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ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
HIRDETMÉNY ÓVODAI BEÍRATÁSRÓL

A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás
Társulási Tanácsa, mint fenntartó a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
óvodai általános felvételi időpontját az alábbiak szerint állapítja meg: a 6050 Lajosmizse,
Attila utca 6. szám alatti székhely intézmény, a
Rákóczi utca 30. és Szent Lajos utca 19. szám
alatti tagintézmények vonatkozásában:
• 2018. április 23.–2018. április 26.
7.00-16.00 óráig
• Helye: Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
• 6050 Lajosmizse, Attila u. 6.
A Felsőlajosi Tagintézmény vonatkozásában:
• 2018. április 23.-2018. április 24.
7.00-16.00 óráig
• Helye: Meserét Lajosmizsei Napközi
Otthonos Óvoda és Bölcsőde Felsőlajosi
Tagintézménye
• 6055 Felsőlajos, Óvoda u. 2.

Bölcsődei beiratkozás

Bölcsődei Intézményegységében a folyamatos felvételi kérelem-benyújtás mellett a
Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási-tanácsa 1/2018. (II.05.) határozata értelmében csoportos beiratkozásra nyújt lehetőséget az alábbiak szerint:
• A beíratás időpontja: 2018. április 23.2018. április 24. 8.00-16.00 óráig
• Helye: Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
• Bölcsődei Intézményegysége
• 6050 Lajosmizse, Szent Lajos u. 19.
FONTOS! A korábban várólistára feliratkozott gyermekek vonatkozásában is szükséges a
beíratás! A felvételi igényeket, csak a beíratott
gyermekek vonatkozásában tudjuk figyelembe
venni!

Külterületen élő lakosok részére
is elérhető a szelektív hulladékgyűjtés

Értesítjük a külterületen élő lakosokat, hogy
számukra is biztosítva van a „Sárga zsákos” szelektív hulladékgyűjtési rendszer lehetősége. Elhelyezhetik sárga zsákjaikat az Attila utcában
lévő volt Tűzoltószertár, jelenleg a parkászati
egység telephelye előtti közterületen az alábbi
időpontokban (hulladék elszállításának napján,
kora reggeli órákban) március 5., 19., április 2.,
16., 30., május 14., 28., június 11., 25., július 9.,
23., augusztus 6., 20., szeptember 3., 17., október 1.,15.,29., november 12., 26., és december
10., 24-én. Sárga zsák térítésmentesen beszerezhető a Közös Önkormányzati Hivatal Portáján. A zsákban összelapítva és tiszta állapotban
műanyag palackok, egyéb műanyag flakonok,
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dobozok, csomagolóanyagok helyezhetőek el,
továbbá fémdobozok, állateledeles-és egyéb
konzervdobozok, valamint papírok, kartondobozok, hullámkarton és újságok. Üveghulladék
véletlenül se keveredjen a zsákba, mert az balesetveszélyes. A begyűjtött zsákok kézi válogatóba kerülnek beszállításra.
Üveg hulladékok elhelyezhetők a város 3
pontján (Spar üzlet mellett, Központi óvoda
előtt, Béke lakótelep melletti közterület) lévő
gyűjtőponton. A 3 gyűjtőszigetnél lévő konténerekbe kizárólag üveget lehet bedobni. Egyéb
hulladék zsákban, ömlesztve történő kihelyezése illegális hulladék elhelyezésnek minősül
és szankciót von maga után. A gyűjtőszigetek
kamerával vannak figyelve. Amennyiben bárki
azt tapasztalná, hogy az üveggyűjtő konténerek
megteltek, kérjük jelezzék a Közös Önkormányzati Hivatalnál és haladéktalanul intézkedünk
az ürítésükről.

FŰTS OKOSAN!

A tisztább levegőért és az egészségesebb környezetért!
Napjainkban a légszennyezettség az egyik
legjelentősebb egészségkárosító tényező, Földünkön évente 3 milliónál több ember életét
követeli.
Az ipar és a közlekedés mellett mi is felelősek vagyunk a szennyezett levegőért.
Tegyen Ön is érte, hogy ez megváltozzon!
• Fontolja meg milyen tüzelőanyagot választ, saját és családja egészsége a tét!
Ha fával fűt, száraz tüzifát, fapelletet vagy
fabrikettet használjon, így akár 20-30%
fűtési költséget is megtakaríthat!
• Ha hulladékkal fűt, egészségét veszélyezteti! Ne fűtsön: műanyag-vagy gumihulladékkal, forgácslappal, festett fával,
ronggyal, cipővel, színes papírral, mert
ezek égetésekor veszélyes, rákkeltő anyagok
szabadulnak fel.
• Ha a zöldhulladékot elégeti, a levegő
minőségét rontja!
100 kg avar és kerti hulladék elégetése akár
90 millió köbméter levegőt is elszennyezhet!
• A zöldhulladékot hasznosítsa!
Komposztáljon! Ezzel óvja környezetét és
pénzt takarít meg!
• Az egészségét is tűzre dobná?
A légszennyezettség növeli a légúti és keringési betegségek kockázatát, akár asztmát,
agyvérzést, szívinfarktust is okozhat.

GONDOLJON A SAJÁT ÉS
A JÖVŐ NEMZEDÉKEI EGÉSZSÉGÉRE!

Bővebb információ a www.futsokosankampany.hu honlapon olvasható. A honlap segíte-

ni kívánja az érdeklődőt, hogy milyen tüzelőanyagot, milyen módon használjon fűtésre és
tippeket ad a környezetszennyező és egészségre ártalmas hatások minimalizálására, továbbá a fűtési kiadások csökkentésére.
A tavasz elindulásával a kiskertek előkészítése előtt óval intjük a lakosokat a zöld anyagi
javak égetésétől!
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetvédelemről szóló önkormányzati rendeletében meghatározta az avar
és kerti hulladék ártalmatlanítására vonatkozó
szabályokat, így például „Avar és kerti hulladékot a város belterületén égetni tilos.”„Avar
és kerti hulladék ártalmatlanítása elsősorban
komposztálással történhet.”
Ahol nem komposztálnak, a zöld javakat a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében
havonta a házhoz menő zöld hulladék szállítási
napokon a közszolgáltató elszállítja. Zöld zsák
a közszolgáltató ügyfélszolgálatán (művelődési
ház, csütörtök 9-11 óra) beszerezhető. A város
külterületén a kerti hulladékot október 1-je és
április 30-a között, az illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint tűzvédelmi hatóság
előzetes engedélyével, a hatályos Országos
Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak szigorú betartásával lehet égetni.
Legyünk tekintettel saját és mások egészségére!

Környezetvédelmi Díj elnyerése

2018. évben is meghirdetésre kerül a „Környezetvédelmi Díj” elnevezésű, környezetvédő,
városvédő magatartást ösztönző díj.
A Díj elnyerésének módjai:
a) pályázat benyújtása útján,
b) Képviselő-testület tagjai, Képviselő-testület
bizottságai által tett javaslat útján.
A beadási határidő:
2018. június 01. 12: 00 óráig
A beadás módjai:
A Díj elnyerésére szóló pályázatot, javaslatot
kizárólag írásban lehet benyújtani Lajosmizse Város Önkormányzatának címezve levélben, vagy
személyesen a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal földszinti 8-as irodahelyiségében.
Az a) pont esetén a pályázatnak tartalmaznia kell a bemutatni kívánt lakókörnyezetről és
az ingatlan előtti közterület állapotáról készült
képeket, rövid leírást a lakókörnyezet-és az ingatlan előtti közterület ápoltságáról, fűvel- és
növényekkel való borítottságáról, környezetalakításról és a fenntarthatóságról, továbbá az
utcafront helyi építési szabályoknak való megfelelőségét, csapadékvíz-elvezető árok meglétét.
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Az b) pont esetén a javaslatnak
tartalmaznia kell a környezet, közterület (utcakép) állapotáról készült
képeket, rövid leírást az utcafront
városképét pozitívan befolyásoló
állapotáról.
Elbírálás:
A Díj odaítélésére a Pénzügyi
Ellenőrző Bizottság és a Mezőgazdasági Bizottság helyszíni bejárást
követően tesz javaslatot a Képviselő-testület felé. A javaslattétel időpontja: a júniusi Képviselő-testületi
ülést megelőző bizottsági ülés. A
Díjak odaítéléséről a Képviselőtestület dönt. A Díjak átadására
augusztus 20-án kerül sor.
Díjazás:
A díjazottak „Környezetvédelmi Díj …… év” díszes táblára, annak használatára, 25.000 Ft értékű
ajándékutalványra és emléklapra
jogosultak. Az emléklapon meg
kell jelölni a Képviselő-testület által tett döntésnek megfelelően, a díj
adományozásának rövid indokolását (pl. különleges ápolási módok,
hagyományőrző formák, rendezett
utcaközösség).”
Pályázatot benyújtó valamennyi
résztvevő emléklapra jogosult.
A Díjban részesítettek 5 éven
belül nem díjazhatók.

Elektronikai hulladékgyűjtés

2018. május 26-án (szombat)
9:00–13: 00 óráig a Tűzoltóság udvarán ismét térítésmentes ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYŰJTÉS lesz.

Az elektronikai hulladékok
elszállítását és a törvényi előírásoknak megfelelő kezelését Elektronikai Hulladékhasznosító Kft.
(telephely: 5300 Karcag, Ipari
park 5392/4 hrsz.) vállalkozási szerződés keretein belül fogja
elvégezni. A gyűjtés alkalmával
leadhatóak: háztartási nagygép
hűtő: hűtőgép, fagyasztó (ép,
bontatlan), háztartási nagygépek:
mosógépek, mosogatógépek, tűzhelyek, mikrohullámú sütők, stb.,
háztartási kisgépek: porszívók,
vasalók, olajsütők, kenyérpirítók,
kávéfőzők, mérlegek, stb., információs és távközlési berendezések: számítógépek, fénymásolók,
számológépek, stb., szórakoztató
elektronikai készülékek: mikrofonok, kép-hang felvevő-lejátszó készülékek, stb., elektromos és elektronikus barkácsgépek: fúrógépek,
fűrészek, fűnyírók, stb., játékok,
szabadidős és sportfelszerelések:
videójátékok, konzolok, elektromos vagy elektronikus alkatrészeket tartalmazó sportfelszerelések,
stb., ellenőrző és vezérlő eszközök:
füstjelző berendezések, termosztátok, stb.
Szétszedett, hiányos, erősen
szennyezett berendezések nem kerülnek átvételre. A gyűjtés további
feltételeiről bővebb információk a
későbbiekben PLAKÁTOKON és a
helyben szokásos módon kerülnek
hirdetésre.
dr. Balogh László Basky András
jegyző
polgármester

Képzési programok
a szegregált területen élők részére
%()(.7(7e6$-g9ė%(
Tájékoztatom a Tisztelt Lajosmizsei Lakosságot, hogy 2017. december 01-jén a TOP5.2.1-15-BK1-2016-00001 azonosító számú,
„Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén”
című pályázat megvalósítására vonatkozóan elindult a szakmai munka.
Az önkormányzat Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi,
Gyermekjóléti és Szociális Intézményével konzorciumi együttműködési
megállapodás keretében megkezdte a szakmai munkát, amely szakmai
munka a szegregátumban élők életszínvonalának növelését elősegítő
programok szervezésére terjed ki. A konzorciumi partner 2018. év januárjában szakmai tanácsadást szervezett a Magyar Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével, továbbá 2018. év februárjában Képzési
és foglalkoztatási konzultációt tartott. A 2018. február 23-án az éves
Gyermekvédelmi konferencián a projekt bemutatásra került. A véglegesített egyéni fejlesztési tervek alapján megkezdődött az akcióterületen
élő célcsoport igényfelmérése.
Európai Szociális
Alap
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FELHÍVÁS

„LAJOSMIZSE – 2018” KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR

Lajosmizse Város Önkormányzata felhívással fordul valamennyi
Érdeklődőhöz:
Lajosmizse 1993. szeptember 1-én nyerte el városi jogállását, s ily
módon 2018-ban ünnepelhetjük a várossá válás 25. éves jubileumát. E
jeles évforduló méltó megünneplésére készülünk. A főbb programokat
tartalmazó rendezvénynaptár a www.lajosmizse.hu honlapon is elérhető.
A rendezvényeink között központi helyet szánunk a XXV. Lajosmizsei Napoknak. E rendezvénysorozat keretében tervezünk olyan
tematikus kiállítás megszervezését, amely méltán reprezentálja a városunkban működő üzleti-gazdasági szektor szereplőit, a helyi lakosság
ellátásában szolgáltatásaikkal résztvevő közintézményi és közüzemi,
nonprofit és profit érdekeltségű szervezeteket, a sportot, a művészeti
világot, a civil szférát.
A kiállítás célja, hogy közismertté váljanak azok az egyéni vagy
csoportos, szakmai-, gazdasági-, művészeti vagy sportsikerek, amelyek
értékteremtő módon, méltán hozzájárulnak Lajosmizse hírnevének növeléséhez és elért eredményeikkel pozitív példát mutatnak a felnövekvő
nemzedéknek. Célunk az is, hogy az üzleti-szakmai kapcsolatok sokoldalú bővítése révén, az Önkormányzat segítse a kezdő vállalkozásokat,
hozzájáruljon a gazdasági megújuláshoz, a szakmai együttműködések
és innováció kialakulásához. Mindezt oly módon kívánja tenni az Önkormányzat, hogy nem feledkezik el városunk történelmi gyökereiről
sem, ápolja a hagyományokat és lehetőséget teremt új, értékteremtő
események, rendezvények létrejöttéhez, identitásunk erősödéséhez.
• A rendezvény megnevezése:
„LAJOSMIZSE - 2018” KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR
• A rendező megnevezése:
LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
• A kiállítás tervezett ideje: 2018. AUGUSZTUS 18-19-20.
• A jelentkezés módja:
a kiállítást szervezőnél történő írásos regisztráció.
• A jelentkezés határideje: 2018. MÁJUS 1.
• Helyszín: LAJOSMIZSEI POLYÁK IMRE SPORTCSARNOK.
• A részvétel feltétele: A kiállító gondoskodik saját installációja
megvalósításáról, a paraván bérlési és egyéb felmerülő költségei
viseléséről.
A kiállítást díjazzuk a Rendező és a látogató Közönség szavazatai
alapján. A szavazatokat összeszámlálja, és az eredményt ismerteti a
Rendező Önkormányzati Bizottsága.
A kiállítást szervező kontakt személy: Józsáné Dr. Kiss Irén, elérhetősége: Tsz.: 06-30/395-2575, jozsanekissiren@gmail..com.
Basky András , Lajosmizse város polgármestere

A Meserét Lajosmizsei Napközi
Otthonos Óvoda és Bölcsőde
%()(.7(7e6$-g9ė%(
2018. évi fejlesztése
Tájékoztatom a Tisztelt Lajosmizsei Lakosságot, hogy 2018. évben folytatódik a TOP1.4.1-15-BK1-2016-00008 azonosító számú, „”Meserét” Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde fejlesztése Lajosmizsén” című pályázat 2018. évre tervezett második
fejlesztési üteme.
A Meserét Óvoda Attila utcai székhelyintézménye vonatkozásában
2018. év tavaszán elkészül az új kerítés és a régi óvodaszárny két felújított terasza, amelyet a nyári szünetben az óvoda konyha és medence
kivitelezése fog követni. A kivitelezési munkálatok határideje 2018. október 01., a kivitelező a GOMÉP Ipari és Kereskedelmi Kft.
Európai Regionális
Fejlesztési Alap
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„LAJOSMIZSE – 2018” CÍMŰ PÁLYÁZATI
FELHÍVÁS

Lajosmizse Város Önkormányzata felhívással fordul valamennyi Érdeklődőhöz:
Lajosmizse várossá válásának 25. éves évfordulóját ünnepeljük 2018. évben. A jeles
évforduló alkalmából Lajosmizse Város Önkormányzata „Lajosmizse 2018” címmel pályázatot ír ki, amelyre benyújtandó pályamű
témája lehet gazdasági, környezetvédelmi,
közigazgatási, kulturális, művészeti, oktatási,
sport vagy bármely más, választott szakterület.
Formáját tekintve lehet valóságos, vagy virtuális mű, hanganyag, film, CD vagy másfajta bemutatási mód.
A pályázat célja, hogy közismertté váljanak azok az egyéni vagy csoportos, szakmai-,
gazdasági-, művészeti, sport vagy más sikerek,
amelyek értékteremtő módon, méltán hozzájárulnak Lajosmizse hírnevének növeléséhez és
elért eredményeikkel pozitív példát mutatnak a
felnövekvő nemzedéknek, vagy jövőbe mutató
terv, elképzelés. A pályamű bemutatja városunk
történelmi gyökereit, jelenét, hagyományait,
erősíti identitásunkat.
1.) Pályázhat lajosmizsei kötődésű természetes személy, vagy szervezet, vagy szervezeti
forma/bejegyzés nélküli közösség, klub, kör,
együttműködés.
2.) A pályamű olyan új alkotás, kutatás,
könyv, művészeti alkotás, produkció, kiemelkedő eredmény, projekt, fejlesztés, amely e fel-

hívás során kerül a lajosmizsei közösség nyilvánossága elé és az alábbi jellemzők egyikével
rendelkezik:
• Méltán reprezentálja Lajosmizse múltját,
jelenét, értékeit, jellegzetességeit.
• Az egyéni vagy csoportos munka,
eredmény létrehozatalában lajosmizsei
személy közreműködött.
• A pályamű eredményét/projektjét Lajosmizsén valósították meg.
• Értékteremtő módon hozzájárul Lajosmizse megismeréséhez, hírnevének
növeléséhez.
3.) A pályázati beadási határidő: 2018.
május 1. Amennyiben a pályamű alkalmas
az on-line megjelenítésre is, e határidőig át
kell adni annak valamely számítástechnikai
adathordózón szereplő verzióját is. A pályaműveket Lajosmizse Város Művelődési Háza
és Könyvtára által kijelölt személy veszi át (a
továbbiakban: Szervező).
4.) Értékelés: A felhívás nyomán, a határidőben beérkezett, a felhívásban előírt
követelményeknek megfelelő pályaműveket
zsűri értékeli. A pályaműveket értékelő zsűri az Önkormányzati Bizottság kiegészülve
a Művelődési Ház igazgatójával, amelynek
tagjai javaslatot tesznek a díjak odaítélésére. Javaslatuk megtételekor felhívhatják az általuk kijelölt pályázót arra, hogy pályaművét
mutassa be. Amennyiben a pályamű alkalmas
és méltó az on-line bemutatásra, a zsűri javas-

2018. év nyarán indul
a leromlott városi területek
%()(.7(7e6$-g9ė%(
rehabilitációja
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lajosmizsei Lakosságot, hogy 2018. év júniusában elkezdődnek a TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 azonosító
számú, „Leromlott városi területek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és közösségi ház
létrehozása” című pályázat keretében a kivitelezési munkálatok.
Lajosmizse Város Önkormányzata tervezési szerződést kötött 2017.
év decemberében Babinszky Tünde építésszel a projekt terveinek elkészítésére. A szociális bérlakások felújítására vonatkozó fejlesztési
programtervek 2018. év februárjában elkészültek. A teljes projekt kiviteli
tervei 2018. április 15-ig készülnek el, amely tervek alapján a közbeszerzési eljárást az önkormányzat el tudja indítani a kivitelező kiválasztására.
A kivitelezés 2018. év júniusában kezdődhet meg a szociális bérlakások
vonatkozásában.
Európai Regionális
Fejlesztési Alap

Tájékoztató
Tisztelt Ügyfeleim! 2018-as évi Egységes területalapú támogatási kérelmek szankciómentes beadási határideje 2018.04.03 – 2018.05.15-ig
tart. Amennyiben a beadáshoz a falugazdásztól kér segítséget, ebben
az esetben április elejétől telefonon vagy személyesen egyeztessen időpontot. Telefonszám: 06 70 489 3788

Köszönettel: Fekete Zsolt,

Kecskemét körzetközpont vezető falugazdász
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latot tesz annak nyilvános megjelentetésére a
Szervező Facebook oldalán. A megjelentetett
pályaművekre személyenként egyszer szavazni lehet, amelynek eredményét a zsűri, javaslatának megtételekor figyelembe vehet. A
legsikeresebbek a 2018-as lajosmizsei Expón
bemutatkozási/kiállítási lehetőséget és/vagy
díjat kapnak.
Lajosmizse Város Önkormányzata a pályaműveket az alábbi kategóriákban díjazza:
A./ Innováció kategória
B./ Kulturális kategória
C./ Művészeti kategória
A díjak:
1 db Fődíj, amelynek nyertese 100 000 Ft
pénzjutalomban részesül.
További díjak: 3 db, kategóriánként 1-1
Kategória díj, amelynek nyertesei egyenként
50-50 000 Ft pénzjutalomban részesülnek.
Az Önkormányzat fenntartja magának azt a
jogot, hogy az arra érdemesnek további díjakat
adományozzon. Az elnyert összegek nettó ös�szegek, a nyertes/k által szabadon felhasználhatók.
5.) Eredményhirdetés ideje:
2018. augusztus 18. „ LAJOSMIZSE - 2018”
KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR nyitó napja.
6.) A pályázatról tájékoztatást ad Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára, elérhetőségei: muvhaz@lmizsekultura.hu, 76/555053.
Basky András

Lajosmizse város polgármestere

Csatlakoztak az ASP rendszerhez
Lajosmizse és felsőlajos települések
%()(.7(7e6$-g9ė%(
önkormányzatai
Tájékoztatom a Tisztelt Lajosmizsei Lakosságot, hogy 2018. január 01-vel a KÖFOP1.2.1-VEKOP-16-2017-00895 azonosító számú,
„Lajosmizse Város Önkormányzata ASP központhoz
való csatlakozása” című pályázat keretében Lajosmizse Város Önkormányzata, Felsőlajos Község Önkormányzata, valamint az önkormányzati intézmények csatlakoztak az ASP rendszerhez.
A pályázat keretében az ASP csatlakozáshoz szükséges technikai
hátteret biztosító eszközbeszerzés megtörtént 2017. év augusztusában.
Az önkormányzat szerződést kötött a Magyar Telekom Nyrt-vel az iratkezelési szabályzat elkészítésére, valamint az elektronikus ügyintézés
kialakítására, továbbá a migrációs tevékenység lefolytatására. Az Informatikai Biztonsági Szabályzat elkészítésére az önkormányzat a Procons
Kft-vel kötött megbízási szerződést. A projekt fizikai befejezésének tervezett napja 2018. június 30.
Európai Szociális
Alap

IMPRESSZUM:

HÍRLAP

Lajosmizse Város
Önkormányzatának
közérdekű információs lapja
(ISSN 1788-7399)

A kiadásért felelős:
Guti Istvánné
A szerkesztést végzi:
Király Zsuzsanna

Nyomdai előállítás:
Repro Balaton AM Kft.,
Lajosmizse
Nyomdai előkészítés:
Kvaszta József

A szerkesztőség és a kiadó címe:
Lajosmizse Város Művelődési
Háza és Könyvtára,
6050 Lajosmizse,
Szabadság tér 12.
E-mail cím:
hirlap.lm@gmail.com

A lap terjesztését a
Magyar Posta Zrt. lajosmizsei
és felsőlajosi kirendeltsége végzi.
Kérjük, jelezze a terjesztéssel
kapcsolatos esetleges problémáját
kézbesítőjénél vagy az előbb említett hivatalokban!

| HÍRLAP | 2018. március–április |

H Í R E K

L A J O S M I Z S E

P O R T Á J Á N

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

Óvodai hírek

Az Újév is élmény dúsan indult az óvodánkban.
Január 22-én a lajosmizsei Sportcsarnokban
részt vettünk az Ovi Olimpián, tíz nagycsoportos gyermek képviselte intézményünket, akik
nagyon ügyesen helyt álltak.

Február 6-án a soron következő Mesélő Dallamok előadást tekintettük meg Állatok Farsangja címmel, Dóbiás Péter tanár úr és társulata jóvoltából.
A farsangunkat február 7-én tartottuk, nyílt
nap keretében, a szülőkkel együtt űztük a telet.
A közös jelmezes felvonulás mellett volt sok játékos feladat, csoki- és sajtos tallérevő verseny,
ügyességi feladatok, táncverseny. Vidám hangulatban telt ez a délelőtt, kicsi és nagy egyaránt jól
érezte magát.

Az SZMK szervezésében február 10-én egy
nagyon jó hangulatú, farsangi retro buliba vártuk a vendégsereget a Faluházán. Köszönjük
mindenkinek a támogatást, a szülők aktív részvételét, mellyel hozzájárultak az este eredményességéhez. A bevételt gyerekprogramok finanszírozására, eszköztárunk bővítésére fordítjuk.
Február 21-én Tengeri Attila dobos előadásán vettünk részt, még a farsangolás jegyében,
ahol is a sokféle ütős hangszerrel változatos módon ismerkedhettek a gyerekek, és közösen próbáltuk meg elkergetni a hideget.
Március 1-én a lajosmizsei óvoda szervezésében Versmondó Találkozón vettünk részt, óvodánkat Pető Icuka, Sánta Annamari, Kun Ádám
és Váncsa Zsombor képviselte. Minden résztvevő nagycsoportosunknak gratulálunk, büszkék
vagyunk rátok!
| HÍRLAP | 2018. március–április | 

Március 2-án az iskolásokkal közösen megemlékeztünk az 1848-49-es szabadságharc hőseiről a Faluházán, Dóbiás Péter és Társulata
repített vissza bennünket az időben, és zenés
műsor keretein belül elevenedtek meg a szabadságharc hősei.
Ünnepi műsoron vettünk részt nemzeti ünnepünk alkalmából az iskolásokkal, szülőkkel
közösen a Faluházán, március 14-én délután,
melyre a szülőket is szeretettel vártuk.
A tavaszi időszak egyik legkedveltebb programja a húsvéti tojáskeresés, amit az idén is nagy
izgalommal várnak már a gyerekek. Húsvét után
még sok izgalmas program vár ránk, meseelőadások, kirándulások.
2018. április 17-én délelőtt 8.30-tól óvodánkban nyílt napot tartunk a leendő óvodások és
szüleik számára, ahol bepillantást nyerhetnek
a csoport életébe, ismerkedhetnek a leendő óvó
nénikkel. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A beiratkozás intézményünkbe 2018. április
23-24-én lesz, reggel 7 órától délután 16 óráig!

Szabó Márta

Iskola hírek

2018. január 22-én a Magyar Kultúra Napja
alkalmából a felsőlajosi iskola tanulói részt vehettek egy magyar népmese vetítésen és egy hozzá kapcsolódó kvíz játékban. A gyerekek nagyon
jól érezték magukat az olvasáskultúrát fejlesztő
programon. Ezen a napon a felsőlajosi könyvtárban elindult a Könyvtár Mozi, ahol a felnőttek
ingyenesen nézhetnek régi, magyar filmeket. Az
aktuális filmvetítésekről plakátokkal tájékoztatjuk a lakosságot. A filmvetítésre minden hónapban szeretettel várjuk az érdeklődőket.
Diákjaink megkapták a jól megérdemelt félévi értesítőjüket, ki-ki képességei és a befektetett
munka alapján.
Február nyolcadikán rendeztük Farsangi
mulatságunkat, mely idén is sok izgalmas jelmezt és jó hangulatot hozott.
Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye
(EGYSZI) 2018. február 23-án rendezte meg az
éves Gyermekvédelmi Konferenciáját, a Liza
Aqua & Conference Hotelben. A konferencián
beszámoltak a Család – és Gyermekjóléti Szolgálat 2017. évi tevékenységéről, a jelzőrendszeri
működés tapasztalatairól és a védőnői szolgálat
tevékenységéről. Ezenkívül meghallgathattunk
egy esetbemutatást, valamint tájékoztatást kaptunk az aktuális projektekről.
Március 6-án nyílt napot tartunk a leendő
elsős Szülők részére, másnap pedig a magasabb
évfolyamaink munkájába tekinthetnek be az érdeklődők.
Március 14-én délután három órakor a Palinta társulat „Hajrá huszárok” című műsorával
ünnepeljük az Óvodával közösen az1848-49-es
forradalom és szabadságharc évfordulóját.
Diákjaink közben készülnek verseikkel a
megmérettetésre, az osztályok válogatója után

Elkészült a felsőlajosi erődítmény

Farsangi jelmezek
a legjobbak részt vesznek a lajosmizsei városi
művelődési ház és könyvtár versmondó versenyén április 11-én.
Március 22-én rendezzük a Víz világnapja
programjait, melyre már most lelkesen készülnek diákjaink.
dr. Balogh László
Juhász Gyula
jegyző
polgármester

Felsőlajos Község Önkormányzata
2018. április 21-én, szombaton 9 órától
önkéntes szemétgyűjtési akciót szervez a
település bel- és külterületén egyaránt.

Gyülekező: 08:30 órakor a Faluháznál,
ahol kiosztásra kerülnek a szemeteszsákok
és a kesztyűk, ezt követően kisebb csoportok-

ban elosztva indulunk összegyűjteni a szemetet.
Cél elsősorban saját környezetünk megtisztítása, Felsőlajos bel- és külterületén egyaránt. A
résztvevőknek kényelmes öltözetben ajánlott
megjelenniük, kérjük, hogy aki teheti, hozzon
magával sárga színű láthatósági mellényt. Az
akció várhatóan 13:00 óráig tart.
Felsőlajos, 2018. március 07.

Juhász Gyula

polgármester
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TÁJÉKOZTATÓ HIRDETMÉNYEK LAJOSMIZSE ÉS FELSŐLAJOS
TELEPÜLÉSEK VÁLASZTÓPOLGÁRAI RÉSZÉRE A 2018. ÁPRILIS 8. NAPJÁRA KITŰZÖTT
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN

Hirdetmény
Az országgyűlési képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe
tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, valamint a
választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint egyes választási tárgyú rendeletek módosításáról szóló 1/2018. (I. 3.) IM rendelet
9. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, mely szerint a
HVI közleményt ad ki a szavazás helyéről, idejéről és a szavazás módjáról, az alábbiakban tájékoztatom Lajosmizse és Felsőlajos települések
választópolgárait:
Magyarország Köztársasági Elnöke 2018. április 08. napjára tűzte ki
az országgyűlési képviselők választását, ahol az szavazhat, aki
1. magyar állampolgár,
2. nagykorú,
3. a bíróság nem zárta ki a választójogból,
4. nincs a közügyektől eltiltás hatálya alatt.

Szavazni a szavazás napján
2018. április 8-án (vasárnap)
6 órától 19 óráig lehet.

• A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár az értesítőn
feltüntetett szavazóhelyiségben személyesen szavazhat.
• A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok a névjegyzékbe automatikusan felkerülnek.
• Szavazni egy egyéni választókerületi jelöltre és egy országos listára
lehet.

delkező magyar állampolgár, aki a 2014-es országgyűlési választások
előtt, vagy azóta regisztrált, továbbra is szerepel a levélben szavazók
névjegyzékében, vagyis nem kell újra kérnie a regisztrációt.
• Az, aki még nem regisztrált, azok számára a választási regisztráció
folyamatosan zajlik. Ugyanakkor a 2018. évi országgyűlési választáson csak az a külhoni magyar állampolgár vehet részt, akinek a választási regisztrációs kérelme 2018. március 24-én 16.00 óráig eljut a
Nemzeti Választási Irodába.

Hirdetmény a
szavazóhelyiségekről
Lajosmizse településen 3. számú és a 4. számú szavazókörökben a
szavazóhelyiségek helyszínei megváltoztak. A 3. számú szavazókörben
a Súri Iskola helyett a Tűzoltóság (6050 Lajosmizse, Mizsei utca 15.)
épülete biztosítja a szavazóhelyiséget, míg a 4. számú szavazókörben a
„Régi Szülőotthon” helyett a Művelődési Ház (6050 Lajosmizse, Szabadság tér 12.) épületében kerül kialakításra a szavazóhelyiség.
Az alábbi táblázat tartalmazza Lajosmizse település szavazóköreihez
tartozó szavazóhelyiségek címét.

Sorszám

Szavazóhelyiség címe

• Az országgyűlési választáson nemzetiségiként regisztrált választópolgár pártlista helyett nemzetiségi listára szavazhat.

1

6050 Lm, Dózsa György út 18. (Református Iskola)

A szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó, de magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár belföldön az általa megjelölt
településen átjelentkezéssel, külföldön Magyarország külképviseletein
adhatja le szavazatát.
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2018. április
6-án 16.00 óráig, a külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelemnek legkésőbb 2018. március 31-én 16.00 óráig kell
megérkeznie a lakóhely szerint illetékes helyi választási irodához.
A kérelmeket személyesen vagy levélben, illetve online a választások
hivatalos honlapján a www.valasztas.hu oldalon keresztül is be lehet
nyújtani.

2

6050 Lm, Szabadság tér 13. (Központi Iskola)

3

6050 Lm, Mizsei utca 15. (Tűzoltóság)

4

6050 Lm, Szabadság tér 12. (Művelődési Ház)

5

6050 Lm, Bajcsy-Zsilinszky utca 49. (Cédulaház)

6

6050 Lm, Szent Lajos utca 19. (Óvoda)

7

6050 Lm, Bene tanya 73/a. (Gombkötő tanya)

8

6050 Lm, Mizse tanya 91/C. (Kónya major)

9

6050 Lm, Alsólajos tanya 285. (Vadászház)

A magyarországi lakcímmel
nem rendelkezők (külhoni magyarok) szavazása

• Az Alaptörvény XXIII. cikke politikai alapjogként határozza meg a
választójogot: minden nagykorú magyar állampolgárnak joga van
ahhoz, hogy az országgyűlési képviselők választásán választó (aktív választó jog) és választható legyen (passzív választójog).
• Az országgyűlési képviselők választásán pártlistákra szavazhatnak, és
jelöltként is indulhatnak.
• Ahhoz azonban, hogy választójogukkal élni tudjanak, a Nemzeti
Választási Iroda általi névjegyzékbe vétel, regisztráció szükséges.
• A regisztrált külhoni választópolgár 10 évig szerepel a névjegyzékben. A 10 évet attól az időponttól kell számítani, amikor a külhoni
választópolgárt névjegyzékbe vették, azonban újraindul a 10 év, ha a
választópolgár szavazott, vagy kérte értesítési címe vagy a szavazólap-átvétel helyének módosítását, illetve a névjegyzékbe vételének
meghosszabbítását. Tehát az a magyarországi lakcímmel nem ren-
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A Nemzeti Választási Iroda a szavazást megelőző negyvennyolcadik napig valamennyi választópolgár számára tájékoztatót küld
a szavazóköri névjegyzékbe vételről, amely szintén tartalmazza a
szavazóhelyiség címére vonatkozó adatokat is. Fentieken túl a Helyi
Választási Iroda Vezetője folyamatosan tájékoztatást nyújt a választással
kapcsolatos információkról a Lajosmizse Város Honlapján (www.lajosmizse.hu), a Helyi Választási Iroda hirdetőtábláján, illetve csütörtöki
napokon a Piacon működő hangosbemondón keresztül.
| HÍRLAP | 2018. március–április |
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TÁJÉKOZTATÓ HIRDETMÉNYEK LAJOSMIZSE ÉS FELSŐLAJOS
TELEPÜLÉSEK VÁLASZTÓPOLGÁRAI RÉSZÉRE A 2018. ÁPRILIS 8. NAPJÁRA KITŰZÖTT
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN

Hirdetmény
Az országgyűlési képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási
eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, valamint a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint
egyes választási tárgyú rendeletek módosításáról szóló 1/2018. (I. 3.)
IM rendelet 9. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott kötelezettségemnek eleget téve, mely szerint a HVI a helyben szokásos módon
nyilvánosságra hozza az SZSZB tagjainak, egy szavazókörrel rendelkező
településen a helyi választási bizottság (a továbbiakban: HVB) tagjainak,
valamint a HVI vezetőjének nevét, a HVI hivatali helyiségének címét,
telefonszámát, elektronikus levélcímét és telefaxszámát, az alábbiakról tájékoztatom Lajosmizse és Felsőlajos települések választópolgárait
a 2018. április 8. napjára kitűzött országgyűlési képviselők választásához
kapcsolódóan:

• Szerda:
7.30–17.00 óráig (12.00–12.30 óráig ebédszünet)
• Pénteken:
7.30–16.00 óráig
A HVI vezető által közzétett hirdetmények megtekinthetők Lajosmizsén a Városháza épületében, Felsőlajoson a Faluházban található hirdetőtáblán vagy a bejárat melletti üvegfelületeken, továbbá a települések
hivatalos honlapjain. (www.lajosmizse.hu, www.felsolajos.hu weboldalon
a „Választás” menü alatt)

TISZTELT LAJOSMIZSEI
ÉS FELSŐLAJOSI
VÁLASZTÓPOLGÁROK !

A HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE:
dr. Balogh László
jegyző

A HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJÉNEK HELYETTESE
Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

A HELYI VÁLASZTÁSI IRODA CÍME:

6050 Lajosmizse, Városház tér 1.
Telefonszám 76/457-575
Telefaxszám: 76/556-140
E-mail cím: lajosmizse@lajosmizse.hu

Hirdetmény
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. 75. § b) pontjában
biztosított jogkörömben eljárva, mely szerint a választási irodák „gondoskodnak a választópolgárok, jelöltek és jelölő szervezetek tájékoztatásáról,
választási információs szolgálatot működtetnek” az alábbiakról tájékoztatom Lajosmizse és Felsőlajos települések választópolgárait a 2018. április
8. napjára kitűzött országgyűlési képviselők választásához kapcsolódóan:
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban megszervezésre
került a Választási Információs Szolgálat, melynek elérhetőségét itt
közöljük.

Vezetője:

dr. Balogh László
a Helyi Választási Iroda Vezetője
Telefonszám 76/457-575
Telefaxszám: 76/556-140

Tagjai:

A HVI vezetője által a HVI tagok közül kijelölt személyek.

Az alábbiakban teszem közzé Lajosmizse és Felsőlajos települések
választópolgárai részére a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos
részletes tudnivalókat és határidőket.

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

• A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelemnek legkésőbb 2018. március 31-én 16.00 óráig kell megérkeznie.
• A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár legkésőbb
2018. március 31-én 16.00 óráig módosíthatja a Ve. 259. § (3)
bekezdés b) pontja szerinti adatot.
• A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár legkésőbb
2018. március 31-én 16.00 óráig kérheti törlését a külképviseleti
névjegyzékből.
• Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2018. április 6-án
16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához.
• Az átjelentkező választópolgár 2018. április 6-án 16.00 óráig módosíthatja vagy visszavonhatja átjelentkezési kérelmét.

• A választópolgár mozgóurna iránti kérelmének
a.

legkésőbb 2018. április 6-án 16.00 óráig kell megérkeznie ahhoz a
helyi választási irodához, amelynek szavazóköri névjegyzékében
szerepel vagy

b.

2018. április 8-án, legkésőbb 15.00 óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz.

A Választási Információs Szolgálat helye:

Lajosmizse és Felsőlajos települések vonatkozásában egyaránt a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal épülete (6050 Lajosmizse, Városház tér 1.)
A Választási Információs Szolgálat ügyfélfogadási ideje a Lajosmizsei
Közös Önkormányzati Hivatal teljes munkaideje alatt az alábbiak szerint:
• Hétfő, kedd, csütörtök:
7.30–16.00 óráig (12.00–12.30 óráig ebédszünet)
| HÍRLAP | 2018. március–április | 

dr. Balogh László
HVI vezető
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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 Orvosi Ügyelet: 06-76 356-173
facebook: www.facebook.com/egeszseghaz.lajosmizse/ • Honlap: www.egeszseghazlm.hu • e-mail: egeszseghaz@egeszseghazlm.hu

A felzárkózás esélyét adó európai uniós
pályázatok megvalósulása Lajosmizsén és térségében
Intenzív szakmai együttműködés vette kezdetét a leszakadó rétegek felzárkózását segítő uniós projektek megvalósításában. Az egyeztetést a gyermekvédelem és a szociális ellátás területén lévő szervezetek,
munkatársaik és azok a projektgazdák tartják fontosnak, akik szakmai
munkájukkal, erőfeszítéseikkel több száz milliós nagyságrendű forrást
hoztak városunkba és térségébe.
Az egyes programok pénzügyi forrásainak projektszerű felhasználása
alapkövetelmény. Szakmai elhivatottság és presztizs kérdése annak a célnak
a kitűzése, hogy a projektek megvalósítása, az egyes programok beavatkozásai és intézkedései az egyén élethelyzetének alapos ismeretére, s a
számára legnagyobb pozitív változást eredményező beavatkozás helyes
kiválasztására épüljön. A hatás realizálásában tudva és beszámítva azt,
hogy ez természetesen függ a célcsoport egyes tagjainak akaratától és
az egyén saját energiaforrásainak aktivitásától.
2017. december 1. A tanácskozások sorát az e napon induló TOP5.2.1-15 „Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex
programok Lajosmizsén”című projektet tárgyaló szakmaközi megbeszélés
nyitotta. Konzorciumi partneri minőségében az EGYSZI egyeztetésre hívta
a projekt munkacsoport tagjait. Meleg Sándor, az EGYSZI intézményvezető-helyettese, a projekt egyik szakembere ismertette a projekt fő céljaihoz igazodó, tervezett intézkedéseket,
főbb programokat,
mérföldköveit. Kiemelte, hogy a tanácskozás legfőbb
célja a Közösségi
Beavatkozási Terv
szakmai előkészítése és rámutatott az
ezzel kapcsolatos
feladatokra.
2018. január 19. Intézményünk a projektben részt vevő helyi szervezetek számára szakmai tanácskozást szervezett. Csonkáné Utasi Katalin,
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Pécsi „Csilla Gondviselés Háza” munkatársa (képünkön), meghívott előadó bemutatta a telepprogramokkal
kapcsolatos tapasztalataikat, kiemelten a pécsi György-telepen a Jelenlét
Programuk megvalósítását. A 21 fő részvételével zajló tanácskozáson a
helyi programok során
felmerült kérdésekkel,
potenciális nehézségekkel kapcsolatban
bontakozott ki konzultáció. A szakmai nap
lezárásakor a résztvevők megállapodtak a
folyamatos együttműködésben a szakmai
információ- és tapasztalatcsere érdekében.
A 2018. február 14. A Képzési és foglalkoztatási konzultáció ös�szehívásának célja a településen élő, alacsony képzettségű vagy szakképzettséggel nem rendelkező személyek/klienseink számára képzési és
munkalehetőségek biztosításának a feltárása a szociális szférába tartozó
intézmények, a foglalkoztatók/intézmények/vállalkozások és a Kecskeméti Munkaügyi Központ közös, eredményes együttműködése révén. Az
együttműködéstől reméljük az egymás közötti olyan információ-áramlás
megvalósulását, amely feltárja a munkaerő-piaci igényeket, a munkavégzéshez szükséges szaktudás/szakmai ismeretek megszerzésének a lehetőségeit, a képzések elvégzését követően pedig segíti klienseink munkába
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állását. Rendezvényünkön 22 személy/szervezet képviseltette magát (képünkön). A fórumon a projektgazdák bemutatták induló programjaikat.
A bemutatkozást konzultáció követte, melyen a lehetséges kapcsolódási
pontok, együttműködési lehetőség felvetésén túl szóba kerültek a munkáltatói igények, a megvalósítás során felmerülő kockázatok és azok kezelése.
2018. február 23.
Gyermekvédelmi konferencia, a Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat
éves szakmai tanácskozása. A rendezvényen 17
szervezet 45 munkatársa
vett részt (képünkön). A
konferencia első részében Bognár Szilvia munkatárs ismertette a 2017.
évi munka főbb jellemzőit: A Szolgálat munkatársai 3600 alkalommal
keresték fel a rászoruló családokat; Számtalan esetben ügyintézésben nyújtottak segítséget; Félezernél több alkalommal adományok közvetítésével
segítettek; A szociális munka eszközeivel próbálták enyhíteni a szociális
nehézségeket; Szabadidős programokat szerveztek prevenciós céllal a hátrányok enyhítésére, a deviáns magatartások kialakulásának megelőzésére.
Dr. Faragó Viktor
szolgálatvezető (képünkön) egy sikeres esetkezelési folyamatot
mutatott be, kiemelve a
szülők, a kiskorú gyermekek, az egészségügyi
és gyermekvédelmi szervek együttműködésének
szerepét az eredményességben. Az eset tanulsága, hogy minden család egyformán figyelmet kell, hogy kapjon, hiszen a
gyermekekkel kapcsolatos krízisek, veszélyeztetések nem csak a szociális
problémákkal küzdő családok körében alakulhatnak ki. Fazekas Emőke
védőnő előadásában a védőnői ellátás 2017. évi jogszabályi változásairól
beszélt, amely szerint a védőnőkkel való együttműködés – az új jogszabály
hatályba lépésétől kezdve – nem utasítható vissza. Súlyos veszélyeztető oknak minősül, ha a gyermeket gondozó szülő,
más törvényes képviselő megtagadja az együttműködést. Lajosmizsén
2017-ben 235 várandós
és 889 gyermek volt a
védőnői szolgálat gondozásában, mindkét
adat az előző éveknél
magasabb volt.
A jelzőrendszeri munkát Meleg Sándor intézményvezető-helyettes (képünkön) mutatta be, aki ellátta a Konferencia moderátori feladatait is.
Előadásából kiderült, hogy 2014. óta évről évre emelkedik a beérkező
jelzések száma. A 2017-es év 200-nál is több jelzése azt mutatja, hogy a
jelzőrendszeri tagok közötti együttműködés egyre hatékonyabb. Kiemelte,
a legtöbb jelzés a köznevelési intézményekből és az egészségügyi ellátásból érkezik iskolai hiányzások, elhanyagolás, családi konfliktusok és az
együttműködés hiánya miatt.
A Konferencia kiemelt témája volt Lajosmizsén és térségében induló, a
felzárkózás esélyét adó európai uniós pályázatok bemutatása. A TOP-4.3.115 „Leromlott városi területek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális
bérlakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása” című projektet Dodonka Csaba szakmai vezető (képünkön) mutatta be. A TOP-5.2.1-15 „Tár| HÍRLAP | 2018. március–április |
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Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és
Szociális Intézménye (EGYSZI) régi/új vezetője Józsáné dr. Kiss Irén

sadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi
szintű komplex programok Lajosmizsén” c. projektet Meleg Sándor projekt munkatárs mutatta
be, mely számos önálló programot tartalmaz 3
éves időtartama alatt. Cél a szegregátumban élők
célzott segítése, támogatása.
Az EFOP 1.3.4-16-2017-00056 „Közös értékeink, sokszínű társadalom - Roma Kulturális
Összetartozás” című projektet a Romano Chachipe Egyesület képviseletében Vénné Katzenbach Szilvia mutatta be. A projekt célja a településen az előítéletek csökkentése, a társadalmi
elfogadás, elfogadottság növelése, minőségi szolgáltatásokhoz, programokhoz való hozzáférés
javítása, illetve a szegénységből kivezető esélyek
megteremtése.

Budainé Nagy Katalin a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársa (képünkön) mutatta
be a TOP-5.1.1-15-BK1-2016-00001 „Együttműködés a helyben foglalkoztatásért – Bács-Kiskun megyei foglalkoztatási- és gazdaságfejlesztési
együttműködés” című projektet, melynek célja az
alacsony iskolai végzettségű és foglalkoztatási
mutatójú társadalmi csoportok elérése és programba bevonása.
Köszönetünket fejezzük ki ez úton is a szakmai tanácskozás eredményessége érdekében kifejtett valamennyi előadónak, közreműködőnek,
jelzőrendszeri tagnak.
A TOP-5.2.1-15 „Társadalmi együttműködés
erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Lajosmizsén”című projekttel kapcsolatos
közérdekű információk a www.egeszseghazlm.
hu honlapon olvasható.

Józsáné dr. Kiss Irén

EGYSZI – intézményvezető
| HÍRLAP | 2018. március–április | 

Az Intézmény 2013. július 1-től a Lajosmizsei
és a Felsőlajosi Önkormányzat által alapított Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás fenntartásába került.

Aktív időskor – klubélet
2018-ban is szeretettel várunk minden
Kedves Érdeklődőt programjainkra:

• Alkotó idősek - Lajosmizsei Jász Hímzőkör
hímzőköri foglalkozásai 2 hetente
március 12., március 26., április 9., április
23., délután 15.00 órától
• Gyöngyvirágtól lombhullásig c. természetfilm megtekintése
2018. március 20-án 10 óra
• Húsvéti ünnepi készülődés kézműves alkotásokkal 2018. március 21-én 10 óra
• A Költészet Napja alkalmából szemezgetés
József Attila verseiből
2018. április 10-én 10 óra
• Tavaszköszöntő kézműves foglalkozás 
2018. április 18-án 10 óra
Helyszín:
Egészségház, Estike Idősek Klubja
6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106.
szám

Tájékoztató Tavaszi szünidei
gyermekétkeztetésről

Idén a tavaszi szünidei
gyermekétkeztetés 2 napja:
2018. március 29. és április 3.
Az igénybevétel módja: napi egyszeri meleg
étel biztosítása elvitellel, csomagolva.
Helyszín:
Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye
Lajosmizse, Dózsa György út 104-106. szám
Az ingyenes tavaszi szünidei gyermekétkeztetést az a személy veheti igénybe, aki a nyilatkozatot (a Gyvt. 21/C. §-a szerinti szünidei
gyermekétkeztetés igénybevételéhez) kitöltve,
aláírva 2018. március 16. napjáig leadta a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál.
Bognár Szilvia munkatárs
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

A Társulás döntéshozó szerve, a Társulási
Tanács pályázatot írt ki az Intézmény intézményvezetői állására, mert a korábbi, 5 évre
szóló vezetői megbízás ez év március 31-vel
lejár. A kiírásra 2 pályázat érkezett. A jelenlegi vezető mellett Bugya László, középiskolai
tanár, a Kecskeméti SOS Gyermekfalu vezetője
is pályázott az Egészségügyi, Gyermekjóléti és
Szociális Intézmény vezetői állására. A pályázati
eljárás során működő Szakmai Szakértői
Bizottság és a 2 Önkormányzat Társulási
Tanácsa egyhangú szavazattal Józsáné dr. Kiss
Irént nevezte ki az Intézmény élére, a 20182023 közötti időszakra.
Az intézményvezetővel készített interjú és
pályázata megtekinthető a www.egeszseghazlm.
hu honlapon.

Legyetek Jók, Ha Tudtok!
Alapítvány felhívása
Tisztelt Adományozók!

Köszönjük mindazoknak, akik 2017. évben
támogatták adójuk 1%-ával az Alapítványunkat. A támogatásokat az Alapítvány a Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett Nyári
táborban részt vett gyermekek étkeztetésére, az
Idősek Hete, Idősek Világnapja rendezvényeire
és a Luca Napi Gyermekkarácsonyi Ünnepség
támogatására fordította.
Az Alapítvány célja 2018-ban is a Tábor,
az Egészségügyi Hét, az Idősek Hete és Idősek
Világnapja, a Gyermekkarácsonyi Ünnepség
támogatása.
Kérjük Önt, hogy lehetőségéhez mérten támogassa adója 1%- ával az Alapítványunk céljait!
Amennyiben közvetlen befizetéssel támogat,
adományát az alábbi számlaszámra fizetheti be.
Az alapítvány adószáma: 18361850-1-03
Számlaszáma: K&H Bank Lajosmizse
10402599-50515448-48531007

Józsáné dr. Kiss Irén

kuratórium elnöke

VÉRADÁSOK IDŐPONTJAI
AZ EGÉSZSÉGHÁZBAN
Ebben az évben is számítunk
a véradók segítségére!

2018. június 14.
8.30–13.00
2018. október 04.
8.30–13.00
2018. december 06. 8.30–13.00
Helyszín: Egészségház, I. emelet,
Lajosmizse, Dózsa György út 104–106.
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KIRÁNDULÁS A LAJOSMIZSEI
JURTA TÁBORBA

A harmadik évfolyam b, c és d osztálya
február 8-án ellátogatott a lajosmizsei Jurta
Táborba, hogy testközelből is megvizsgálják a
tanulmányaikban szereplő honfoglalás kori jurtákat. A gyerekek élvezetes és szemléletes bemutatót láttak a korabeli fegyverekről, használati
tárgyakról Gulyás Győző előadásában. A buszt
Lénárt György biztosította. Köszönjük!

Sárközi Zsuzsanna,

Kéri Tiborné, Nagyné Orlov Mariann

Farsang

Ebben a tanévben 2018. február 12-én rendeztük a felső tagozat farsangját. A jelmezes felvonulás és verseny a csarnokban zajlott. Mintegy
50 egyéni és 13 csoportos beöltözőt csodálhatott
meg a közönség. A rendezvény ideje alatt szendvicset, fánkot és szörpöt fogyaszthattak az érdeklődők. A zsűri különböző kategóriákban hat
egyéni és három csoportos jelmezt jutalmazott.
Mivel a közönség is szavazhatott, így 10 ajándék
talált gazdára. Az eredményhirdetés után zenés,
táncos ünnepség következett.

I. helyezett: Hófehérke és a 7 törpe (Kacskóné
Antóni Katalin és az 5. a osztály tagjai)

A jutalmazott egyéni jelmezek:
• Legötletesebb jelmez: Szörnyella (Szabó
Alexandra 5. c)
• Legbátrabb jelmez: Cowboy (Mezei Ernő
5. c)
• Legjobb jelmez: Pantomim-művész (Kisjuhász Lili 5. d)
• Legélethűbb jelmez: Hegymászó (Hunka
Máté 5.e)
• Legszebb jelmez: Spanyol táncosnő (Gyurcsó-Licsman Lilla 5. f)
• Legeredetibb jelmez: Smiley (Durányik
Dominik 6. b)

A fiúk helyezettjei:
• I. helyezett: Király József 4. c
• II. helyezett: Bozsik Mihály 4. b
• III. helyezett: Koller Botond 4. b
• IV. helyezett: Hornacsek Botond 4. b

Ez történt „német terén” januárban

Szörnyella (Szabó Alexandra 5. c)
és Cowboy (Mezei Ernő 5. c)
Jutalmazott csoportos beöltözők:
• I. hely: Hófehérke és a 7 törpe (Kacskóné
Antóni Katalin és az 5. a osztály tagjai)
• II. hely: Dominók (Gajdácsi Ákosné és a 7.
c osztály tagjai )
• III. hely: Szörny Girls (5. b osztály tagjai)
Legjobb jelmez (közönségszavazat alapján):
Csajszi (Juhász Béla 7. b)
Mindenki nagyon jól érezte magát, és alig
várja a következő év farsangját!

Kelemenné Barta Ágnes

Iskolai sakkverseny

Az alsó tagozatosok körében iskolai sakkbajnokságot rendeztünk. A szervezők Barna Beáta
és Veszelszkiné Nagy Erika, sakkbírónak Móczó Istvánt kértük fel.
A megmérettetésre 40 fő jelentkezett, 17 lány
és 23 fiú. A fiúk és a lányok külön versengtek, a
párok sorsolás útján lettek kiválasztva. A bajnokság több fordulós volt. Minden résztvevőnek
gratulálunk és további sok sikert kívánunk!
A lányok helyezettjei:
• I. helyezett: Molnár Tímea 3. c
• II. helyezett: Benedek Dóra 4. b
• III. helyezett: Bujdosó Nóra 1. b
• IV. helyezett: Lovas Jázmin 3. c

A 2017-2018-as tanév első félévében két
nyolcadik osztályos diákunk (Deák Luca, 8. b
és Szarvas Fanni, 8. b osztályos tanulók) egy
négyfordulós német levelezőversenyen vett
részt, a Váci Madách Imre Gimnázium szervezésében. A lányok szépen helytálltak a feladatok
megoldásai során, Fanni bekerült a döntőbe is,
amelyet 2018. január 16-án rendeztek meg Vácon. A nyelvvizsgákhoz hasonló felépítésű versenyen Fanni remek teljesítménnyel éppen csak
lecsúszott a dobogóról, méltó módon képviselve
iskolánkat. Az elért sikeres eredményéhez szívből gratulálunk, és sok sikert kívánunk Neki a
további tanulmányai során is!
Az Idegen Nyelvi Munkaközösség tagjai és
felkészítő tanára, Mencel Mónika Szabina

Fekete István projekthét az iskolában

Iskolánk tanulói idén is megemlékeztek
Fekete Istvánról, iskolánk névadójáról. A projekthét ünnepélyes megnyitásaként Marton Mariann, igazgatóhelyettes és a DÖK képviseletében Kontra Attila megkoszorúzta Fekete István
emléktábláját. Aznap délelőtt a sportcsarnokban
játékos sportversenyt szerveztünk a gyerekek
számára. A projekthét alatt igyekeztünk, hogy
minden tantárgy egy adott tanítási órája vagy
annak egy része kapcsolódjon az író életéhez,
munkásságához. A feladatok összeállításakor
fontos szempont volt, hogy azok minél izgalmasabbak és játékosak legyenek. Szerepelt köztük labirintus, betűrejtvény, képrejtvény, életrajzi
totó, közmondások, találós kérdések, rímelő nevek, piktogramok felismerése. A gyerekek rajzot
készítettek a védett madarakról, továbbá verset
írtak Fekete István egyik műve alapján. Azok

II. helyezett: Dominók (Gajdácsi Ákosné és a 7. c
osztály tagjai )
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a tanulóink is találtak kedvükre valót, akik az
informatika iránt érdeklődnek. Plakátot, DVD
borítót és képregényt tervezhettek. Ha már Fekete Istvánról emlékeztünk meg, nem maradhatott
ki a sorból a környezetvédelem sem. Hulladékok felhasználásával madáretetőt készítettünk,
amelyek közül a legjobban sikerült alkotásokat
a díszterem előtt állítottuk ki. A projekthéttel elértük célunkat. Tanulóink a feladatokat izgalommal várták, és széleskörű ismeretekhez jutottak,
miközben jól érezték magukat.





Ruzsonyi Gáborné,
Gacsalné Sándor Csilla projektfelelősök

Sakk referencia
intézmény lettünk!

A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai
Általános Iskola a 2014/2015-ös tanévben innovációként, önálló tantárgyként bevezette a
Polgár Judit nevéhez kapcsolódó Sakk mint képességfejlesztő eszköz tantárgyat.

A tantárgy indítása jó ötletnek bizonyult. A
programban részt vevő kollégákkal azon voltunk, hogy ezt ne csak mi, hanem a tanulók,
szülők, kollégák, intézmény és a város is érezze.
A négy év tapasztalata alapján, úgy gondoltuk,
eljutottunk arra a szintre, hogy megmutassuk
másoknak is, hogy mi ezt hogyan csináljuk.

Sikeres pályázat eredményeként, 2018. február 7-én, Udvarhelyi Attila, a Polgár Judit Sakk
Alapítvány kuratóriumának elnöke, hivatalosan
is átadta a „Sakkpalota program referencia intézménye” címet. Ezzel a címmel iskolánk a Polgár
Judit Sakk Alapítvány kiemelt partnerévé, regionális referencia iskolájává vált.
Az ünnepségen fellépett az énekkar, a 3 osztályosok színpadra vitték a „Cikk-cakk sakk”
dalt. A 4. évfolyam diákjai saját költésű verseket
és csatakiáltást adtak elő, végül pedig a világos
és sötét sereg örök ellentétét táncolták el a 4.b
osztály tanulói.
Ez úton mondunk köszönetet mindenkinek,
aki a cím elnyeréséhez munkájával, segítségével
és támogatásával hozzájárult.

Kálmán Éva és Balogh Ágnes

Báli hírmondó és köszönet

Az iskolai közösség nevében tisztelettel megköszönjük mindazoknak, akik részvételükkel,
felajánlásaikkal, támogatásukkal és áldozatos
munkájukkal hozzájárultak a Jótékonysági bál
sikeres lebonyolításához.

A második alkalommal megrendezett Jótékonysági bál újfent fergetegesen jóra sikerült. A
terem zsúfolásig megtelt, a jó hangulatot a diákok műsorán kívül a jó társaság, a talpalávaló
muzsika és a finom ételek együttesen szolgálták.
Sok-sok csábító tombolatárgyat tudtunk ös�szegyűjteni és kisorsolni azoknak a nagylelkű
felajánlásaiból, akik az iskola sorsát és diákjaink
boldogulását szívükön viselik, köszönjük nekik!

Marton Mariann

KUN LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉRETTSÉGIZZEN ESTI TAGOZATON!
A Kun László Gimnázium Lajosmizsei Tagintézménye felvételt hirdet a 2018/2019-es
tanévre gimnáziumi képzésre.

A célunk az volt, hogy a gyerekek kreatív
módon tanuljanak, szokják meg a tervszerű
gondolkodást, mert minden döntésüknek, lépésüknek következménye lesz.
Nem sakkversenyzőket akarunk nevelni, hanem általános logikai és gondolkodási
képességeket fejleszteni. Az eszközrendszer segítségével egyszerre differenciálunk, tehetséget
gondozunk és felzárkóztatunk.
Az idei tanévben iskolánk 131 tanulója számára biztosítunk tanóra keretében lehetőséget a
sakk módszerrel való képességfejlesztésre.
| HÍRLAP | 2018. március–április | 

A KÉPZÉS TANDÍJMENTES!
Gimnáziumunk tanulói jogosultak diákigazolvány igénylésére és a velejáró kedvezmények igénybevételére. A jogszabályi
előírásokban meghatározott feltételek szerint – alanyi jogon – családi pótlék igénylésére is jogosultak.
Jelentkezési feltételek
Jelentkezni lehet négy éves érettségire
felkészítő képzésre, amelybe beszámítható a jelentkező korábbi tanulmányai során
szerzett előképzettsége.
A jelentkezés alapfeltétele a 8. osztályos általános iskolai bizonyítvány, valamint a betöltött
tankötelezettségi korhatár.
A képzés során a tanulók a gimnáziumi
képzésre előírt tantárgyakat tanulják. A
tanulók a 12. évfolyam sikeres elvégzése

után érettségi vizsgával fejezhetik be tanulmányaikat. Az oktatás hetente két alkalommal, délután 15:00 és 20:00 közötti
időben történik.
BEIRATKOZÁS HELYE ÉS IDEJE
Lajosmizse, Szabadság tér 13. (Fekete
István Sportiskolai Általános Iskola)
• 2018. május 24., 29., 31.
10:00-17:00 óra
• 2018.június 07., 12., 14., 19., 21.
10:00-17:00 óra
• 2018. július 18., 25. 10:00-16:00 óra
• 2018.augusztus 23. 10:00-17:00 óra
• 2018. augusztus 27., 28., 30.
08:00–16:00 óra
• 2018. augusztus 29.08:00-18:00 óra
Telefonos egyeztetés alapján a beiratkozás folyamatos!
Tamás Andrásné, tagintézmény-vezető,
06-30/685-4845
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HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉS KIÁLLÍTÓHELY 
Lajosmizsei Helytörténeti
és Kulturális Egyesület programjai
Állandó kiállításaink:
• Lajosmizse Helytörténeti Kiállítása.
• Mesterségek kiállítása.
• Romák Lajosmizsén.
• Jász örökségünk.
• Egy polgári szoba – Kónya-Laczi szoba.
• Lajosmizse 5000 éve.
Időszaki kiállításaink:
• Vadászati Kiállítás
Április 21-ig látogatható.

Lajosmizse, Városház tér 1.; Tel.: 70/280-69-22

• Hímes tojás kiállítás
Március 15-től 26-ig ahol több mint ezer
tojást állítunk ki.

Hagyományőrző Kézműves Foglalkozások

• gyermek csoportok részére bejelentkezés
alapján, igény szerint.
• Farsangi álarcok készítése,
• Hagyományos játékok készítése,
• Népi hangszerkészítés,
• Tojásfestés március 16-tól 26-ig gyermek
csoportok részére.
Fekete István Iskolák találkozóján a Múzeum
is részt vesz, mivel az író műveiben szereplő állatok
közül sok szerepel Vadászati Kiállításunkon.

Project Competition című
versenyre készülve

Múzeumunkban járt
Az eltűnt iskola igazgató szelleme
Tanulmány a drámapedagógiai Csoport pályázati anyagához: képregény készítése szöveggel
az Oxford University Egyetem Press kiadó pályázatára.OUP.Hu


Skultéti Jánosné Helyt. Egy. elnöke
Bejelentkezés: 70/2806922

Busó álarcot készítettünk Farsangoláshoz

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

A bölcsődei programjainkat januárban a madáretető készítés színezi. A gyerekek örömmel ismerkedtek az apró magvakkal, amiket zsírral
megkent gurigákra szórtak, nyomkodtak nagy szorgalommal, a szüleik
segítségével. A leglelkesebb apuka pedig a helyszínen barkácsolt a bölcsőde számára egy igazán hasznos és mutatós madáretetőt. Köszönjük!
Februárban megrendeztük bölcsődénkben a télbúcsúztató, farsangi
mulatságot, amely a gyerekek egyik legkedveltebb programja. A csoportokat vidám álarcokkal és színes girlandokkal díszítettük fel, a gyerekek
pedig álarcok díszítésével, farsangi dalocskák énekelgetésével hangolódtak
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a mulatságra. Mindenki vidáman és nagy izgalommal bújt a jelmezébe, és
aznap, a játék mellet a táncé volt a főszerep.

Beiratkozás és Nyílt nap

A bölcsődei beiratkozásra 2018. április 23-án és 24-én reggel 8.00 órától
délután 16.00 óráig kerül sor. Ezt megelőzően 2018. április 5-én csütörtökön 16.00 órától Nyílt napot tartunk a bölcsődében, melyre szeretettel
várjuk a kedves érdeklődőket és a leendő bölcsődéseket.

Hajdú Zoltánné intézményegység-vezető
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Lajosmizse, Attila utca 6. • Telefon: 76/356–560 • E-mail: mizsovi@freemail.hu

Madáretetés az óvodában

A téli madáretetés a legtöbb fajt érinti. Akár
hat hónapon át tart, éppen ezért az egyik legösszetettebb madárvédelmi tevékenység. Köztudott, hogy télen nem minden madarunk vonul
melegebb tájakra, számos faj itthon marad. Az
már kevésbé közismert, hogy a tőlünk északabbra fekvő, mostohább téli klímájú területek madarai számára sok esetben Magyarország jelenti
a telelőterületet.
Óvodánk egyik megfogalmazatott feladata,
hogy a gyermekek képessé váljanak értékelni a
természet szépségét, annak növény- és állatvilágát óvják, védjék és gondozzák. Ezek által nő a
feladattudatuk és kitartásuk is.
Hazánk környezetállapota ugyan lehetővé
teszi, hogy a ház körül gyakori madarak emberi segítség nélkül is átvészeljék a telet, az etetés
viszont könnyebbséget és biztonságot ad számukra, de csak akkor, ha az etetést folyamatosan, egész télen végezzük. A madarak könnyen
megszokják és számítanak táplálékuk forrására,
évről-évre akár messziről is visszatérnek a stabil
etetők közelébe telelni. Ennek fényében felelősséggel tartozunk irántuk.

figyelemmel kísérjük a madarak eleségének fogyását, így biztosítva a rendszeres utánpótlást,
ha szükséges.
A következő sorokban arról olvashatnak,
hogy melyek azok az eleségek, amelyekkel a
gyermekek kedveskednek az óvodába látogató
madaraknak.
A téli etetőn alkalmazható madárélelem három nagy csoportba sorolható, és ezek mindegyikét egyszerre kell alkalmazni.
• Olajos magvak:
A legfontosabb téli madáreleség a nem sózott, nem pirított, magas olajtartalmú fekete
(ipari) napraforgó. A napraforgó magba érdemes apró szemű magvakat: kölest, muhart stb.
keverni. Kitűnő erre a célra a pinty és hullámos
papagáj magkeveréke. Nem jelent problémát,
ha a vásárolt napraforgó törött, „szemetes”! Sok
madár csőre ugyanis nem elég erős az egész napraforgó szemek feltörésére.
• Állati zsiradék:
Az olajos magvakhoz hasonlóan fontos téli
etetőanyag az állati zsiradék. Ezen zsiradékokat
óvodánkban cinkegolyók használatával biztosítjuk.
• Alma:
Az olajos magvak és az állati zsiradék mellett
gyümölccsel, elsősorban a legolcsóbb almával
is etetünk. Ezeket felszúrjuk a bokrok és fák ágcsonkjaira. Az almát gyakorlatilag minden lágyevő madár kedveli.
A madarak élelmét önkéntes alapon a szülők
biztosítják, melyet ezúton is köszönünk nekik,
mint a gyermekek, mint a madarak nevében!
Gondoskodásunk nem marad hálátlanul. A
nyüzsgő madáretetők látványa a gyermekeket és
felnőtteket is egyaránt elbűvöli nap, mint nap.
Szívet melengető látvány, amikor télen a jól fűtött csoportszobából kitekintve a havas udvarra, ott látjuk a madarakat csipegetni, repdesni.
Mozgalmassá, élővé teszik a téli álmát alvó tájat.

Trapp Tünde óvodapedagógus

Maci nap az óvodában

Így tehát az éves foglalkozások menetébe változatos módszerek alkalmazásával beépítjük a
madarakkal kapcsolatos fontos tudnivalók elsajátításának lehetőségét. A gyermekek komplex
ismeretekkel gazdagodnak a madarak életével
és védelmével kapcsolatban. Ezen ismereteket
a gyakorlatban is használják, tisztában vannak
azzal is, hogy mikor és mivel etethetjük az óvodánk udvarát rendszeresen látogató madarakat.
Minden csoport rendelkezik saját madáretetővel, mely a csoportszobák ablakánál levő fákra
vannak elhelyezve, így biztosítva a lehetőséget
arra, hogy akár napközben is megfigyelhessük
a madarak táplálkozását, a munkánk eredményességét. A kiemelt időszakban rendszeresen
| HÍRLAP | 2018. március–április | 

„Medve-hét” keretén belül 2018. január
30-án bemutató foglalkozást tartottam az Őzike csoportban. A bemutató foglalkozás előzményeként megismertettem a gyermekekkel a
Gyertyaszentelő napjához (február 2.) kötődő
néphagyományt, beszélgettünk a medve életmódjáról, élőhelyéről, külső jegyeiről, táplálkozásáról, utódgondozásáról, mozgásáról. Medvéhez kapcsolódó meséket, dalokat, mondókákat,
találós kérdéseket ismertek meg a gyermekek.
Folyamatosan figyeltük az időjárást is.
A ráhangolódás után a gyermekek már nagyon várták a Maci napot, amit színesítettek
az otthonról hozott mackók, a terepjáték és a
„Maci rendelő” eszközei, továbbá a matematikai
fejlesztő játékok. A Maci napon alkalomhoz illően feldíszített csoportszobába vártuk a vendégeinket. A bemutató foglalkozáson részt vettek
óvodapedagógusok és meghívott vendégként az

alsós tanító nénik. A foglalkozás témája volt a
természethez, az állatokhoz (medve) való pozitív
érzelmi viszony alakítása, matematikai tapasztalatszerzés fejlesztő játékokkal és az ének-zenei
nevelés dalos játékokkal.

A sok előkészület meghozta gyümölcsét és a
gyermekek számára egy nagyon érdekes, színes,
tartalmas napot tudtam biztosítani.

Szombati Bernadett
óvodapedagógus

Orgoványi Anikó: Télutó

Jégvirág, jégvirág,
ablakon túl a világ
deres, csipkés, zúzmarás,
jégmintás tündérvarázs.
Hóember, hóember,
milyen mókás, de jó fej,
hóval tömi a hasát,
nem kell neki nagykabát.
Olvadás, olvadás,
eltűnik a jégvarázs,
hóvirág integet:
Jöhet már a kikelet!

A Szent Lajos úti Óvodában is élvezték a
gyermekek a telet
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MESERÉT LAJOSMIZSEI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
Lajosmizse, Attila utca 6. • Telefon: 76/356–560 • E-mail: mizsovi@freemail.hu

Versmondó találkozó
a Meserét óvodában

Óvónői meseelőadás

2018. március elsején második
alkalommal került sor versmondó
találkozó megrendezésére. A lelkes gyerekek csodálatos tavaszi
versekből választhattak. Igen szép
számban jelentkeztek, huszonkilenc nagycsoportos indult. Minden
résztvevő emléklapot és csokoládét
kapott.
Meserét rímkedvelő óvodása
díjat kapták: Gúth-Terenyi Ízisz
(Pillangó csoport), Sárközi Bottyán
(Katica csoport), Krasnyánszki Patrik (Katica csoport), Ferenczi Ákos
Tibor (Cica csoport), Szabó Lelle
(Napraforgó csoport), Gáspár Tifani (Napraforgó csoport). Ők könyvjutalomban és oklevélben
részesültek.
Az ajándékokat, okleveleket, emléklapokat
köszönjük a „Tündérkert” a Lajosmizsei Óvoda
Gyermekeiért Alapítványnak. Köszönet a művelődési háznak a helyszín biztosításáért.
A zsűrinek nehéz dolga volt, hiszen óvodá-

2018. február 22-én a művelődési házban a
Meserét Lajosmizsei óvoda Játék munkaközösség lelkes tagjai a „Nyakigláb, Csupaháj, Málészáj” című meseelőadással szórakoztatták a kis
óvodásokat. A gyerekeknek nagy örömet okozott, mikor felismerhették egy-egy szereplőben
a saját óvó nénijüket.

saink tehetségesek, élményszerű előadással mutatták be a verseket. Míg a zsűri értékelt az Anyanyelvi munkaközösség tagjai drámajátékokkal
színesítették a délutánt. A zord téli időjárás ellenére sikerült tavaszi hangulatot varázsolni.

Helgert Lászlóné

Anyanyelvi

Munkaközösség vezető

31-ig ZÁRVA tart (Konyha és
a medence felújítása miatt).
Szent Lajos utcai tagintézmény 2018. június 18-tól
– 2018. június 29-ig ZÁRVA
tart. A Szent Lajos utcai Óvoda
óvodásait a székhely intézmény
fogadja 2018. június 18-tól –
2018. június 29-ig.
Rákóczi utcai tagintézmény 2018. június 18-tól –
2018. június 29-ig ZÁRVA
tart.
2018. június 18-tól –
2018. június 29-ig a székhely
intézmény fogadja a Rákóczi
u. intézménybe járó óvodásokat.
2018. július 02-től – 2018.
július 27-ig a lajosmizsei óvo-

TÁJÉKOZTATÓ
A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa, mint fenntartó a
3/2018. (II.05.) TH. alapján a
Meserét Lajosmizsei Napközi
Otthonos Óvoda nyári nyitva tartását az alábbiak szerint
határozta meg;
Székhely intézmény (Lajosmizse, Attila u. 6.) 2018.
június 18-tól - 2018. június 29-ig fogadja a nyári
ellátást igénylő lajosmizsei
gyermekeket. Heti nyitva
tartási idő hétfőtől- péntekig
6,30 órától – 17 óráig.
Székhely óvoda 2018. június 30-tól – 2018. augusztus

dások nyári ellátását a Rákóczi utcai tagintézmény és
a Szent Lajos utcai tagintézmény biztosítja.
Nyitva tartási idő hétfőtől–
péntekig 6.30-17 óráig.
2018. július 30-tól- 2018.
augusztus 17-ig a nyári ellátást igénylő gyermekeket a
Szent Lajos utcai tagintézmény fogadja.
Nyitva tartási idő hétfőtőlpéntekig 6,30 órától – 17 óráig.
2018. augusztus 21-től2018. augusztus 31-ig a nyári
ellátást igénylő gyermekeket a
Rákóczi utcai tagintézmény
fogadja.
Nyitva tartási idő hétfőtőlpéntekig 6,30 órától – 17 óráig.

KÉPES BESZÁMOLÓ

Nem csak az óvódás gyerekek, de az alsó tagozatos iskolások is megtekinthették a műsort.
Ezzel szeretnénk egy új hagyományt kezdeményezni, amely megerősítené a már meglévő óvoda és iskola közötti jó kapcsolatot.
A munkaközösség továbbra is tervez hasonló
előadásokat. Ezáltal színesítve az óvodás gyermekek életét, fejlesztve képzeleterejüket, empátiás készségüket, szociális érzékenységüket,
valamint még szorosabbá kovácsolja a munkaközösség tagjai közötti kapcsolatot.

Menyik Józsefné

Játék Munkaközösség vezető

TISZTELT SZÜLŐK!
KEDVES TÁMOGATÓK!
A„Tündérkert” a lajosmizsei óvoda
gyermekeiért alapítvány kuratóriumának
tagjai hálás szívvel megköszönik
a 2017 évben felajánlott személyi jövedelemadójuk 1%-át, összesen
744 243,– Ft-ot.
A támogatásból
• nevelő oktató munkához szükséges
szakmai anyagokat,
• felszerelési tárgyakat vásároltunk.
• jeles napok gyermekprogramjaihoz
hozzájárultunk.
• csoportszobákba lambéiát, függönyt
vásároltunk.

KÉRJÜK TOVÁBBI
SZÍVES FELAJÁNLÁSUKAT!
ADÓSZÁMUNK:
11732167-20081531
Napocska csoportosok szánkóznak
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Napocska csoportosok szánkóznak

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

A Lajosmizsei Tanyamúzeum

A Magyar Mezőgazdasági Múzeum filiáléjaként működő Lajosmizse
Tanyamúzeum Magyarország első tanyamúzeumaként nyílt meg 1972.
június 30-án.
Az eredetileg az 1870-es években épült tanya a jászberényi Németh
család több nemzedékének tulajdonában állt, akik a használat során
többször átépítették és modernizálták is az épületet. Így mielőtt a tanya
kiállítóhelyként megnyitotta volna kapuit, korhű módon rekonstruálták,
például környékbeli tanyákból kiszedett régi ajtókat és ablakokat építettek
be az épületbe.
Látogatóink ma bejárhatják a tanyasi élet hagyományos tárgyaival
berendezett kiállításokat, megismerhetik a századforduló korabeli középparasztok lakáskultúráját, a régi istállót, a nyári konyhát, a pincét, a
kukoricagórét kocsiszínnel, a szerszámos kamrát, a disznóólat, a galambházat vagy éppen a szérűskertet.

• Elérhetőség
Lajosmizse Közérdekű Muzeális Kiállítóhely
Cím: 6050, Alsó bene, 623 sz.
Telefon: 06 70 489 1870
További információ: Lajosmizse Tanyamúzeum Facebook
www.mmgm.hu
• Nyitvatartás
Május 1-jétől szeptember 30-ig
Kedd–péntek 12-19 óráig
Szombat
11-19 óráig
Vasárnap
12-19 óráig
• Belépőjegy
Felnőtt: 		
500 Ft
Diák, nyugdíjas:
250 Ft
Videójegy 		
300 Ft
Fényképezés:		
200 Ft.

JÁTÉK

Játékra hívjuk Önt! Látogasson el a múzeumba és válaszoljon a kérdésekre! A helyesen válaszolók között családi jegyet sorsolunk ki. amellyel
ellátogathat bármelyik, a múzeumban megrendezésre kerülő idei rendezvényünkre. A nyertesek nevét a következő lapszámban hirdetjük ki.
A helyes válaszokat a látogatás alkalmával is leadhatják vagy az alábbi
e-mail címre várjuk: clos.eniko@mmgm.hu. 2018. április 30-ig.
1. Mi volt a szérűskert funkciója?
2. A múzeum melyik épületének, melyik helységében található a
sárkemence?
3. A múzeum istállójában található-e fekhely, ha igen hol?

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.

Rendezvények, időszaki kiállítás

• Húsvétozás a Tanyamúzeumban, március 31., április 1., 2.
• Pünkösdi Bábozódás, május 19., 20., 21.
• Múzeumok Éjszakája, június 24–24., nyitva: 2018. 06. 23, 12.00-tól
2018. 06. 24. hajnali 4-ig
• Szobrok a térben Tóth Dominika Dalma szobrászművész kiállítása
megtekinthető a Tanyamúzeumban 2018 júniusában.
| HÍRLAP | 2018. március–április | 
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LAJOSMIZSE VÁROS MŰVELŐDÉSI HÁZA ÉS KÖNYVTÁRA

Lajosmizse, Szabadság tér 12.
Tel.:76/555–053 (művelődési ház), 76/555–323 (könyvtár) • E-mail: muvhaz@lmizsekultura.hu; konyvtar@lmizsekultura.hu • www.lmizsekultura.hu

Pályázat a gyerekekért

Európai Szociális
Számos foglalkozás, szakkör inAlap
dult el februártól az EFOP-3.3.2-16%()(.7(7e6$-g9ė%(
2016-00024 számú pályázat keretein
belül a művelődési ház és a könyvtár
gondozásában.
Olvasást javító, szövegértést fejlesztő
foglalkozások során látunk vendégül a könyvtár tereiben különböző évfolyamokon tanuló gyermekeket. Citera szakkör, néptánc szakkör kapott új lendületet a pályázat
kapcsán.

Helyben van a sokszínűség

Az összes alsó tagozatos osztály ellátogat hozzánk különböző időpontokban, amikor csak egy-két osztály van jelen a Lóca együttes táncházain
családias hangulatban, közelivé varázsolva a zenei élményt. Különösen
kedves program a tanulóknak. Az adott hónaphoz kapcsolódó népszokásokat, néphagyományokat elevenítik fel mondókákkal, népdalokkal,
népi gyermekjátékokkal. Az élő zenei kíséret által lehetőség nyílik az
akusztikus hangszerekkel való megismerkedésre is.
Ebben a félévben az ovisokkal fogunk még agyagozni, s a felsőlajosi
gyermekeket is több alkalommal várjuk intézményünkben.
A pályázat öt iskolai féléve jó néhány örömteli pillanatot rejteget még
mindannyiunk számára. Kíváncsian megyünk elébe!

Varga Mária, könyvtáros

TISZTELT ADÓZÓK!
Ezúton szeretnénk megköszönni az eddigi támogatásokat s kérjük Önöket,
hogy adójuk 1%-val továbbiakban is támogassák alapítványunkat. A Kultúrapártoló Alapítvány sok olyan rendezvényt támogat, például a Tavaszköszöntő
húsvéti kavalkád, Könyvtári Derbi, Nyáresti koncertek, Népmese napja, Boszorkányszombat, író-olvasó találkozók, melyet a művelődési ház és könyvtár
szervez, illetve van olyan rendezvény is melyet teljes egészében finanszíroz.
Ezúton kérjük a segítségét, hogy még több, még gazdagabb programokat
szervezhessünk Önöknek és Gyermekeiknek!
Most úgy segíthet, hogy Önnek nem keletkezik többlet kiadása!
adószámunk: 18369401-1-03
Számlaszámunk: 51700162-11074881 (Fókusz Takarékszövetkezet)
A rendelkező nyilatkozatokat 2018. május 20-ig
kell eljuttatni az adóhivatalnak.
Segítségét, támogatását előre is köszönjük!

Király Zsuzsanna, kuratóriumi elnök
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Február első hétvégéjén először csatlakoztunk a „Kultúrházak éjjel-nappal” című országos eseménysorozathoz. Pénteken egy koncerttel
vártuk az érdeklődőket, melyen a Lajosmizsei Városi Kamarakórus lépett
fel. Meglepetésként egy különleges zenei fúziónak lehettünk szem- és
fültanúi Kovács Gáspár és Schmidt János közreműködésével. Egy
„Dunántúli slágert” adtak elő közösen.
Gazsi & Jani második koncertjére került sor a nagyon jó akusztikájú
díszteremben. A hallgatóság lelkileg feltöltődve távozhatott, és sokakban
megfogalmazódhatott, hogy „Zene az kell...”
„Nyitottak vagyunk” felhívásunk sajnos a szombati rossz idő, az egész
napos havazás miatt, csak a nagyon elhívatott látogatóinkhoz ért el. A nap
folyamán betekintést lehetett nyerni a művelődési házban folyó munkába.
Különböző foglalkozások, szakkörök, közösségek életébe, munkájába
lehetett részt venni. Az egész évben tartó foglalkozásokhoz folyamatosan
lehet csatlakozni.
A napot pedig egy relaxációs koncert zárta a Mansanas Almási Krisztiánnal. A kincseskamra zsúfolásig telt az érdeklődőkkel. Pozitívan, feltöltődve zártuk a szombati napot.

Dudás Klára

Szolgáltatásaink
Térítéses irodai szolgáltatásaink
Fénymásolás, nyomtatás, szkennelés A/4 és A/3 méretben, színesben, fekete fehérben, kétoldalasban is. Fax küldés/fogadás méretben.
Laminálás A/4-es méretben. 30 percet meghaladó internet használat.
Gépelés (max. 5 db A/4-es lap), önéletrajz készítés, akár helyben készült fotóval.
Internet elérés kerekes székben élőknek is, katalógusgép használat,
testületi jegyzőkönyvek, idegen nyelvű (német, angol) könyvek kölcsönzése, folyóiratok kölcsönzése. Online katalógus, könyvtárközi kölcsönzés
(ODR).
Óvodai és iskolai csoportoknak előzetes megbeszélés után könyvtári
foglalkozásokat szervezünk.
16 éven aluliaknak, 70 év feletti nyugdíjasoknak, óvoda és iskola
pedagógusoknak a beiratkozás ingyenes.
Családi kedvezmény és Látogatójegy is igénybe vehető.
| HÍRLAP | 2018. március–április |
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Ingyenes szolgáltatások a könyvtárban
Microsoft Office használata
(Word, Excel, PowerPoint)
NAVA használata
A NAVA (Nemzeti Audiovizuális Archívum)
a magyar nemzeti műsorszolgáltatói kötelespéldány archívum. Gyűjtőkörébe tartoznak az
országos földfelszíni terjesztésű televíziók és rádiók magyar gyártású műsorai. A NAVA olyan
az elektronikus műsorok számára, mint az Országos Széchényi Könyvtár a nyomtatott kiadványok, vagy a Magyar Nemzeti Filmarchívum
a magyar filmek számára. Ilyen kötelespéldány
archívum eddig Magyarországon nem létezett.
A NAVA különlegessége hogy gyűjteményéhez

Az újság terjesztésével kapcsolatos esetleges problémáját kérjük
jelezze felénk, az alábbi elérhetőségeken:
Tel.: 76/555-323
és 75/555-053
E-mail: hirlap.lm@gmail.com
Személyesen a művelődési
ház recepcióján vagy a
könyvtárban, nyitvatartási időben.
| HÍRLAP | 2018. március–április | 

on-line hozzáférést biztosít a törvény szabta kereteken belül. Ezen kívül segítséget nyújt a helyi
műsorszolgáltatók archívumainak feldolgozásához. Ezt a szolgáltatást csak NAVA Ponton
tudja igénybe venni. Látogasson el a lajosmizsei
könyvtárba.
DJP PONT
A könyvtárban két DJP Mentor segíti a látogatót az eÜgyintézésben
Részletes információt kérhet a könyvtár telefon számán: 76/555-323, e-mailban a komyvtar@lmizsekultura.hu címen, személyesen, vagy
tájékozódhat honlapunkon, a www.lmizsekultura.hu-n.

Április 4. 17:00
Április 11. 15:00
Április 24. 17:00
Május 3. 		
Május 6.		
Május 10.		
Május 19.		

Tisztelt Látogatóink!

Amennyiben szeretne
rendezvényeinkről értesítést, meghívót kapni (e-mailen vagy postai úton) akkor,
kérjük jelezze felénk valamelyik elérhetőségünkön, vagy személyesen.
• e-mail: webadmin@lmizsekultura.hu
• tel.: 76/555-323
• cím: Lajosmizse Város művelődési Háza
és Könyvtára
• 6050 Lajosmizse Szabadság tér 12.
Kedvelje facebook oldalunkat is, hogy értesüljön a friss híreinkről!
www.facebook.com/lmizsekultura

PROGRAMAJÁNLÓ

Hajdrik Sándor fotókiállításának megnyitója. A kiállítás megtekinthető
április 22-ig
XVI. Városi Szavalóverseny
Grecsó Krisztián – író-olvasó találkoztó
Lajosmizse története a középkorban és az újkorban című konferencia
tanulmánykötetének megjelenése a Jászkun Emléknap alkalmából
IX. Grillázs és Mézeskalács Majális verseny és vásár
Utazó planetárium
Szamócás vásári forgatag
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
17

H Í R E K

L A J O S M I Z S E

P O R T Á J Á N

SPORT
Lajosmizsei Asztalitenisz Club hírei

A 2018. évet január 20-án, Balogh Sándor
Emlékversennyel kezdtük. Sanyi egy éve tragikus hirtelenséggel hunyt el, és a mai napig is
feldolgozhatatlan számunkra a távozása. Úgy
gondolta Egyesületünk, hogy legméltóbban egy
asztalitenisz versennyel adózunk emlékének.
Versenyt még ilyen nagy létszámmal nem
rendeztünk, a résztvevők száma elérte az 50 főt.
A versenyre meghívtuk Sanyi édesanyját is,
és mielőtt elkezdődött volna a játék, közös megemlékezést tartottunk.
A versenyen a következő
eredmények születtek:
Női egyéni:
1. Baracsi Dóra (Lajosmizse)
2. Pataky Ilona (Lajosmizse)
3. Nagy Ibolya és Novák Laura (Kecskemét)
Férfi egyéni:
1. Losonczi György (Homokmégy)
2. Tóth Zoltán (Kecskemét)
3. Szalai Zsombor (Kunbaja) és Csille Lajos
(Kecskemét)

LVLC U11
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Női Páros:
1. Baracsi Dóra – Dömötör Szilvia
2. Pataky Ilona – Szijjártó Pálné
3. Novák Laura – Szigeti Hajnalka és Végh
Györgyné - Nagy Ibolya
Férfi Páros:
1. Tóth Zoltán – Csille Lajos
2. Szalai Zsombor – Losonczi György
3. Dodó László – Dobos Roland és Karsai Attila
– Nagy Tamás

A LAJOSMIZSEI VLC HÍREI

Gyászol a Lajosmizsei VLC. 2018. február
22-én, 26 éves korában elhunyt egyesületünk
eddigi legsikeresebb játékosa, Lázár Bence, aki
Lajosmizséről került az Újpest FC csapatába,
ahol játszott az NB-I-ben, Magyar Kupát nyert.
Pályára lépett az U21-es válogatottban, tagja
volt a felnőtt nemzeti csapat keretének, 2011ben megkapta az év felfedezettje, valamint az év
U21-es labdarúgójának felajánlott díjat. Emlékét
kegyelettel megőrizzük.

Vegyes páros:
1. Baracsi Dóra – Dodó László
2. Szijjártó Pálné – Losonczi György
3. Pataky Ilona – Boda Zoltán és Dömötör Szilvia – Csille Lajos
A díjakat Balogh Sándorné Katika, Sanyi
édesanyja adta át. A női és férfi egyéni győztesek, különdíjként egy-egy festményt kaptak
, melyeket Skultéti Árpád helyi festőművész
ajánlott fel.


Szijjártó Pálné

(Fotó: www.ujpestfc.hu)
Felnőtt, ifjúsági és serdülő csapatunk január
végén kezdte meg a felkészülést a márciusban
kezdődő tavaszi szezonra. Jelentős változások
nem történtek csapatainkban. Háry Péter Városföldre igazolt, Kun Dániel felkerült az ifjúsági
csapatból a felnőtt együttes keretébe.
Utánpótlásunk teremtornákon vett részt a
téli időszakban. U9-eseink az UFC Kecskemét
által szervezett kupán végeztek az első helyen,
különdíjat kapott a lajosmizsei Harkai Balázs.
Az U11-esek Bugacon nyerték meg veretlenül
a hagyományos kupát. A torna válogatottjába
Czirják Kamilló került be az egyesületünkből.
Ugyanez a csapat betegségektől megtizedelve a
4. helyen zárta a Jakabszállás kupát, ahol Török
Balázst választották a torna legjobb kapusának.
U13-as csapatunk első lett a Bugac kupán, Faragó Ádám lett a torna legjobb kapusa. Tiszaalpáron a 4. helyet sikerült megszerezni. U14-eseink
Izsákon végeztek a 2. helyen a KLC-KTE Sárfehér kupán. Egyesületünk játékosa, Bujdosó Gergő kapta a legjobb kapusnak felajánlott serleget.
Klubunk Jakabszálláson rendezte meg a Tü&Pe
kupa teremlabdarúgó tornát. U11-es csapatunk
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a 3.,az U12-es az 5. helyen
végzett. A gólkirályi címet
a lajosmizsei Juhász Gergő
érdemelte ki. Az U11-es és
az U13-as gárdánk az OTP
Bank Bozsik Program téli
fordulóiban is sikeresen képviselték városunkat.
Profi szerződést kapott a
Kazincbarcika NB-II-es csapatában Gábor Lukács József,
aki a Lajosmizsei VLC-ben
kezdte labdarúgó pályafutását. Első mérkőzésén győztes góllal mutatkozott be a
másodosztályban a Szolnok
ellen. További sikereket kívánunk neki!
Csapataink sorsolását,
eredményeit figyelemmel
kísérhetik a www.adatbank.
mlsz.hu weboldalon.

Faragó Gyula

Sakk

Ezúttal minden kategóriában indított csapatot a Fekete István Sportiskolai Általános Iskola a diákolimpia 2017-18 évi megyei sakk csapat
döntőjében. A fiúknál 4 fős, a lányoknál 3 fős csapatok küzdöttek a
helyezésekért a hétfordulós svájci rendszerű versenyen.
Az alsós leányok negyedik, az alsós fiúk nyolcadik helyen végeztek. A
felsős leányok és a felsős fiúk egyaránt ötödik helyezést szereztek. A tartalékokkal együtt 17 tanuló jutott játéklehetőséghez. Közülük 14 fiatalnak
ez volt az első versenye, így az elért eredmény dicséretes.
A képen az alsós fiú csapat látható.
Móczó Isvtán

Gábor Lukács József
(Fotó:www.kbsc.hu)

TŰZOLTÓSÁG
ÁTLAG FÖLÖTTI BEAVATKOZÁS
A LAJOSMIZSEI TŰZOLTÓSÁG ÉLETÉBEN

2017-es esztendő beavatkozásainak száma az
előző évekhez viszonyítva kimagasló volt. 2013ban 132, 2014-ben 112, 2015-ben 119, 2016-ban
122, 2017-ben 186 esetben kérték a segítségünket. Ez azt jelenti, hogy az előző évek átlagaihoz
képest mintegy 50%-kal több megkülönböztetett
jelzést igénylő vonulásunk volt.
A vonulásokat, a műszaki mentések száma
növelte. Ez azt jelenti, hogy közlekedési baleset;
erős szél; gyors esők; gázömlések miatt történtek
a kárfelszámolások. Legnagyobb számmal október utolsó napjaiban a nagy erejű szélvihar miatt a lajosmizsei tűzoltóság működési területén
(Lajosmizse; Felsőlajos; Ladánybene; Táborfalva
közigazgatási területe) avatkoztak be kollégáink.

Közlekedési baleset

Fakidőlés

Az előző évünk az utánpótlás területén is kimagasló volt, hiszen tanulóink az országos versenyig eljutva az előkelő ötödik helyezést érték
el. Gratulálunk!

Tűzoltó Parancsnokság
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Szabadtéri tüzek

Gázömlés
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