. u. 19. • E-mail: mesebolcsi@freemail.hu 
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Jelentős évforduló van idén a művelődési ház és könyvtár életében. 
2019. augusztus 20-án lesz 20 éve annak, hogy a közművelődési intézmény 
és a városi könyvtár szorosabbra fonta együttműködését a településen. 
1999. augusztus 20-án ünnepélyes keretek között átadásra került Lajos-
mizsén, egy részben új építésű kulturális központ.

Lajosmizse lakossága már az 1800-as évek végétől nagy társasági és 
kulturális életet élt, melyet a fennmaradt meghívók és a korabeli újságok-
ból nyomon követhetünk. Ezek alapján tudjuk, hogy rendszeres bálokat 
tartottak, amatőr színjátszókört szerveztek, maguk és a környék számára. 
A településen a könyvek nyújtotta örömöknek régi hagyománya van. Az 
1900-as években több kiskönyvtár működött a helyi igények kielégítésére. 
Ezek a Jász-Lajosmizsei Polgári Olvasókör 1882, Lajosmizsei Gazdák és 
Iparosok Olvasó Egylete 1893, Lajosmizsei Polgári Kaszinó. 

A kiskönyvtárak összeolvadása adta a ma is fennálló könyvtár alapját.
A település kulturális életét színesítették a mozgófilmszínházi vetítések, 

melyet először 1913-ban vetítettek az ipartestület nagytermében, később 
1923-ban a Bende vendéglőben vetítettek néma filmeket szombatonként 
és vasárnaponként, a kísérőzenét Szőke Rudi és zenekara szolgáltatta. 

Az ipartestület vette át a mozi üzemeltetését, amely az 1944-es bomba-
találat miatt szünetelt, majd a gazdakörben kezdte meg működését a mozi, 
s itt üzemelt 1961-ig, az új filmszínházat 1961-ben.  

A helyi sajtó is megindult a századfordulón, s sorra jelentek meg a 
helyi újságok. 

A hatvanas években a könyvtár a művelődési ház épületében műkö-
dött. Ebben az épületben volt egy kb. 300 m2 alapterületű nagyterem, 
színpaddal, 2 öltözővel, előcsarnokkal. A művelődési ház termeihez nem 
volt közvetlen utcakapcsolat.

1992-től a művelődési ház kezelésébe került a filmszínház és a párt-
ház épülete. Lajosmizsén a kulturális élet színterei széttagolódtak. Hat 
különböző helyszínen és épületben folyt valamilyen közművelődési, köz-
gyűjteményi, vagy kulturális tevékenység, ezért a helyi igényeknek meg-
felelően 1999-ben átalakították a mozi épületét, mely így magába foglalja 
a művelődési házat és könyvtárat is. 

A megújult kulturális központot 1999 augusztus 20-án adták át ünne-
pélyes keretek között. Ebben az évben, ebből az alkalomból a Lajosmizsei 
Önkormányzat el is nyerte a „Könyvtárpártoló Önkormányzat” című pá-
lyázaton a második díjat.

Az épületet Túri Attila tervezte, a Gomép Kft. kivitelezte, a lakberen-
dezési munkálatokat pedig Szórád Márta végezte el.

Az összevont intézmény jó kapcsolatot ápol a város oktatási intézmé-
nyeivel, klubokkal, szervezetekkel, egyesületekkel. Reményeink szerint 
hamarosan beindul az érdemi munka a helytörténeti egyesülettel közösen, 
melynek célja egy a település igényeit kielégítő helyismereti gyűjtemény ki-
alakítása. Reméljük, hogy ez a jó kapcsolat továbbra is fennmarad, s intéz-
ményünk továbbra is színtere marad színvonalas városi rendezvényeknek.

Jövőre, 2020-ban ünnepeli könyvtárunk fennállásának 70. évfordulóját.
 Fotók: Köblőné Dani Irén

A filmszínház épülete
Az első látványterv 1997-ből

A megnyitó előtti utolsó munkálatok

„Pártház” épülete

A régi könyvtár épülete
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FÜRKÉSZ TÁBOR 2019
Gazdag programokkal és széles jókedvvel zajlott a városi könyvtár és 
művelődési ház 2019-es tábora is. 

Ebben az évben rendezvényünk célzottan 40 első és második évfolyamos gyermek 
számára biztosított felhőtlen szórakozást 5 napra. 
A helyi vendéglátók közül a Krisztina Farm, a Tanyacsárda és a Dzsimburi Játszóház 
közreműködését kell kiemelnünk. A távolabbi úti céljaink között a Vackor Vár Erdei Iskola, 
a jászberényi állatkert, valamint a jászberényi Jász Múzeum szerepelt. De jártunk Gyomaend-
rődön a lombkorona tanösvényen és meglátogattuk a szarvasi Mini Magyarország értékeit is.
A tábori programok anyagi hátterét az EFOP-3.3.2.-16-2016-00024 számú uniós pályázat biztosította.

Európai Szociális
Alap
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LAJOSMIZSE  
TANYAMÚZEUM

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

Kevesen tudják, hogy a helyszín és az időpont 
választás nem véletlen: a művész úr, aki most 
töltötte 70. életévét, rokoni kapcsolatban áll az 
egykor itt élő tulajdonossal (erről Clos Enikőtől, 
a Tanyamúzeum kiállítóhely vezetőjétől, értesül-
tem). A cím pedig abból a nosztalgikus érzésből 
(sajnálkozásból) született, hogy a tanyákon egy-
kor tapasztalható hangulatok, értékek – csakúgy, 
mint bizonyos eszközök is - eltűnőben vannak. 

Nagy örömmel fedeztem fel a plakátot a vá-
rosban és az interneten is, ráadásul az égiek is 
kegyesek voltak hozzánk és meg tudtuk nézni 
a kiállítást.

Árpi bácsival rögtön az elején beszédbe 
elegyedtünk, még mielőtt alkalmunk lett volna 
végignézni a festményeket és tűzzománcokat. 
Sajnos nem ismertük őt előtte személyesen, most 
viszont nagyon kellemesen elbeszélgettünk és 
sok mindent megtudtunk róla, amit addig nem 
is sejtettünk. Árpi bácsi remek mesélő, órákig 
hallgattam volna még a történeteit.

Mint kiderült, az 1949-ben Ladánybenén 
született művész, ma már nyugalmazott rend-
őr alezredes és a nyolcvanas évek végén kezdett 
festeni (viszonylag későn, 38 évesen) – többnyire 
munka után otthon, virágcsendéleteket. Az éle-
tében addig nagy szerepet játszó „hobbi”, a sakk, 
sajnos megszűnt, így tudatosan fordult ebbe az 
irányba és kereste a kecskeméti művészek tár-
saságát. Nem sokkal később csatlakozott is egy 
művészeti szakkörhöz, ahol különböző tech-
nikákkal ismerkedett meg. Még az sem szegte 
kedvét, hogy nála fiatalabb tehetségekkel kellett 
„összemérnie tudását”. Sokáig csak akvarellekkel 
foglalkozott, aztán érdeklődése a tűzzománc felé 
fordult, amit sikeresen el is sajátított Pap Gábor 
és Túri Endre irányításával. 

Talán tudja a kedves olvasó, hogy Lajosmi-
zsén, Ladánybenén és Helvécián is Árpi bácsi 
tűzzománc város és megye címere kíséri figye-

„TANYASIRATÓ” – KIÁLLÍTÁS A LAJOSIZSEI TANYAMÚZEUMBAN
Pünkösdkor egy újabb kulturális esemény várta az érdeklődőket Lajosmizsén, a Tanyamúzeumban. Skultéti Árpád  

(Honvéd Ecset díjas) festőművész, szebbnél-szebb tűzzománc alkotásaival és festményeivel örvendeztette meg a látogatókat.

lemmel az esküvői szertartást az Anyakönyvi 
Hivatalban. 

Árpi bácsi azonban még nem fejezte be a 
tanulást a tűzzománcnál, hiszen később lehe-
tősége nyílt kipróbálni az olajfestéses technikát 
is – Bozsó János, Munkácsy díjas festőművész 
segítségével. 

Végignézve az alkotásokat azt hiszem még 
annak is egyértelmű volt, aki eddig nem ismer-
te a művész úr munkásságát, hogy az Alföld, a 
puszta, a tanya szerepel központi témaként a 
képeken. Az egyik vendég így fogalmazott:”Ár-
pádnak kiváló szeme van a régi, eltűnő világ 
megjelenítéséhez”. S míg az idősebb korosztály 
gyermekkorát idézhetik a képek, addig a fia-
talabbaknak ismerkedési, tanulási lehetőséget, 
esetleg „kapcsot” jelenthet egy másik világhoz, 
nagyszüleik világához.

Ezen a kiállításon nagyon sok festményt 
láthattunk. Csak néhány cím a teljesség igénye 
nélkül:
• Maszlik Pista szekere
•  Legelésző tehenek
• Gulyás nagyapámék tanyája, (fénykép 

alapján, emlékezetből készült, a nagynéni 
kérésére.) 

• Ildikó szőlőprése (Ildikó Árpi bácsi menye, 
műgyűjtő). 

• A felújított múzeum (Kisjuhászné részére 
készült a kép, aki ebben a tanyában nevel-
kedett). 

• A Pekár tanya
• Szüleim tanyája
• Tanyai köcsög tároló
• Répadaráló (ha még akad valakinél az álta-

lában birs alma daráláshoz használja).
• Galambdúc (hiszen anno szinte minden 

tanyában akadt egy galambdúc, a betegnek 
pedig legtöbbször galamblevest főztek).

A tűzzománcok ezen a kiállításon különféle ma-
darakat ábrázoltak a fakopáncstól a rigókon és 
cinkéken át a baglyokig. Szemet gyönyörködtető 
alkotások voltak, csakúgy, mint a festmények.

Bevallom, fájó szívvel és kicsit ambivalens 
érzésekkel jöttem el a múzeumból. Milyen jó is 
lenne, ha ezek a pillanatok és hangulatok még 
sokáig megmaradhatnának a valóságban is! Kö-
szönjük, hogy Árpi bácsi a képek segítségével 
megőrzi ezt nekünk! 

 Vég Erzsébet
 újságíró, Alkotónők webmagazin
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Hamarosan „hadrendbe” állhat Lajosmizse és a 
környező települések lakosságának védelmére 
egy MERCEDES 1634 tűzoltó gépjárműfecs-
kendő.

A kapcsolat, amely nagy változást jelentett 
tűzoltóságunk technikai fejlődésében 2015 év 
elején kezdődött, amikor egy svájci önkéntes 
tűzoltó, családjával meglátogatta tűzoltóságun-
kat. Megdöbbenve látta a külföldi és a helyi tűz-
oltóság közötti tűzoltó gépjármű állomány kö-
zötti különbséget. Már ez év végén felajánlotta 
vállalkozásuk egy NISSAN NAVARA gépjármű-
vét, amely átalakításával-festésével egy gyors és 
korszerűbb technikához jutottunk. Már ekkor 
ígéretet kaptunk egy járműre, mely segíteni tud 

az 1966-os MAN nyugdíjba vonulásában. Ezt 
követően két évvel később kaptunk egy kosaras 
emelőgépet, amely tehermentesítette az „Öreg 
LIAZ”-t. 

Ígérete az idei évben beteljesült, ugyanis 
2019. február 18-án SVÁJC ZUG városában át-
adásra került a várva várt MERCEDES 1634-es 
gépjárműfecskendő. A 16 tonnás, 340 lóerős 
tűzoltóautó 2800 liter vizet, 400 liter habképző 
anyagot és nem csak a tűzoltáshoz, hanem a mű-
szaki mentéshez (viharkár, közlekedési baleset, 
víz-szívatás) szállít eszközöket. Elhelyezésre ke-
rült egy modern könnyen és gyorsan kezelhető 
akkumulátoros feszítő és vágó berendezés, amely 
közlekedési baleseteknél percekkel rövidebb be-
avatkozási időt jelent. A forgalomba helyezés, 
rendszerbe állítás nehézségei ellenére terveink 

szerint már augusztusban éles bevetéseken hasz-
nálhatjuk gépjárműfecskendőnket.

Ifjúsági Tűzoltóink táborban  
tölhettek egy hetet!
Területi és Megyei Katasztrófavédelmi verse-
nyeken elért teljesítményeik jutalmául egy he-
tet nyaralhattak tűzoltó szakkörös gyermekek 
Abádszalókon az Ifjúsági Tűzoltótáborban.

Napjaik egy része szakirányú képzéssel telt 
el, ahol már elméleti tudásukat alkalmazhatták 
gyakorlatban. A képzések -és a szúnyogcsípések 
mellett- csoportos programokkal (strandolás, 
tábori olimpia, poroszlói ÖKO park látogatása) 
színesitették az oktatók az eltöltött időt. A tábor 
zárásaként vizsgát kellett tenniük tudásukról, 
amely minden résztvevőnek sikerült.

 Koller Dániel
 elnök

Lajosmizsei Asztalitenisz Club hírei
Egyesületünknél a nyár nem pihenéssel kezdődött.

Julius 1-5-ig egy hetes pingpong tábort szerveztünk az iskolás gyerekek 
részére a Polyák Imre Sportcsarnokban. 

A tábort Fodor Miklós a Kecskeméti Spartacus edzője vezette, csapa-
tunkból T. Nagy József és Patarcsity János közreműködésével. Reggel nyolc 
órától délután 4 óráig, közben tízóraival, ebéddel és uzsonnával, próbálták 
a gyerekek az asztalitenisz játékot megtanulni és megszeretni. Utolsó na-
pon házi verseny döntötte el, mennyire sikerült.

Reméljük, hogy ez a tábor hozzájárult az asztalitenisz sport népszerű-
sítéséhez Lajosmizsén.

A tábort anyagilag városunk önkormányzata és a Lajosmizsei FOLP-
LAST KFT támogatta.

Szintén júliusban, 1-6-ig rendezték meg Budapesten a Veterán Asztali-
tenisz Európa Bajnokságot.

Ezen a versenyen egyesületünkből két fő Pataky Ilona és Szijjártó Pálné 
is részt vett. A versenyt a SYMA Csarnokban rendezték 3600 fő részvéte-
lével. A játékot 150 pingpong asztalon bonyolították. 

Fantasztikus élmény volt ezen részt venni, és nemzetközi tapasztalatot 
szerezni.

Nyár végén, augusztus 31-én szeretnénk megrendezni a Varga Iván 
Emlékversenyt, melyre mindenkit szeretettel várunk.  Szijjártó Pálné
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