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ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
Lajosmizsei megemlékezés
a Mátyás király emlékév keretében

A 2018-as évet Mátyás király-emlékévnek nyilvánította a nemzetpolitikai államtitkárság Mátyás király születésének 575. évfordulójának, uralkodóvá választásának 560. évfordulójának tiszteletére. Mátyás király erőskezű, jelentős
uralkodóként vonult be a magyar történelembe,
aki uralkodása alatt megerősítette a Magyar Királyságot.

Az országos programsorozat része volt a
2018. május 6-án megrendezett 9. Grillázs és
Mézeskalács Majális, melynek megnyitója a
Városház téren volt, ahol a 2003-ban felavatott
Mátyás király szobor koszorúzása is megtörtént.
Miklós Dominik versel kezdte a megemlékezést,
majd az ünnepi köszöntőt Basky András polgármester, az ünnepi beszédet prof. dr. Kürti László
mondta.
A jeles eseményt megtisztelte jelenlétével dr.
Salacz László országgyűlési képviselő, képviselte magát a Magyar Cukrász Iparosok Országos
Ipartestülete, a Magyarság Háza és az önkormányzati intézmények.

Bemutatta értékeit Lajosmizse
a VIII. Helyi Termék Ünnepen

Kecskemét Főterén 2018. május 11-13. között került megrendezésre a VIII. Helyi Termék
Ünnep Hungarikum Fesztivál. A rendezvény
díszvendége volt a 25 éve városi rangot viselő
Lajosmizse. A három napos eseményt színesítette a Lajosmizsei Városi Kamarakórus és a Mizsei
Vadrózsák Néptánccsoport műsora. Kiállítás keretében került bemutatásra a Lajosmizsei Települési Értéktár valamennyi értéke, mint például:
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Gusto pálinka, Kovács László biotermékei, Kiss
Márta régimódi kekszei, a Cserényi Méhészet
fajtamézei, Vellai János gyertyaöntő munkássága, stb. A Fesztiválon megismerkedhettek Vinnainé Csurpek Ágnes fazekas munkásságával,
Rimóczi László grillázstermékeivel és a Lajosmizsei Jász Hímzőkör gyönyörű kézimunkáival. A
megnyitón meg lehetett kóstolni a Tanyacsárda
által készített tejes pitét a város szamócalekvárjával, és a méltán híres lajosmizsei szamócát is.
Emlékezetessé tette az eseményt az N-18 Postagalamb Egyesület által röptetett 25 galamb.
Köszönjük valamennyi együttműködő partnerünknek, hogy lehetővé tették városunk színvonalas megjelenését a Hungarikum Fesztiválon!

Gyom-és parlagfű mentesítés

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban:
Éltv.) 17. § (4) bekezdés kimondja, hogy „a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig
az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően
ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig
folyamatosan fenntartani.”
Magyarországon a parlagfű szezon augusztus elejétől szeptember végéig tart, de a hatékony
védekezés érdekében idejében fel kell készülni
a gyommentesítésre.
Az Éltv. 60. § (1) bekezdés c) pontja alapján növényvédelmi bírságot kell kiszabni azzal
szemben, aki az éltv. 17. § (1) bekezdés c) pontjában előírt kötelezettségét az élelmiszerlánc-fel-

ügyeleti szerv kötelezése ellenére, továbbá a 17.
§ (4) bekezdésében előírt, a parlagfű elleni védekezési kötelezettségét elmulasztja. A növényvédelmi bírság legmagasabb összege tizenötmillió
forint, legkisebb összege tizenötezer forint.
Kérjük a Tisztelt Földhasználók jogszabályban előírt gyom-és parlagfű mentesítési kötelezettségének folyamatos betartását az allergiás
megbetegedésben szenvedő lakosok érdekében.
dr. Balogh László
Basky András
jegyző
polgármester

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS

A lomtalanítást évente ingatlanonként
KÉT alkalommal házhoz menő rendszerrel
végzi el a közszolgáltató.
A lomtalanítás alkalmával a háztartásban feleslegessé vált használati tárgyakat, eszközöket,
bútorokat szállítják el.
Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így
nem kerülnek elszállításra:
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• gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi
és állati hulladék
• építési hulladék, egyéb ipari hulladék;
• veszélyes elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, hűtőgép …);
• veszélyes hulladékok, (pl.: gumiabroncs,
akkumulátor, festékes dobozok, kátrány
származékok…);
• heti hulladékszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói tevékenységből
származó hulladék.
Igénylés menete: Közszolgáltató ügyfélszolgálatán, a 76/501-926 telefonszámon
FONTOS: A házhoz menő lomtalanítást
kizárólag szerződéssel rendelkező lakossági
ügyfelek vehetik igénybe, amennyiben nincs
díjhátralékuk!

Volt egyszer egy Környezetvédelmi Nap

2018. május 10-én sokadik alkalommal került megrendezésre a Környezetvédelmi Nap
Lajosmizsén, melynek helyszíne a művelődési
ház volt. Színes programokkal vártuk az érdeklődőket.
Interaktív klímasátorral ellátogatott hozzánk
a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat. A klímaváltozással kapcsolatos összefüggésekről, a
megváltozott körülményekhez való alkalmazkodásról hallhattunk és szemléltető eszközök segítségével bemutatásra került, hogy mit tehetünk a
megelőzés érdekében.
Gyulai Zita „Zita éléskamrájából” blog
szerkesztője, lajosmizsei őstermelő mutatta be nekünk, hogyan termeszthetjük mi magunk zöldségeinket, gyümölcseinket, fűszer- és
gyógynövényeinket, hogy tiszta, vegyszermentes
élelem kerüljön asztalunkra. Zita által készített
lekvárokat és gyógynövényből főzött teákat
kóstolhattunk és elbeszélgettünk arról, hogy a
háztartásban az adott anyaggal, tevékenységgel,
melléktermékkel kapcsolatban hogyan lehet a
környezetkímélő életszemléletet megvalósítani.
„Mesél az ég! – Karnyújtásnyira az Univerzum!” című műsorral 9 előadást tartott az Utazó
Planetárium Kft. A látványos előadás segítségével a diákok szórakoztató módon ismerhették
meg a csillagászat alapjait. Digitális technika lehetőségével egy felfújható gömbkupola belsejére
vetítették ki a csillagos égboltot. A kupola alatt
lévők úgy érezhették magukat, mintha valóban
az éjszakai égbolt alatt lennének, vagy éppen egy
űrhajóban száguldanának valahol a távoli csillagok között.
Köszönjük szépen a Bács-Kiskun Megyei
Önkormányzat részéről Baka Viktornak és Sípos
Sándornak a klímasátor bemutatását, Gyulai Zitának a sok finomság kóstoltatását és a hasznos
környezettudatos információkat, az Utazó Planetárium Kft. látványos csillagászati műsorát, a
Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános
Iskola lelkes tanulóinak és pedagógusainak a jelenlétet, a művelődési ház rendelkezésre állását!
| HÍRLAP | 2018. május–június | 

LAJOSMIZSE VÁROS KÖRNYEZETTUDATOS ÉS INNOVATÍV
FEJLESZTÉSE
Lajosmizse Város Önkormányzata 860 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a város
központi területeinek és a helyi piac fejlesztésére
A Zöld város projekt keretében megújul az Iskola-tó, a Városház tér, a Központi Park, az 5-ös számú
főút melletti központi területek és felújításra kerül a Piac. 2018. május 3. napján lakossági fórum
keretében kerültek bemutatásra a fejlesztés tervei. A fórumról készült felvétel megtekinthető a
www.lajosmizse.hu weboldalon a ZÖLD VÁROS PROJEKT menüpontban.

100 km út újul meg Bács-Kiskunban

Megyeszerte összesen 100 km megújult útszakasz várja majd az utakon autózókat. A 3 féle
forrásból megvalósuló fejlesztéseknek köszönhetően korszerűbbé, kényelmesebbé, biztonságosabbá válik az autózás és javulnak a munkába járás feltételei. Rideg László, a Bács-Kiskun Megyei
Önkormányzat elnöke és dr. Sztana Zoltán, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Bács-Kiskun Megyei
Igazgatóságának vezetője tartott erről ma délelőtt közös sajtótájékoztatót.
A felújítandó utak kijelölésénél a kifejezetten leromlott állapotú, alsóbbrendű, 4-es és 5-ös
számjegyű szelvényeket helyezték előtérbe. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
(TOP) keretében összesen 32 km út korszerűsítésére nyílik lehetőség. A megye északi, déli és
középső részét egyaránt érintő kivitelezések áprilisban már elkezdődtek és a legtöbb szakasz
esetében átlagosan 40%-os készültségi fokon tartanak. Egyedül Hajós település esetében tevődik át a felújítás várható vége jövő év tavaszára, mivel a fejlesztés itt a híd korszerűsítését is
magába foglalja.
A TOP-os pályázatokon túl hazai forrásból és az Magyar Közút Nonprofit Zrt. Bács-Kiskun
Megyei Igazgatóságának saját keretéből is jelentős összegek fordítódnak a megyei utak korszerűsítésére, javítására, melyek a TOP-os fejlesztésekkel egyidejűleg zajlanak. A Magyarországon
utak felújítására fordítandó összeg egy tizede megyénkben valósul meg - ezzel Bács-Kiskun
országos viszonylatban a biztató, 3. helyen áll.
Kecskemét, 2018. május 16. 
Várkonyi Éva, elnöki kabinet

„Lajosmizsén megújul a LajosmizseKunszentmiklós közötti út 3,6 km hosszban
(Lajosmizsei vasútállomástól a Ladánybenei
kereszteződésig)”
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Köszönettel tartozom a választókerület minden polgárának

Nagyapai nyomdokokon

Köszönettel tartozom választókerületem minden polgárának,
hogy ilyen nagy számban részt
vettek az április 8-ai országgyűlési választáson. Külön köszönöm
azoknak, akik ismét bizalmat szavaztak nekem, és a Fidesz-KDNP
szövetségét támogatták.
Óriási felelősséget érzek azért
is, mert a szavazáson megjelent
több mint 45 ezer polgár közel 55
százaléka, több mint 25 ezer ember rám szavazott. Egyet tudok
Önöknek ígérni: minden erőmmel azon leszek, hogy a térség
érdekeit, lakóinak gyarapodását
segítsem. Az Önök támogatásával felvértezve harcolok azért,
hogy a Kiskunság lakói továbbra
is maguk dönthessenek sorsukról,
gyermekeink jövőjéről.
A Kecskeméttől Lajosmizsén
át Kunszentmiklóson keresztül
egészen a Duna-partjáig húzódó

2018. május 1-től dr. Temesvári Péter a Bács-Kiskun Megyei
Önkormányzati Hivatal új jegyzője. Anyai nagyapja éveken át dolgozott Jakabszállás jegyzőjeként,
így az ő anekdotáit kisgyerekként
hallgatva a szegedi születésű szakemberben már korán kialakult a
kíváncsiság és az érdeklődés a
közigazgatási jog iránt. A Kecskeméti Piarista Gimnáziumban tett
érettségi után nem volt kétség a
jogi hivatás választása: a Szegedi
Tudományegyetemen végzett jogász szakon.
Közigazgatási jogi szakmai
munkáját Kecskemét Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatalában

választókerületem minden lakójának az érdekeit képviselni fogom
az Országgyűlésben, függetlenül
attól, hogy kire szavazott.
Mint ahogy eddig is, ezután is
ki fogom kérni választókerületem
polgárainak a véleményét arról,
hogy mit tartanak a legszükségesebb fejlesztéseknek, amelyeket
azután a lehetőségek szerint, a települések vezetőivel összehangolva meg tudunk valósítani.
Az új Országgyűlés alakuló
ülésén letettem eskümet, majd
megválasztottuk Orbán Viktort
újabb négy évre miniszterelnöknek. Második ciklusomban képviselői munkámat a Törvényalkotási
Bizottság alelnökeként folytatom.
Kedves Kiskunsági Polgárok!
Önök szavazataikkal megteremtették azt a nyugalmat és biztonságot, amelyre építve minden fórumon fel tudunk lépni hazánk
biztonságáért.
Közös céljaink eléréséhez kérem továbbra is együttműködő támogatásukat, hogy szülőföldünk
még élhetőbb és szebb legyen.

Dr. Salacz László,

országgyűlési képviselő

kezdte. Kezdetben a Családvédelmi Osztály munkatársa volt, majd
2010 októberétől 2013 szeptemberéig a Jogi Osztály Jogi Csoportjában dolgozott jogi ügyintézőként,
2013 szeptemberétől 2017 júniusáig pedig vezette a csoportot. Feladatai közé tartozott többek között az önkormányzat és a hivatal
peres és peren kívüli jogi képviselete, a testületi anyagok törvényességi áttekintése, véleményezése, az önkormányzati rendeletek
előkészítése, a választásokon való
jogi és operatív közreműködés,
szabályzatok kidolgozása és közbeszerzési eljárások koordinálása.
2017 júniusától Kiskunmajsa Város Jegyzőjeként tevékenykedett.
Megyei jegyzőként feladatának érzi a hivatal magas szintű
szakmai munkájának töretlen
folytatását és az új kihívások megfelelő megválaszolását.
Hobbija - a zenélésen túl - a
szakmája is, a közigazgatás iránti elkötelezettsége és érdeklődése
töretlen, fontosnak tartja a folyamatos fejlődést e területen.
Dr. Temesvári Péter nős, egy
négy éves kislány édesapja.

2018. május 3.
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A Polgárőr Egyesület

A Felsőlajosi Polgárőr Egyesület kezdete vis�szanyúlik 2010-re, amikor is megalakult a felsőlajosi jelzőszolgálat, több mint 50 fővel. Ennek
az önkéntes ügyeleti rendszernek a célja, a közbiztonság javítása, valamint az, hogy növelje a
lakosság biztonságérzetét és elősegítse a bűnmegelőzést. Annak érdekében, hogy településünk és a
településen élők továbbra is biztonságban érezzék
magukat 2 évvel ezelőtt megalakult a Felsőlajosi Polgárőr Egyesület, amelynek 51 tagja van. A
naponta működő szolgálat havonta 8-10 alkalommal rendőri jelenlét mellett végzi a tevékenységét. Minden évben két alkalommal értekezletet
tartanak, ahol beszámolnak az egyesület munkájáról, tevékenységéről. Ebben az évben április 13án került erre sor, ahol az elnök és a Lajosmizsei
Rendőrőrs parancsnoka is megköszönte mindenki munkáját és a hozzáállását. Az egyesület és a
rendőrség közötti jó kapcsolat és a közösen végzett jó munka eredményeként a bűnmegelőzési
statisztika javul Felsőlajos településen.
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A Föld Napja

Felsőlajos minden
évben tesz a Föld védelme érdekében. Idén
április 21-én hetedik alkalommal, került sor a
szemétgyűjtési akcióra a
Föld Napja alkalmából.
A település belterületén
az iskolások és óvodások
gyűjtötték a szemetet. A
külterület megtisztításában a hivatali dolgozók, a
közcélú foglalkoztatottak
és természetesen a település lakosai is egyaránt
részt vettek. A környezetvédelmi akciónap sikeresen zárult, a falu egész területe megtisztult
és a legnagyobb öröm, hogy a tavalyi évnél is
kevesebb szemét került a konténerbe. A szemétgyűjtés célja az összeszedett hulladékokon kívül

még a társadalmi szemléletformálás a környezet
iránti érzékenység és a környezettudatos nevelésre való felhívás, mert a Földből egy van vigyázni kell rá.
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A Felsőlajosi Óvoda hírei

Az idei nevelési évünk is sokféle színes programmal zárult.
Május 9-én ellátogattunk a felsőlajosi állatkertbe, egy tartalmas délelőttön figyelhettük
meg a bővülő állatfajtákat, a szépülő környezetet. Köszönjük Nagy Tibornak a MagánZoo
tulajdonosának, hogy ingyenesen nézhettük
meg településünk eme látványosságát, Terenyi
Istvánnak és a Tanyacsárda Kft-nek, hogy lovaskocsikkal biztosították gyermekeink szállítását.
A Mese Manó Társulat előadását élvezhették
a gyerekek május 11-én óvodánkban az SZMK
támogatásával.

Május 15-én délután szerveztük meg a hagyományos, Ovi Olimpia elnevezésű sportversenyünket, melyre a lajosmizsei oviból vártunk
csapatokat. Sajnos az időjárás nem kedvezett,
így nem a szabadban, hanem a Faluházán tudtuk
megrendezni, de ez nem vett el semmit a játék
hangulatából, a lelkes és csillogó tekintetekből, az
önfeledt sportolás élményéből. Minden résztvevő
kisgyermek büszkén tért haza éremmel a nyakán.
A Portéka Színpad előadásán vettünk részt
május 18-án délelőtt, akik már visszatérő vendégek nálunk, és most is nagy élvezettel nézték
a gyerekek és a felnőttek egyaránt a színvonalas
műsort.
Május 23-án az óvoda épülete elcsendesedett,
hiszen buszra szállt minden gyermek és felnőtt,
Kecskemétre utaztunk a Kiskunsági Nemzeti
Park Igazgatósága által működtetett Természet
Házába, ahol interaktív program keretében ismerkedhettek a kicsik a természet csodáival, ezt
követően az arborétumban sétáltunk egyet és
játszottunk az ottani játszótéren.
Meghívást kaptunk május 29-ére a lajosmizsei központi óvoda részéről egy játékos délelőttre, a Környezetvédelmi Napra, ahol a gyerekek
játszva ismerkedhetnek a környezettudatos magatartással a fenntarthatóság jegyében. Köszönjük a szervezőknek ezt a lehetőséget!
Május 30-án a gyereknap alkalmából egy teljes délelőttöt töltöttünk el a Dzsimburi Játszóházban, ezt a programunkat egy közös fagyizás
koronázta meg.
Június 2-án tartottuk az évet záró, iskolába
menőktől búcsúzó, gyereknapozó családi napunkat. Ebbe a vidám szombati napba sokféle
program belefért, többek között ugrálóvár, csil| HÍRLAP | 2018. május–június | 

lámtetoválás, barkácsolás, óriás-buborékfújás,
sportverseny. A finom bogrács-gulyásról a szülők közösen gondoskodtak. Köszönjük minden
szülőnek, családtagnak a támogatást, kétkezi
segítséget és az aktív részvételt!
Az iskola – óvoda átmenet megkönnyítése
céljából még június első hetében az iskolába
menő nagycsoportosokkal meglátogatjuk az iskolát, a tanító néniket, ismerkedünk a környezettel. Köszönjük a meghívást az iskola részéről,
hogy ezt a lehetőséget minden évben biztosítják
számunkra!
Terveink között szerepel még június 07-én a
nagycsoportosokkal egy egész napos budapesti kirándulás, valamint az Iskoláért, Gyermekekért Alapítvány támogatásával június 11-én
egy interaktív játszóházon való részvétel, ahol
mese és játékok segítségével közelebb hozzák a
gyerekekhez a bogarak, rovarok világát. Reméljük, hogy ezen a délelőttön is sokféle ismerettel
és egy hatalmas élménnyel fogunk gyarapodni.
Június 15-én zárul a 2017-18-as nevelési
évünk, ezt követően nyári nyitvatartási rendben
fogadjuk a gyermekeket, változatos nyári programokat szervezve és ügyelve az egészségükre, a
kánikula veszélyeire.
Június végén készülünk a Falunapra, ahogy
azt minden évben tesszük, műsorral és barkácsolással.
A nyár nagy örömet és egyben nagy feladatot
is tartogat még a számunkra, hamarosan elkezdődik az óvodabővítési és felújítási beruházás,
melynek keretében tornaszoba létesül, tetőcsere
fog történni, valamint belső hidegburkolat cserék.
Remélhetőleg szeptember elején már a bővített és megszépült óvodánkban várhatjuk vissza
a kis óvodásokat.

Szabó Márta, óvodapedagógus

Pezsgő élet a Felsőlajosi Iskolában

A várva várt tavasz beköszöntével iskolai életünk is felpezsdült. Március 15-ét együtt ünnepeltük az óvodásokkal, amit a Palánta Együttes
színvonalas műsora tett emlékezetessé mindan�nyiunk számára.

Már évek óta hagyománnyá vált, hogy Dóbiás Péter zenész családjával rendhagyó, interaktív ének-zene órákat tart tanulóink számára.

Az idén most másodszor élvezhettük magával
ragadó előadásukat.
A víz világnapja alkalmából projekt napot
tartottunk, ahol a sok új ismeret mellett tanulóink alkotó munkája kiteljesedhetett. Rajzoltunk, vágtunk, dekoráltunk, illusztráltunk, verset mondtunk, énekeltünk zenéltünk, jól éreztük
magunkat.
Nagy örömünkre részt vehettünk a kecskeméti Katona József Könyvtár által szervezett
könyvtári foglalkozásokon, ahol tanulóink osztálycsoportok szerint, élményszerűen ismerkedhettek történelmi személyiségekkel, fogalmakkal.
Mindeközben szorgalmasan és lelkesen készültünk a tavaszi versenyekre. A magyar költészet napján a Lajosmizse Város Művelődési
Háza és Könyvtára által szervezett versmondó
versenyen szép számmal, felkészülten és eredményesen szerepeltünk. A gratulációk és dicséretek mellett két helyezést is sikerült elérnünk:
Králik Réka 4. osztályos tanulónk harmadik
helyezést és Berki Hanna 4. osztályos tanulónk
különdíjat kapott a harmadik-negyedik osztályos korcsoportban.
Ügyes helyesíróink sem hiába koptatták a ceruzát, a tollat a gyakorlások során. Jakabszálláson a helyesíró versenyen a második osztályosok
2. helyezést értek el csapatban. Piti Ádám ötödik,
Makai Flóra hatodik, Garas Lili tizenkettedik
lett. A harmadik osztályosok csapatban szintén
az előkelő második helyen végeztek, Fehér Liliána harmadik, Varga Regina tizenötödik lett.
Büszkék vagyunk rájuk és minden versenyzőinkre, akik megmérettették magukat e rangos
versenyen. (Pénzes Kiara Jázmin, Szőrös Boldizsár, Berki Hanna, Boros Luca)
A Föld Napjára szűkebb-tágabb környezetünk megtisztítását, rendezését, „virágba borítását” tűztük ki célul, Erika néni vezetésével szépítették meg diákjaink Ökoparkunk virágágyásait.
E mellett papírgyűjtést szerveztünk, külön
köszönet a szülőknek, segítőinknek, nélkülük
nem lehetett volna ilyen eredményes!
Első és második osztályaink számára nagy
élményt jelentett a lajosmizsei óvónénik meseelőadása.
A Robot szakkörösök is szorgalmasan építgetnek, programoznak, egyre önállóbban képesek kreatívan felhasználni meglévő eszközeinket.
Tavaszi programjainkat tovább színesítette a
Lóca együttes könyvtári foglalkozása.
A sok-sok program mellett a tanulásra is
koncentrálunk, hiszen már egyre közeleg a tanév vége.
Hagyományos úszótáborunk mellett egy tematikus tábort is tartunk június harmadik hetében.

Osbáth Barna, tagintézmény-vezető
dr. Balogh László
jegyző

Juhász Gyula
polgármester
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Bővül a diabetológia rendelés
Lajosmizsén 2018. június 01. napjától bővül
a diabetológia szakrendelés. A cél, hogy segítsen a cukorbetegség okozta szövődmények és
az esetleges társbetegségek diagnosztizálásban,
kiegészítve a szakrendelésen végzett szokásos
diagnosztikus tevékenységet.
A képzett asszisztens felméri a betegeknél a
lehetséges ideggyulladás (neuropátia) meglétét.
Az alsó végtag keringésének vizsgálatával nem
csak a lábak keringéséről kapunk információt,
hanem képünk lesz a beteg érrendszerének állapotáról is. Az asszisztens ezen felül felméri, hogy
vannak-e jelei, az ún. diabéteszes láb kialakulásának (bőrkeményedés, érzészavar, fekély stb.),
így a beteget minél előbb szakorvoshoz tudjuk
irányítani. A speciális vizsgálatokat testsúly, testmagasság illetve ezekből számolva testtömeg
index meghatározása egészíti ki. Betegeink Lajosmizsén ezáltal komplex diabetológiai ellátást
kapnak, tekintettel arra, hogy a dietetikai tanácsadás is rendszeressé vált a szakrendelésünkön.
Diabetológia rendelés minden második héten, pénteki napokon 13.00-15.00 közötti időpontban érhető el az egészségházban. A szakrendelésre előzetesen időpontot kell kérni hétfő,
szerda, péntek 8.00-12.00, kedd, csütörtök 13.0017.00 között a 76/415-286-os telefonszámon.
Minden kedves Beteget sok szeretettel várunk!

Dr. Móczár Csaba

főorvos, diabetológiai szakorvos

Fogászati szűrés fontossága és a foghúzás
Fogászati szűrés
Nagyon fontos, hogy minden évben egyszer,
minden lakos megjelenjen a fogászati szűrésen,
még azon személyek is, akik már nem rendelkeznek fogazattal. Az EGYSZI is minden évben
számos szűrési lehetőséget szervez Lajosmizse és
Felsőlajos lakossága számára. A szűrésre 0 éves
kortól életvégig lehet jönni. Szűrések alkalmával
lehet felfedezni eltéréseket, olyan sebeket, melyek fájdalmasak, nem gyógyulnak.
A szűrésen nemcsak a fogakat, a fogak állapotát vizsgáljuk, hanem a szájat, garatot, nyelőcsövet, nyelvet és az alatta található területet is.
Praxisunkban a fogászati rendelésen megjelent pácienseknél 3 év alatt a szűrővizsgálatok
alkalmával 3 szájüregi rák gyanús személyt találtunk, akiknek a továbbküldése megtörtént a
megfelelő intézménybe.
Ne várják meg, míg megfájdul a foguk, hanem a fogászati szűrés érdekében keressék fel
fogorvosukat! 62 év feletti személyek számára
a kivehető fogsor készítése TB támogatottan
kedvezményesen vehető igénybe. A részletekről érdeklődjön a fogorvosánál.
Foghúzás
Foghúzás során a beteg nagyon rossz állapotban lévő, eltörött, begyulladt, kilazult fogainak
kihúzása történik. A foghúzás megkezdése előtt
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a fogorvos egy injekciót ad be a páciensnek. Sajnos a félelmet nem lehet injekcióval kezelni, aki
fél a foghúzástól, az kérjen a háziorvosától egy
kis természetes hatóanyagú nyugtatót, melyet
foghúzás előtt bevesz.
Teendők foghúzás előtt
Foghúzást megelőzően minden esetben meg
kell mosni a fogakat, nem lehet alkoholt fogyasztani, mert az érzéstelenítő nem fog hatni, továbbá vérbőséget okoz, ezáltal foghúzás után jobban
vérzik a sebhely.
Foghúzás utáni teendők
Nagyon fontos, hogy a betegek betartsák azokat az utasításokat, melyeket a fogorvos, vagy a
fogászati asszisztens elmond. Foghúzást követően
a gézgombócot 20 perc múlva ki lehet venni a
szájból és ki kell dobni egy szemetes tároló edénybe. Tilos foghúzás után 2 napig öblögetni. 3 órán
keresztül nem szabad enni, inni, dohányozni. 2
napig nem szabad fogat mosni, tejet, tejtermékeket, alkoholt fogyasztani. Nem szabad piszkálni
a sebet, mert fertőzés veszélye áll fenn. Kontroll
vizsgálat foghúzást követő egy hét múlva történik.
A fent leírtak betartása mellett is előfordul,
hogy a húzás helye begyullad, mely sok tényezőtől függhet:
• A nyál bekerül a sebbe és az begyullad,
mert a nyál tele van bacilusokkal.
• Húzás után csontszilánk marad a sebben,
amely nem tud visszaforrni és ez begyullasztja a sebhelyet.
• Legyengült immunrendszer.
• Nem megfelelő a szájhigiénia.
• Fogkő, amely tele van baktériumokkal.



Törődjünk többet egészségünkkel!
Dr. Dénes Zsolt főorvos, fogszakorvos
Dénes Viola szakasszisztens

2018. évi Környezet-tisztasági Nap
A TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00001 jelű pályázat keretén belül 2018. április 20-án, a Föld
Napjához kapcsolódóan környezettisztasági
napot szerveztünk. E pályázat fontos célja a
célterületen található közterületek, ingatlanok
hulladékmentesítése és az összegyűjtött hulladék elszállítása. Ennek érdekében az intézmény
projektben részt vevő munkatársai 2018. április
4-én bejárást tartottak a területen, felmérték és
dokumentálták a helyzetet.
A területen élők számára az akcióról szórólapos tájékoztatást juttattunk el. A személyes tájékoztatás és a szelektív hulladékgyűjtő zsákok
kihelyezése céljából 2018. április 17-én ismételt
bejárást tartottunk. Összesen kb. 100 db szelektív hulladékgyűjtő zsák került a helyszínen
kiosztásra, a gyűjtés szabályairól szóló tájékoztatás megtörtént, kértük a lakók személyes közreműködését az akcióban. A hulladékszállítási
közművekkel nem rendelkező személyeknél tájékoztatást adtunk annak megkötéséről.

A gyűjtés során első sorban a leggyakoribb,
szelektíven gyűjthető hulladéktípus, a műanyag
(pl. PET palack) és fémdoboz gyűlt össze nagy
számban, az akció során az előre kiosztott zsákokon túl további 300 zsák került felhasználásra. A
hulladékot a helyben kijelölt gyűjtőpontokról az
önkormányzat a szelektív hulladék elszállításához
továbbította. A különösen szennyezett Beneszél
területén volt látványos az eredmény. A kialakult
illegális szemétlerakó területéről, a helyi lakók közreműködésével, 40 zsák szelektív hulladékot szedtünk fel. A célterület számos közterületi szakaszán
jelentős mennyiségű szemét került összegyűjtésre.
A területtel kapcsolatos tevékenységek továbbra is folytatódnak. A helyi önkormányzat,
a Roma Nemzetiségi Önkormányzat és az intézmény munkatársai a jövőben is együttműködnek
a lakossággal a terület problémáinak megoldása
érdekében. A lakosság folyamatos támogatása és
tájékoztatása mellett további környezettisztasági
akciókat is tervezünk.

Meleg Sándor, projekt munkatárs,

EGYSZI intézményvezető helyettes

A nőgyógyászati szűrés életet menthet!
Nem lehet eléggé hangsúlyozni a szűrések
fontosságát, így van ez a nőgyógyászati rákszűréssel is. A nőgyógyászati vizsgálatra és ezen
belül a rákszűrésre minden nemi életet élő nő
esetében szükség van. A rákszűrést évente javasoljuk. A rendszeres szűrővizsgálat lényege az
esetleges méhnyakrák korai stádiumában történő felismerése, a daganat a szervezetben történő
szétterjedését megelőzően. A korai felismerés
esetén a hatékony kezelésére és ezáltal a gyógyulásra is nagyobb esély van.
Az elmúlt években a nőgyógyászati rákszűrésen való megjelenések száma sajnos csökkenő
tendenciát mutat. A csökkenő létszám ellenére
is az utóbbi évben több, kezdődő kóros méhszáj
hám elváltozást fedeztünk fel. Nagyon fontos a
nőgyógyászati rákszűrésen az évenként történő megjelenés. Lajosmizsén az egészségházban
az alábbi időpontban érhető el nőgyógyászati
szakrendelés: hétfő, szerda, péntek 9.00-12.00.
A szakrendelésen történő megjelenéshez nem
kell előzetesen időpontot kérni.
Minden szakrendelésre érkező hölgyet sok
szeretettel várunk.
Dr. Végh Lajos,

főorvos, szülész-nőgyógyász szakorvos

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

2018. június 14.
8.30–13.30
2018. október 04.
8.30–13.00
2018. december 06. 8.30–13.00
Helyszín: Egészségház, I. emelet,
Lajosmizse, Dózsa György út 104–106.
| HÍRLAP | 2018. május–június |
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KEDVES BETEGEK!

Intézményi Zöld Nap

Tájékoztatjuk Kedves Betegeinket az egészségház laborjában
2018. március 19-től bevezetett előjegyzési rendszer működéséről:
Időpont kérhető

• Beutaló kézhezvételekor a lajosmizsei háziorvosától, házi gyermekorvosától, fogorvosától, szakorvosától.
• Személyesen a lajosmizsei laborban vagy a 76/556-231 telefonszámon.
• Interneten keresztül a www.egeszseghazlm.hu honlapunkon található Labor előjegyzés menüpont alatt a beutaltak is foglalhatnak
időpontot. Első alkalommal, az időpontfoglalást megelőzően
regisztrálni szükséges. Időpont foglalásáról visszaigazolást küldünk
e-mailben. Probléma esetén telefonon értesítjük.

Kivételek:

2018. május 04-én az egészségház munkatársai Zöld Napot tartottak.
Sok-sok szorgos kéz munkájának eredményeként színpompás virágok,
nyírt pázsitok, permetezett fák, locsolt rózsatövek díszítik az Idősek Parkját
és más intézményi területeket.

• Sürgős esetben a vérvételt soron
kívül elvégezzük, időpontfoglalás nélkül.
• Ha csak vizeletvizsgálat a kérés, időpontfoglalás szükségtelen.
• Terheléses vércukor- és inzulinvizsgálathoz időpont kérhető munkanapon 10.00–15.00 között személyesen a Labor munkatársaitól
vagy a 76/556-231 telefonszámon, a vizsgálat megbeszélése miatt.
• Vércsoport meghatározás a kórházban hétfői és szerdai napokon
történik. Előjegyzés esetén ezekre a napokra kérjen időpontot.
• Ha nincs időpontja, akkor is ellátjuk a vérvétel ideje alatt, jelentkezése napján. Ebben az esetben számolnia kell a várakozással.
Köszönjük megértését!
Jobbulást kívánunk Betegeinknek!
Labor Munkatársai

NYÁRI SPORT- ÉS SZABADIDŐ TÁBOR

Szeretsz sportolni? Szívesen töltenél egy hetet lelkes, vidám, mozogni vágyó gyermekek társaságában? Ha ehhez kedved van, akkor
jelentkezz a júliusi nyári Sport- és Szabadidő Táborunkba!
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat a TOP-5.2.1-15BK1-2016-00001 projekt keretében a 2018. évben nyári tábort szervez két csoportban, 20-20 fő gyermek részvételével, elsősorban
6-14 év közötti általános iskolás gyermekek részére Lajosmizsén.
Táborvezető: Faragó Gyula pedagógus, edző.

A tábor ideje: 2018. július 2–6., és július 9–13.
Jelentkezési határidő: 2018. június 15.

A Zöld napon festéssel megújultak az
egészségház külső
korlátai és padkái is.
A lajosmizsei tűzoltók megtisztították
az egészségház ereszeit és az épület főbejáratának üvegfelületét.
Ez úton is köszönjük
az elvégzett munkát
és azt, hogy mindig
számíthatunk segítségükre!
Fekete Zoltán
technikai vezető,
Feró Csaba
szervező
| HÍRLAP | 2018. május–június | 

További információ kérhető: Bognár Szilvia családsegítő
EGYSZI Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
Tsz: 76/556-188, 76/556-186

ALKOTÓ, AKTÍV IDŐSEK – NYÍLT KLUBNAPOK
MEGHÍVÓ

• 2018. június 19. (kedd) 10.00 óra:
Úti film Szicíliáról,
vendégünk Juhász Ernő
• minden hó 2. és 4. hétfő 15.00 óra:
Hímző köri foglalkozások

Helyszín:
Egészségház, Estike Idősek Klubja
(6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106.)
Szeretettel várunk minden Kedves Érdeklődőt programjainkra!
Ubornyákné Tok Éva klubvezető
További információk:76/556-192 tsz.
face-bookon az Estike Idősek Klubja oldalon
idosekklubjalmizse@gmail.com
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Iskolánk pályázott a Nemzeti Tehetség Program által meghirdetett pályázatra, melyet megnyert. Ennek keretében komplex tehetséggondozó programot indítottunk 2x20 fő tanuló részére,
mely három pedagógus irányításával működött.
A 60 órás tehetséggondozó szakkör célja egy
olyan komplex tehetséggondozás, amely lehetővé teszi a tanulók képességeinek feltárását,
fejlesztését, az általános-, az intellektuális- és
a speciális képességek fejlesztését, egészséges
önkép kialakítását, önértékelésük fejlesztését,
a társas és szociális kapcsolatok kialakításának
elsajátítását, személyiségfejlesztését, szabadidő
hasznos eltöltését.
Az alkotó kézműves műhely hozzásegítette
őket az alkotások, értékek iránti nyitottsághoz,
a körülöttük lévő tárgyak tudatos érzékeléséhez,
belső világuk gazdagításához. Programunk során megerősítő, elfogadó légkör megteremtésére, saját pozitívumaiknak feltárására, erősítésére
törekedtünk.
Vendégünk volt Kunhegyesi Ferenc roma
festőművész, aki a régi cigány hagyományokról, mesterségekről adott ízelítőt, majd közös
alkotások készültek olajpasztellel és akvarellel.
Az agyagozás rejtelmeibe a Kecskeméti Ifjúsági Otthon kerámia stúdiójában fazekas segítségével tekinthettek be a tanulók. A hat foglalkozás
alkalmával megtanulhatták a marokedény készítést, a felrakásos technikát, az agyagsíp készítését, festését is.
Kiránduláson vettek részt Pécsen és Orfűn.
Pécsen a Zsolnay negyedet, azon belül a planetáriumot, a varázsteret, a Zsolnay gyárat, és a
belvárost ismerhették meg.
Ha már a síkságot elhagyva a dombok és hegyek közé utaztunk, akkor az abaligeti cseppkőbarlangot sem hagytuk ki, hisz a gyerekek közül
még senki nem járt barlangban.
A gyerekek lelkesen, jó hangulatban vettek
részt a foglalkozásokon, rendezvényeken.
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Köszönjük minden érdeklődőnek, hogy a
belépőjegy megvásárlásával növelte iskolánk
alapítványának, a Gyermekekért Plusz Alapítványnak bevételét, és ezzel is támogatta iskolánk
tanulóit.

Kéri Tiborné, Sárközi Zsuzsa,
Veszelszkiné Nagy Erika

FUTÓFESZTIVÁL, 2018. május 5.

Verőfényes napsütéssel indult az idei Futófesztivál Lajosmizsén. A rendezvényre rekord
létszámmal, 347 fővel neveztek a mozogni vágyók. A sikerhez nagymértékben hozzájárult,
hogy elfogadta meghívásunkat Katus Attila Világ-, és Európabajnok sportoló. Kilenc órától
jó hangulatú, pörgős bemelegítéssel készítette föl
a jelen levőket az előttük álló megmérettetésre.

1200 m
3 km

Hagyományainkhoz híven idén az alsó tagozat tanulói - közülük is a 2-3. évfolyam - készültek osztály szintű és egyéni produkciókkal a
Gálára. A sokszínű zenés-táncos kavalkád nagy
sikert aratott a nézőközönség körében. Hatalmas
taps kísérte a tanító nénik orosz táncát is.
Köszönjük a felkészítőknek áldozatos munkáját, Bojtos Bélánénak és kedves segítőinek a
gyönyörű dekorációt, a gyerekeknek a sok gyakorlást, Gábris Imrének a konferálást és mindenki segítségét, mellyel hozzájárult a színvonalas előadás megtartásához.

10 km

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
pályázatot hirdetett tehetséges, hátrányos helyzetű fiataloknak szóló tehetséggondozó programok megvalósítására 2017 tavaszán.

Jótékonysági Gála 2018

1. Gattyán Patrik

Török Noémi

2. Rogozsán Bánk

Járomi Zsuzska

3. Szívós Imre

Tóth Zsófia

1. Nyilas Ferenc

Lakatos Rebeka

2. Szekeres Norbert

Vilcsák Lili

3. Czigány Dániel

Lakatos Klaudia

1. Csupity Dávid

Erdős Lili és kutyája

2. Szatmári Dávid

Gáspár Veronika

3. Vámos Norbert

Czigány Zsuzsanna

1.

Menczel Mónika

2.

Szeibert Dávid

3.

Virág Dóri

Különdíjak:
Legifjabb versenyző: Szekeres Donát, édesanyjával babakocsiban, öt hónaposan teljesítette a
távot.
Legtöbb nevezőt felvonultató osztály:
Alsó tagozat:
1. 4. a osztály, 46 fő nevezővel.
Dzsimburi Gyermekközpontba nyertek két óra
játékot.
2. 2. a osztály, 26 nevezővel.
Fókusz Takarékszövetkezet ajándékait kapták
Felső tagozat:
1. 5. a osztály, 21 nevezővel
Malom Mozi, ajándék mozijegyeit kapták
2. 7. b osztály, 15 nevezővel
Fókusz Takarékszövetkezet ajándékait kapták
Jövőre visszavárunk minden kedves résztvevőt!
Szervezők

TEHETSÉGPONT

Iskolánk pedagógusainak a tehetséggondozás terén nyújtott szakmai munkáját, a folyamatos fejlődés és fejlesztés terén tett erőfeszítéseit
ismerték el az Akkreditált kiváló Tehetségpont
cím megítélésével. Az oklevelet március 24-én
a budapesti Szent Margit Gimnáziumban, a
Kárpát-medencei Tehetségnapon vette át intézményünk képviseletében Adonyi Gabriella és
Kovács Edit.

A rendezvényen a megszokott távok, korosztályok szerint kerültek lebonyolításra. A helyezések az alábbiak szerint alakultak:
Fiú:
600 m

Egy kiállítás margójára
„Tükörképek”

800 m

Lajosmizse, Szabadság tér 13. • Telefon: 76/356–156 • E-mail: titkarsag@altisk-lmizse.sulinet.hu • altisk-lmizse.sulinet.hu

Lány:

1. Abonyi Levente

Kacskó Dorka

2. Szabó Krisztián Zsolt

Takács Luca

3. Vilcsák Márkó

Újfalusi Anna

A munka természetesen itt nem áll meg. A
következő három év eredményeit is értékelik, így
lehetőségünk lesz a cím megerősítésére.
| HÍRLAP | 2018. május–június |
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TAVASZI PROJEKT-HÉT AZ ISKOLÁBAN

Május első hetében nagyszabású rendezvénysorozat zajlott iskolánkban. Tavaszi projekt-hetünk keretén belül harmadikos tanulóink megismerkedhettek az évszak jeles napjaival, valamint
a hozzájuk fűződő hagyományokkal, népszokásokkal. A projekt-hét célja az volt, hogy tanulóink minél komplexebb ismeretekre tegyenek
szert az adott témában.
Környezetismeret órán minden osztály egyegy plakátot készített egy előre kiválasztott jeles
napról.
Emellett rajz és technika órán is szorgoskodtak az ügyes kis kezek. Tavaszi virágokat,
képeket, gólyafészkeket készítettünk különféle
technikákkal, majd a legjobban sikerült alkotásokból rajzkiállítást rendeztünk „Tavaszi kavalkád” címmel. A kiállítást a művelődési ház
aulájában tekinthették meg az érdeklődők.
Ha már a művészeteknél tartunk, természetesen a zene és a költészet sem maradhatott ki
a sorból. Ének- ill. versmondó versenyünkre tavaszi témájú dalokkal, versekkel készülhettek a
lelkes jelentkezők. A versenyeken eredményesen
szereplő tanulóink oklevelet és könyvjutalmat
kaptak.
„Tavaszi dallamok”
énekverseny díjazott tanulói:
1. Nagy Gábor, 3. b 
I. helyezett
2. Pintér Gábor, 3. c
I. helyezett
3. Varga Kitti Teréz, 3. c
III. helyezett

A versenyek közé egy vidám hangulatú, mozgalmas sportversenyt is csempésztünk, melyen
a 3. c osztály csapata szerepelt a legeredményesebben.
A projekt-hét utolsó rendezvényét, az ünnepélyes projektzárót 2018. május 10-én tartottuk
meg a művelődési házban. Az ünnepségen sor
került az egyéni versenyek eredményeinek kihirdetésére, illetve az oklevelek, jutalomkönyvek átadására, a díjazott tanulók pedig előadták
választott dalukat, versüket. Az eredmények
kihirdetése után az osztályok rövid kis műsorral köszöntötték az ünnepségen résztvevő édesanyákat, nagymamákat.
A hét végére érve mindannyiunk nevében kijelenthettem, hogy a projekttel elértük célunkat.
A tanulók életkoruknak megfelelően, játékosan
ismerték meg népünk hagyományait, szokásait.
A feladatokat izgalommal várták, örömmel és
lelkesen végezték.
Gacsalné Sándor Csilla, tanító

„Erdők, mezők vadvilága”

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
kreatív alkotói pályázatot hirdetett az Állatorvostudományi Egyetemmel és az Országos Magyar Vadászkamarával együtt általános iskolások számára. Olyan témák feldolgozását várták
a résztvevőktől, amelyek az erdők, mezők állatvilágához kapcsolódnak, így valamilyen módon
a vadvilághoz köthetők.

Német nyelvi kommunikációs verseny a II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskolában

2018. március 1-jén Kecskeméten német versenyen vettünk részt két nyolcadikos, kiemelkedően szorgalmas diákunkkal. A megmérettetésen Kecskemét iskoláinak legjobb németes tanulói képviseltették magukat négy kategóriában.

RUBOS PANNA 5. b osztályos tanuló közel
600 nevező közül pályázatával különdíjban és
közönségdíjban is részesült, melyet dr. Oravecz Márton a Nébih elnöke és dr. Sótonyi Péter az Állatorvostudományi Egyetem rektora
adott át.
Adonyi Gabriella

INTERNATIONAL FOX COMPETITION

„Aranyágon ül a sármány…”
versmondó verseny díjazott tanulói:
1. Miklós Dominik, 3. b
I. helyezett
2. Nagy Gábor, 3. b
II. helyezett
3. Varga Kitti Teréz, 3. c
III. helyezett

| HÍRLAP | 2018. május–június | 

A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskolából Deák Luca (8. B) és Szarvas
Fanni (8. B) vettek részt a megmérettetésen. A
lányok remekül helyt álltak, szép eredményekkel
és egy nagyszerű élménnyel tértek haza. Az alapfokú nyelvvizsgát szemléltető versenyen (egy
adott témakör kifejtése, képleírás, szituáció) sikeresen szerepeltek, teljesítményükért mindenféleképpen dicséret illeti őket.
A versenyen Szarvas Fanni II. helyezést ért
el, Deák Luca a teljesítményével a IV. helyet
érdemelte ki.
Szívből gratulálunk a lányoknak és további sok sikert kívánunk Nekik az Idegen Nyelvi
Munkaközösség nevében!
Mencel Mónika Szabina,
felkészítő tanár

Az MM Publications által szervezett nemzetközi angol versenyen az ötödik és hatodik osztályosok kategóriájában közel 270 tanuló mérte
össze tudását 2018 márciusában. A gyerekeknek
30 felelet-választós kérdésre kellett helyesen válaszolniuk. A témakörök: nyelvtan, szókincs, helyesírás, kiejtés, kifejezések, a brit és az amerikai
kultúra, és egy adott olvasmánnyal kapcsolatos
kérdések voltak.

Iskolánk tanulói közül Czigány Dániel 5. b
osztályos tanuló 2. helyezést, Rónay Csanád 5.
b osztályos tanuló 6. helyezést ért el.
Adonyi Gabriella,
felkészítő tanár
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XVII. Kele Nap Lajosmizsén

Április 21-én rendezték meg a Lajosmizsei
Fekete István Sportiskolai Általános Iskola rendezésében a XVII. Kele Nap országos tanulmányi versenyt és tehetség napot.
A rendezvényt 2002-ben indították el a Fekete István Irodalmi Társaság védnöksége alatt.
Célja, hogy a Fekete István nevét viselő iskolákat
összefogja, a versenyeken keresztül az ifjú generációk egyre jobban megismerhessék az író
életét, munkásságát.

Idén tizenegy város fogadta el a meghívást
az ország minden részéről. A versenyzők tizenhárom levelezős pályázaton és kilenc helyi szervezésű versenyben mérhették össze tudásukat,
ügyességüket. Az összesen 261 versenyző irodalmi, természetismereti, környezetvédelmi,
sport és művészeti versenyfeladatokban jeleskedhetett. Felkészítő tanáraikkal együtt a rendezvényen 450 főt mozgatott meg a házigazda
iskola. Ebben a hatalmas munkában támogatta

A „Gyermekekért
Plusz Alapítvány”
(Lajosmizse, Szabadság tér 13.)
köszönetét fejezi ki, és tájékoztatja támogatóit, hogy a személyi jövedelemadóból átutalt 1%-ból, melynek összege
551 000,– Ft, iskolai kulturális rendezvényeket, versenyeket, vetélkedőket támogattunk. Továbbá a tanulók jutalmazására
és jutalomkönyvek vásárlására használtuk
fel.

A jövőben is számítunk
szíves támogatásukra.
Adószámunk:
18345038-1-03
Tisztelettel: Kuratórium
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a lajosmizsei iskolát a Kecskeméti Tankerület,
Lajosmizse Város Önkormányzata, a Fekete István Irodalmi Társaság, a Szülői Munkaközösség
és lelkes lajosmizsei vállalkozók.
A Kele Nap keretén belül tehetségnapot is
szerveztek, amelynek előadója Mező Katalin
volt. A pedagógusok a kreativitás és élménypedagógia témájában hallgathattak meg egy kitűnő, színvonalas előadást.
Horváth Tibor, a Fekete István Irodalmi Társaság elnöke, beszédében méltatta a házigazdák
munkáját, elkötelezett szervezését, a programok
és versenyek változatosságát. Örömmel vett részt
a levelezős győztesek jutalomkirándulásán a felsőlajosi MagánZOO-ba. Záróbeszédében kiemelte:
„A Kele Nap jó alkalom arra, hogy olyan emberek találkozhassanak egymással, akik egyébként
sohasem találkozhattak volna. A rendezvény célja
nem csak a verseny, hanem Fekete István szellemiségének továbbvitele is a fiatalok felé. Akik
ennyit készülnek, foglalkoznak az író munkásságával, természetszeretetével, biztos, hogy olyan
emberekké válnak, akik védik és óvják a Földet!”
A XVII. Kele Nap végén bejelentették, hogy
jövő évben a rendezvényt Mosonmagyaróvár
városa rendezheti meg.
Berta István,
Szántó Gabriella

VARJÚ LAJOS
TERMÉSZETTUDOMÁNYI
EMLÉKVERSENY

26. alkalommal rendezték meg a Varjú Lajos
Természettudományi Emlékversenyt a kecskeméti Arany János Általános Iskolában. A versenyt az iskola volt igazgatójának tiszteletére
alapították.

A természettudományi erőpróbát felső tagozatos diákok számára hirdetik meg.
A komplex megmérettetés lehetőséget biztosít a tehetséges tanulók számára, hogy tudásukat
a természettudományos tárgyakban összemérjék, ugyanakkor olyan ismeretekre is szert tegyenek, ami elősegíti a logikus gondolkodásra
nevelést, az ismeretek integrálását és gyakorlati
alkalmazását. Az összefüggések megláttatása, a
szellemi igényesség a fejlődés elengedhetetlen
feltétele.
Az országos méretű rendezvényen CZIGÁNY DÁNIEL az ötödik évfolyamon matematikából és természetismeretből kiemelkedő
eredményt ért el és VARJÚ LAJOS TALENT
DÍJ-ban részesült.
Felkészítő tanárai:
Besenyi Márta (matematika),
Adonyi Gabriella (természetismeret)

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

Európai Regionális
Fejlesztési Alap
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Tornaszoba és fejlesztő szoba létesítése Felsőlajoson a Meserét Óvodában
Felsőlajos Község Önkormányzata 45 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert az óvoda bővítésére
2016. év tavaszán pályázat került benyújtásra a felsőlajosi óvoda fejlesztésére. A beruházás
terveit Babinszky Tünde építésztervező készítette, a kivitelezést a GOMÉP Kft. nyerte el közbeszerzési eljárás keretében. A kivitelezési költségek a projekt hosszadalmas elbírálása miatt
jelentősen megnövekedtek, így Felsőlajos Község Önkormányzatának saját költségvetéséből
további 26.376.733.- forintot kellett biztosítania a projekt sikeres megvalósításához. Az építkezés 2018 júniusában kezdődik és várhatóan 2018 őszén zárul le.

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

Tavaszi programok a bölcsödében

Idén március 29-én érkezett a húsvéti nyuszi a bölcsődébe, a gyerekek
izgalommal várták. A tojáskeresés az eső miatt sajnos elmaradt, de volt
tombola, nyuszi simogatás, tojásfestés, továbbá sok-sok csokitojást kaptak
a bölcsödések.
Április 17-én tartottuk meg a bölcsödei Kertész-napot a gyerekek nagy
örömére. Vetettek borsót, sárgarépát, de a kedvenc tevékenység idén is a
hagyma duggatása volt, ami már elő is bújt, megmutatva ezzel, hogy bizony
belőle mindenhova jutott. A virágoskertbe és még a fűbe is. A munka el-

| HÍRLAP | 2018. május–június | 

végzése után pedig nagyon jól esett a finom zsíros kenyér és a sok zöldség
a kicsiknek és a szüleiknek egyaránt. Az időjárás is kedvezett, hogy egy
kellemes délutánt tölthessünk együtt.
Május 4-én köszöntöttük az édesanyákat és a kedves nagymamákat. A
gyerekek örömmel tanulták a verseket, énekeket a kisgyermeknevelőiktől,
valamint készítették az ajándékokat az anyukájuknak. Örömmel és meghatottsággal a szívünkben hallgattuk a bölcsödések énekét az egyik legszebb
ünnepen, anyák napján.

Hajdú Zoltánné, intézményegység-vezető
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Tavaszvárás a Katica csoportban

2018.04.13.-án bemutató foglalkozást tartottam a Katica csoportban, melynek témája a
természet „ébredezése” volt. A tevékenység előzményeként a gyerekekkel ellátogattunk a közeli
kertekbe, ahol megfigyeltük a tavaszi virágokat
és a rügyező fákat. Beszélgettünk a tavasz jellemzőiről, a növények részeiről, gondozásukról
és fejlődésükről. A csoportban különböző magfajtákat ültettünk, amiknek növekedését folyamatosan szemmel tartottuk. A gyerekek nagy
lelkesedéssel gondozták az „ültetvényeket”.
Tavaszhoz, növényekhez kapcsolódó meséket, dalokat, mondókákat ismertek meg a
gyerekek. Ellátogattunk az egyik közeli virágboltba, ahol a gyerekek megcsodálhatták a különböző virágokat és elsajátíthatták a vásárlási
szokásokat. Ezt követően a csoportszobában is
megnyitottunk egy virágboltot, ahol örömmel
játszottak.

A bemutató foglalkozáson részt vettek az
óvodapedagógusok, akiket alkalomhoz illően
feldíszített csoportszobában vártuk. Szabadjáték során különböző fejlesztő játékokkal rendszereztük és mélyítettük el a gyermekek meglévő
ismeretit. A lepkék és a tavaszi virágok című mesét dramatizáltuk el a foglalkozáson. A dramatizálás többek között a gyermekek emlékezetét,
gondolkodását és figyelmét fejleszti, miközben
kreatívságukat és élményeiket szabadon kiélhetik. A foglalkozás levezetéseként a Tavasztündér
című dalra táncoltunk, így a szórakozás mellett
a gyermekek zenei hallása és mozgáskoordinációja is fejlődhetett. Végül a gyermekek nyugodt
közérzetének érdekében Vivaldi - Tavasz című
zeneműve zárta a foglalkozást.
A sok előkészület meghozta a gyümölcsét. A
gyerekek számára egy nagyon színes, tartalmas
délelőttöt tudtam biztosítani.

Szilvai Diána, óvodapedagógus

Rajzverseny a Meserét Óvodában

Ebben az évben, április 12-én rendeztük éves
rajzversenyünket. A Vizuális, - és a Környezet
munkaközösség „Lajosmizse a mi városunk”
címmel hirdette meg ezt a hagyományosnak
mondható eseményt.
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26 alkotás született, iskolába menő nagycsoportosok közreműködésével. A zsűrinek valóban nehéz dolga volt, hiszen gyönyörű, ötletes
alkotások születtek.

dásunk díjazott lett a versenyen. 2018. május
9-ére meghívást kaptunk a díjátadásra, ahová
örömmel mentünk. Ott a helyszínen láthattuk a
beérkezett közel ötszáz pályamunkát, amelyek
igazán szemet gyönyörködtetőek voltak. Mi
mégis Kevinre vagyunk a legbüszkébbek, hiszen
Ő öregbítette óvodánk hírnevét.
A kisfiú nagyon boldog volt, amikor Bóbis Attila rendőr alezredes átadta neki a díjat.
Büszkén nézegette az ajándékokat, amiket kapott. Másnap ezeket a csoporttársainak is megmutatta, az Őzike csoport pedig a gratulációját
fejezte ki felé.
Kevin tehetségét a jövőben is igyekszünk kamatoztatni. További alkotómunkájához pedig
sok örömet és kitartást kívánunk neki.
 Virágné Mujkos Erika, óvodapedagógus

Zsűri elnökének felkértük Basky András polgármester urat, zsűri tagnak: Kocsis Györgyné
Anikó nénit, az óvodánk vezetőjét, Sápi Szi
dóniát, és Bagó Ágnest. A zsűri a következő
döntést hozta:
• Legkülönösebb technikát alkalmazó
kategóriában: Pénzes Franciska – Pillangó
csoport
• Legvarázslatosabb kategóriában: Varga
Veron Eszter – Micimackó csoport
• Legötletesebb alkotó kategóriában: Deme
Janka – Katica csoport
• Leggazdagabb képzeletű kategóriában:
Huszti Mira – Méhecske csoport
• Legszínesebben rajzoló: Homoki – Szabó
Kevin – Őzike csoport
• Legfantáziadúsabb: Pintér Petra Dorka –
Cica csoport
• Különdíjas lett:
Bagó István – Margaréta csoport
Bujdosó Bence – Micimackó csoport
Kiss Nella – Méhecske csoport
Halász Lilla – Pillangó csoport

Bemutató foglalkozás
a Csiga-biga csoportban

Gratulálunk a helyezetteknek, köszönjük a
zsűri munkáját, a munkaközösségek tagjainak
segítségét, valamint az ajándékokra a „Tündérkert” a Lajosmizsei Gyermekekért Alapítvány
támogatását.

Borbély Ella, munkaközösség vezető

Büszkeségünk

A Bács-Kiskun Megyei Balesetmegelőzési
Bizottság rajzpályázatot hirdetett „Biztonságos
közlekedés gyermekszemmel” címmel. Három
kategóriában várták a rajzokat. Mivel óvodások
is nevezhettek, mi is elküldtünk néhány rajzot a
versenyre. Gyermekeink ugyanis éppen a közlekedés alapvető szabályaival ismerkedtek ebben az
időszakban. Nagyon aktívan és sokoldalúan élt
bennük a projekt feldolgozása. Így szívesen rajzoltak autókat, közlekedéssel kapcsolatos képeket.
Néhány nappal ezelőtt nagy meglepetésünkre a kecskeméti rendőrségről értesítették óvodánkat, hogy Homoki-Szabó Kevin nevű óvo-

Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos
Óvodában már hagyomány a Föld napjáról való
megemlékezés. Ez annál is inkább fontos, mert
intézményünk már több alkalommal elnyerte a
kitüntető „Zöld Óvoda” címet.

Ezért óvodánk kiemelten fontosnak tartja a
zöld jeles napok ünneplését, játékos projektekben való feldolgozását.
Így volt ez 2018. április 17-én a Csiga-biga
csoportban is, játékos bemutató foglalkozást
tartottam a Föld naphoz kapcsolódóan, virágok
témakörben. Nagy izgalommal készültünk és
vártuk az óvó néniket.
Ezt megelőzően séta során virágoskerteket
nézegettünk, ellátogattunk egy közeli virágboltba, ott megismerkedtünk a tavaszi virágokkal
és bepillantást nyertünk egy virágbolt életébe.
Ismerkedtünk a vásárlói szabályokkal, szokásokkal. Az óvodai virágboltos szerepjátékunk előkészítésében nagy segítségünkre volt ez a közeg.
Mi magunk kertészkedtünk, virág és zöldségmagokat vetettünk, gondoztuk őket, figyelemmel
kísértük fejlődésüket. Kísérleteztünk magokkal,
gyökereztettünk, csíráztattunk, gyümölcságakat
hajtottunk, virágpalántákat ültettünk.
Többféle játékos fejlesztő eszközt készítettem, ami a bemutatón tartalmas játékidőt, játéktevékenységet biztosított a gyermekeknek.
| HÍRLAP | 2018. május–június |
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A virágbolti játékban vásárolt virágokat a
gyermekek elültethették a kiskertjükben és ápolhatták őket.
A foglalkozással a célom az eddig tanult ismeretek felelevenítése, a figyelem fenntartása és
a természet megóvására, szeretetére nevelés volt.
A foglalkozás megvalósításakor törekedtem a
komplexitásra, a játékosságra. A nap folyamán
a gyerekek kézműveskedhettek, bábelőadást láttak és hallgattak, mozoghattak, dalosjátékban és
matematikai tartalmú játékos tevékenységben
vehettek részt.
A délelőtt sikeréhez, élményszerű tapasztalatszerzéséhez sok eszközre volt szükségem
melynek elkészítésében segítségemre volt kolléganőm és a daduskám.
Köszönet érte!

Bagó Ágnes, óvodapedagógus

Betyár-dombi túranapok

Óvodánk számára fontos a természet tiszteletére, a környezetünk szeretetére nevelés. Ennek
fényében óvodánk az úgynevezett „Zöld Napokról” különböző módokon megemlékezik.
Így történt, hogy a Madarak és fák napja alkalmából túrát szerveztünk a táborfalvi Betyárdombhoz, annak tanösvényéhez. Május 9. és
május 11. között naponta 2-2 csoportnak volt
lehetősége a túrán részt venni.

Busszal mentünk ki a táborfalvi határba,
ahonnan pár száz méteres sétával el is értük a
tanösvényt. Már a tanösvényhez közeledve érzékeltük az éppen nyíló akácfa virágának illatát,
majd bentebb haladva a friss gyanta illatát. Volt
gyermek, aki így fogalmazott; „Karácsonyfa illat
van!” Bár észrevétele helyes volt, de ezen felül
remek alkalom nyílt arra, hogy feltárjuk; a karácsonyfa valójában fenyőfa és az erdőben van
a természetes élőhelye. Ezen felül sok más növénnyel és élőlénnyel volt alkalom közelebbről
megismerkedni. Vittük magunkkal a nagyítókat
és a bogárgyűjtőket. A gyermekeket ámulatba ejtette, hogy mekkora hangyák élnek az erdőben,
gyorsan be is gyűjtötték őket. A túra végéig többször megcsodálták a nagyító alatt őket a többi
begyűjtött rovarral és bogárral együtt. Az odavezető séta közben gyíkokat lestünk csendesen
és madarak énekét hallgattuk, míg egy mókus
odúját csodáltuk. Így elmondható, hogy már a
séta elején rengeteg új és érdekes dologgal találkozhattak a gyermekek.
Majd mikor a Betyár-dombhoz értünk egyszerre örömködtek, ahogy meglátták hova kell
„felmászni”. Ők hegynek érzékelték szinte ezt
a dombot és izgatottan várták, hogy felkapaszkodhassanak rá. A domb tetején egy pár percre
megálltunk, hogy szomjunk oltsuk, pihenjünk
egyet és gyönyörködjünk a csodálatos panorá-

mában. A domb tetején levő nagy táblán megnézegettük a honos növények (pl. fagyal, boróka
bokor) képeit és a leírásokból is pár információt
megosztottunk a gyermekekkel. Ezután folytattuk a túrát a tanösvényen Igazán vadregényes
utakon jártunk lejtőkkel, bedőlt, korhadó fákkal
keresztezve. Igen lassan haladtunk, hisz szinte
minden egyes növénynél meg kellett állnunk.
Szerencsére vittünk magunkkal növényhatározó
kézikönyvet, így a gyermekek minden kérdésére
sikerült választ nyújtatunk. Eközben a nagyítók
sem maradtak a zsebekben, ekkor is minden növényt és a korhadó fák lakóit is közelebbről megvizsgáltak. Hihetetlen módon élvezték minden
egyes lépését a túrának és olyan ismeretek tudtak magukba szívni közvetlenül, mely egy életre bevésődtek valószínűleg. A tanösvény végén
az erejük ugyan kissé fogyatkozott, de kedvük
nem, így a friss levegőn még egyszer megnéztük
a bogárgyűjtő aktuális lakóit és visszaengedtük
lakóhelyükre őket. Befejezésül a gyermekeknek
futóversenyt is rendeztünk, majd nehéz szívvel
ugyan, de visszaindultunk az óvodába. Még utoljára mélyen magunkba szívtuk az erdő illatát,
majd a buszra felszállva visszaindultunk, hogy
elfogyasszuk a jól megérdemelt ebédünket. Természetesen a délutáni alvás egy gyermek számára sem jelentett gondot.

Trapp Tünde, óvodapedagógus

KÉPES BESZÁMOLÓ

Anyák napja a Csibe csoportban
Felsőlajosi Ovi-olimpián I. helyezést ért el a
Méhecske csoport

Anyák napja a Napraforgó csoportban
Anyák napja a Mécses csoportban

Tavaszköszöntő koncertet adott a Lóca együttes
| HÍRLAP | 2018. május–június | 

Anyák napja a Katica csoportban

Köszönjük a Szülői Munkaközösség
támogatását a Portéka bábszínház előadásához

13

H Í R E K

L A J O S M I Z S E

P O R T Á J Á N

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

Könyvtárunkba látogatott Grecsó Krisztián

„Amikor meghalt a nagyapám, anyám után
én is végigolvastam az összes füzetet. Harminc
év napsütése, átlaghőmérséklete, felhőátvonulása. Minden nap időjárása gondosan lejegyezve,
rajzolt, dőlt betűkkel írva, milyen színű volt az
ég. Olyan volt, mint egy gyönyörű, felemelő és
végtelen mantra. Akárha egy csendes kalendáriumot találtam volna az életünkről, amelyben
- nem kell az a hízott ego - mi nem vagyunk
benne. Csak ez eső szemerkél halkan, megáldva
a Rozgonyi utcai kert minden titkát.”
Ezeket a sorokat olvashatjuk Grecsó Krisztián Harminc év napsütés című legújabb novellás kötete hátlapján és ezekkel a sorokkal indította a közönségtalálkozót a lajosmizsei könyvtár
olvasótermében.
A novellás kötet alcíme – egy csendes kalendárium – ezzel is tisztelegve nagyapja emléke előtt.
Személyes emlékeit idézte fel a szegvári származású író. Mesélt nagymamájáról, szüleiről,
hozzátartozóiról, egy rosszul sikerült islerről.
Ezek a kapcsolatok és a családi történetek hatottak rá leginkább írói munkássága során. A
családi történetek jelentősége abból áll, hogy
akiről szólnak, azok még mindig velünk élnek.

Könyvtári derbi

Városunk könyvtára ez évben is megEurópai Szociális
szervezte általános iskolásoknak szóló olAlap
vasási versenyét.
%()(.7(7e6$-g9ė%(
A Könyvtári derbi igen nagy megmérettetés volt a csemeték számára. Az olvasásra
ajánlott könyvek között az ifjúsági irodalom sok
népszerű könyvéből válogathattak a gyermekek.
A kisebbek körében, a Kis vakond, míg a nagyobbak körében, már inkább a fantasy, tini regények voltak
népszerűbbek. A könyvek olvasása, és beszámolás után a
gyerekek pontokat kaptak, mely osztályszinten adódott össze.
A döntőbe, a két korcsoportból három - három osztály jutott be. Ezen
osztályok öt fős csapatokban versengtek a fődíjért, amely egy kirándulás volt. A döntő feladataiban
megmérettetett a kreativitás, az ügyesség és a memória is. A végeredményt lélegzet visszafojtva
várták az izgatott fiatal olvasók. Az első korcsoportban a 4. a, míg a második korcsoportban a 7.
c osztály nyerte a fődíjat.
A derbi döntőjén, egyéni olvasókat is jutalmazott a
könyvtár, könyvutalványokkal.
Hiszen voltak kiemelkedően
nagy pontszámot produkáló
olvasók is. Két legkiemelkedőbb olvasó diákunk: Máté
Gréta, és Szabó Emese volt.
Jutalmat kapott még Pető Bence a szorgalma miatt, és Csete
Károly Gyula, a közösség szervezési tevékenységéért.
Kovács Gáspár,
könyvtáros

Lajosmizse a szamóca fővárosa

Élvezetes történeteivel, előadásmódjával
nyűgözte le közönségét és, az est végén sokaknak dedikálta köteteit Grecsó Krisztián.
Dudás Klára,
könyvtárvezető
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A lajosmizsei művelődési ház és könyvtár
kapta meg azt a nemes feladatot, hogy tovább vigye azt a hagyományt, melyet Gombkötő Gizella
2008-ban álmodott meg. Az álmot tett követte és
immár kilencedik alkalommal rendeztük meg a
Szamócás Vásári Forgatagot.
Természetesen kikértük Gizi véleményét,
meghallgattuk tanácsait, hogy színvonalban
méltó legyen a forgatag az elődeihez.
Tovább vittük a magyar lélekre alapozott habitust, a népi hagyományok ápolását. A vásári
forgatag árusai kézzel készített portékáival is
ezeket a hagyományokat testesítették meg, hiszen találhattunk kosárfonót, fazekast, csipkekészítőt, ékszerkészítőt, bőrművest, népi ruhakészítőt, hogy csak párat említsek.
Igyekeztünk úgy összeállítani a műsort, hogy
a magyar népi- és helyi hagyományok megelevedjenek a színpadon, ezzel tisztelegve magyar
kultúrkincsünknek. Visszatérő szereplők a lajosmizsei kis óvodásaink, néptáncosaik, népdalköröseink. Pünkösdhöz közel, felelevenítettünk
egy népi szokást, ugyanis pünkösdi királyt és
királynét választottunk. Egy pár feladatból álló
megmérettetés után Nagy Károly és Hegedűs
Éva nyerte el 2018 Pünkösdi Királya és Királynéja címet.
Délelőtt fellépett: Szerző Zsuzsa és Soós
Zoltán; a Meserét Óvoda Micimackó csoportja

felkészítőik Nagy Ildikó, Ecser Melinda, Suba
Márta, Makai Erika; Mizsei Vadrózsák néptáncegyüttes Bitai Judit vezetésével; Rózsa Sándor
Citerazenekar és Őszirózsa Népdalkör vezetőjük
Kovács Gáspár.
Délután is sok látványos műsorszám várta a
látogatókat. Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola „Együtt csináljuk” néptánccsoportja mutatta meg tánctudását, majd következett a Holló
együttes, a Langaléta Garabonciások, és a Zoord
együttes koncertje.
A sok érdekes program után, a nap végére
Nógrád megyéből vártuk a Muzsla néptáncegyüttest. Feltett szándékunk, hogy az ország
különböző pontjairól hívjunk néptánc együtteseket, meg mutatva a helyi közönségnek kis
országunk csodálatos népzenei, néptánc kincsestárát.
Ezeken kívül kézműves foglalkozások várták a gyermekeket és vállalkozó kedvű szüleiket. Agyagból lehetett alkotni, kipróbálhatták a
mézeskalács írókázást, gyöngyfűzést, körmöcske
technikáját sajátíthatták el, csuhé babát lehetett
készíteni és nemez szamócát. Számos népi játék
várta az érdeklődőket.
De ne feledkezzünk meg a szamócáról sem,
hiszen május harmadik szombatján minden a
szamócáról szólt, idén is övé volt a főszerep.
Szamóca lekvár főzőversenyt és szamócás süti
versenyt hirdettünk.
| HÍRLAP | 2018. május–június |
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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

Az idei évben szakértőkből
álló zsűri választotta ki gondosan
a szamóca lekvárfőző verseny helyezetteit. 2018 lekvárját Juhász
Anikó készítette, második helyen
Sápi Zsomborné Erzsike végzett, a
harmadik Almási Istvánné Gyöngyi lett. A látogatók által megválasztott közönségdíjat Varga Lajosné nyerte. Sok finom szamócás
süti érkezett a megmérettetésre.
Aranyérmes lett Erzsi mama epres-rácsos süteménye, ezüstérmes
Almási Anita szamócás muffinja,
bronzérmes Juhász Anikó eperroládja.
Nehéz dolga volt a zsűrinek,
hogy kiválassza a sok finomság közül a helyezetteket. A zsűri tagjai
voltak: Kiss Zoltán mestercukrász,
Csurpek Ágnes, aki 2015-ben elnyerte a „Térség lekvárja” címet sárgabaracklekvárjával és Gyulai Zita
őstermelő, a „Zita éléskamrájából”
blog szerzője.
Sok friss szamóca is jutott a
forgatagba, ezúton is köszönjük a
szamócaárusoknak és jövőre is szeretettel várjuk őket.
Vigyék a mizsei szamóca hírét,
a forgatag hírét, hogy jövőre még

többen ünnepeljük együtt a szamócát, a magyarságunkat. Szamócára
fel!
Dudás Klára,
szervező

X. Vándor Kórusfesztivál

Idén Lajosmizse város ad helyet
a Vándor Kórusfesztiválnak, amely
már 10. alkalommal kerül megrendezésre. A házigazda a Lajosmizsei
Városi Kamarakórus négy város
kórusaival ad koncertet 2018. június 23-án, délelőtt 11.00-kor a
művelődési ház mozi termében.
A vendégek: Kecskeméti Kodály
Zoltán Vegyes kar, Izsáki Városi
Vegyeskar, jászberényi Lehel Vezér
Gimnázium Férfikar és a váchartyáni Canzonetta Nőikar.
A rendezvény ingyenes, mindenkit szeretettel várnak a szervezők.

Berta István

INGYENES
FOGLALKOZÁSSOROZAT INDUL A
”DIGITALIZÁCIÓ AZ AKTÍV IDŐSEKÉRT”
PROGRAM KERETÉBEN Lajosmizsén
65. életévüket betöltött személyek számára.
A program célja a mindennapokat segítő informatikai tudás átadása.
Egy-egy csoport hat héten keresztül heti 2 alkalommal sajátíthatja el az
informatikai ismereteket.
Helyszín: Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára
Jelentkezés és bővebb felvilágosítás a könyvtárban személyesen, vagy
Tel.: 76/555-323
E-mail: konyvtar@lmizsekultura.hu
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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

XXV. LAJOSMIZSEI NAPOK
2018. 08. 18–21-ig

Augusztus 18.
Lajosmizse 2018 – Kiállítás és Vásár
Helyszín: Polyák Imre Sportcsarnok
10.30 25 éves városi jubileumi emlékműsor megnyitója, delegációk zászlós
bevonulása, Lajosmizse és Felsőlajos testvérvárosi szerződésének
ünnepélyes aláírása, folklórműsor
13.00 Jász Vendégkert
15.00 „Hagyomány és értékteremtés” címmel folklórműsorok a helyi és
testvértelepülések bemutatkozásával
Kiállítási nyitva tartás: 18-án, 19-én 9-21 óráig 20-án 19 óráig

14.00
17.00
18.00
19.00
22.00

Amatőr művészeti csoportok fellépése
Széltoló együttes gyermekműsora
Élő Dínó Show - interaktív műsor
Republik együttes nagykoncertje
Rulett együttes

Augusztus 20.
Szent István napi koszorúzás a művelődési ház előtt
17.00 Városi ünnepi műsor a Sportcsarnok színpadán
18.00 Kiállítás eredményhirdetése, díjak átadása, kiállítás zárása

Augusztus 19.

Augusztus 21.

Helyszín: Iskola-tó partja
10.00 Családi főzőnap megnyitója
13.00 Eredményhirdetés a Dokk együttes zenei közreműködésével

Helyszín: Iskola-tó partja
19.00 Zenei előadás
20.00 Ezeregy év – történelmi tánc-show Experidance produkció

A programok szervezés alatt vannak, a változtatás jogát fenntartjuk!
Pontos információk augusztus első hetében olvashatók plakátokon, honlapon, fényreklámon.

FELHÍVÁS

Lajosmizse 25 éve város. E jubileumi esemény méltó megünneplésére
Lajosmizse Város Önkormányzata kiállítást és vásárt szervez.
A rendezvény színvonalasabbá és színesebbé tételére a szervezők
virágkötő versenyt hirdetnek
a következő kategóriákban:

25 ÉVE VÁROS LAJOSMIZSE
ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT!

BOGRÁCSOS FŐZŐVERSENY
bográcsban készített ételek
versenye

I. kategória: virágcsokor,
II. kategória: asztaldísz, virág- és gyümölcs
kompozíció kategóriákban.
Miden versenyző saját maga által hozott alapanyagokból, a helyszínen a
kiállítás megnyitásának napján reggel 8 órától készítheti el pályaművét, a
szervezők által biztosított helyszínen.
A szakmai zsűri mindkét kategóriában I., II., III. helyezett pályaművet díjazza.
A kiállítás teljes tervezett ideje alatt – 2018. augusztus 18–20. – a virágkompozíciók a kiállítás helyszínén megtekinthetők.
A jelentkezés módja: a virágkötő verseny szervezőknél a mellékelt jelentkezési lapon, mely letölthető a www.lajosmizse.hu 25 éve város Lajosmizse
menüpontból tölthető le.

a zsűri elnöke: Benke Laci bácsi
Megnyitó és nevezés: 9 órakor

POGÁCSA SÜTŐ VERSENY
bármilyen sós süteménnyel lehet
nevezni
a zsűri elnöke: Kiss Zoltán
nevezés: 10-12 óra között

A jelentkezés határideje: 2018. július 20.
Helyszín: Polyák Imre Sportcsarnok (6050 Lajosmizse, Szabadság tér 13.
Részvételi feltétel: Írásos regisztráció, és saját alapanyag.
A versenyt szervezők: Sebők Márta: +36/30-965-6101, sebokaudit@
sebokaudit.hu
Sápi Zsomborné: +36/30-606-4608, erzsisapi@
gmail.com


szeretettel várunk minden érdeklődőt
2018. augusztus 19-én (vasárnap)
Lajosmizsén az Iskola tónál
Részvételi szándékukat kérjük jelezzék a szervezőknél!

Lajosmizse Város Önkormányzata
IMPRESSZUM:

HÍRLAP

Lajosmizse Város
Önkormányzatának közérdekű
információs lapja
(ISSN 1788-7399)
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Eredményhirdetés: 14.00 órakor

A Lajosmizsei Napok keretében
a Nőegylet szervezésében
Tel. 70/313 8550

A kiadásért felelős: Guti Istvánné

Nyomdai előállítás: Repro Balaton AM Kft., Lajosmizse

A szerkesztést végzi: Király Zsuzsanna
A szerkesztőség és a kiadó címe:
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára,
6050 Lajosmizse, Szabadság tér 12.

Nyomdai előkészítés: Kvaszta József

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

Élet a tanyán – Épített örökségünk 1. rész
Tanyák régi konyhái
A Lajosmizsei Tanyamúzeum hazánkban
elsőként, 1972-ben nyitotta meg kapuit a
nagyközönség előtt. Különlegessége, hogy
olyan kiállítóhely, amely az egykori homokháti
tanyák életét ismerteti meg a látogatókkal.
Az épületegyüttes minden helyisége a tanya
népének életét, hétköznapjait eleveníti meg.
A hagyományosan háromosztatú tanyai lakóépületnek egy udvari ajtaja volt, amelyen keresztül rögtön a konyhába léphettünk. A konyha a
szabad tűzön való sütés-főzés mellett, a mindennapi ételkészítés legfontosabb színhelye volt. A Lajosmizsei Tanyamúzeum létrehozásának időszakában, már egyetlen olyan konyha sem maradt
a település határában, amelyben a 19. századi
szabadkéményes tüzelőberendezés megőrződött
volna. A fellelhető részletek összevetésével és felhasználásával lehetett csak rekonstruálni tanyamúzeum egykori konyháját. A 19. században
épült tanyai lakóépületekben még általános volt
a szabadkéményes konyha, amelynek legtöbbjét
a huszadik század első évtizedeitől kezdve alakították át. A hagyományos tanyasi konyha két
részből állt, egy előszobaszerű pitvarból és a kéményaljából. A téglából rakott kéményboltozat
alatt volt a középpadka, amelyen a 19. században
már nem főztek, csak munkatérnek használták.
Mögötte a falban félkör alakú mélyedést vágtak,
ahol a kisebb konyhaeszközöket tartották fel-

akasztva, illetve a falhoz támasztva. Egy szoba
esetén az egyik oldalon, két szoba esetén mindkét oldalon egy-egy padka húzódott, amelyek
fölött a szobai kemencék szája nyílt, majd abból a falba mélyített füstelvezető vájat húzódott
fölfelé, csaknem a bolthajtás aljáig. A kemence
szája előtti padkába hamuüreget alakítottak ki,
amelybe a felső hamulyukon át kaparták a kemencéből és a katlanból kihúzott hamut, és a
padka oldalán lévő alsó lyukon távolították el. A
padka alját általában üregesre építették, szalmacsóvát, rőzsét, gyújtóst, tűzifát tartottak benne. A
padkák udvar felőli végén, egy-egy elölről nyitott
U alakú katlan állt. A katlan két szárnya közé
| HÍRLAP | 2018. május–június | 

vaspálcát építettek be, ami tartotta az elölről, a
tűz fölé helyezett cserépfazekat. A padka másik,
belső végén vasháromláb alatt gyújtottak tüzet,
amelyben hagyományosan a rántást készítették.
A konyhában nem volt bográcskatlan, a disznók moslékjához szükséges krumplit az udvari
katlanon főzték. A konyhai padkákat és katlanokat nem meszelték, hanem szombatonként
újramázolták, mázalólével, amelyet agyagból,
vízből és „marhaganéból” keverték. A sárgásbarna híg masszát mázoló ronggyal kenték fel a
befüstösödött felületre, ám leggyakrabban nem
csak a katlanokat, és a padkákat mázolták, hanem a pitvarnyíláson belüli egész falfelületet, a
bolthajtást is, ameddig elérték. A pitvar falát és
deszkamennyezetét fehérre meszelték. A pitvar
egyik sarkában edényes polc állt, falaira tálakat
és konyhai eszközöket akasztottak. A pitvarnyílás fölötti felületet színes tányérokkal díszítették. A régi konyhákban ablak nem volt, nyáron
a tömör deszkaajtót hagyták nyitva, amit télen
a hideg miatt állandóan csukva kellett tartani.
Ilyenkor a katlanok tüze és az ajtó fölötti kis lyukon beszűrődő kevés fény világított a konyhában
tartózkodóknak.

Börcsök Zsuzsanna, muzeológus

Magyar Mezőgazdasági

Múzeum és Könyvtár

TERVEZETT RENDEZVÉNYEIK
A KÖVETKEZŐ HÓNAPOKBAN:
JÚNIUS:

Tóth Dominika Dalma
szobrászművész kültéri kiállítása
Múzeumok Éjszakája június 23.

JÚLIUS:

Népi játszóház – tábor gyerekeknek, heti 2
alkalommal kedd és csütörtök
Augusztus 26.
Hagyományőrző Búcsú
Szeptember 8.
Kosárfonó kiállítás
Fontos tudnivalók
• a nyitvatartási idő alatt tárlatvezetés lehet
igénybe venni
• esetenként népművészeti mesterségekkel
ismerkedhetnek a látogatok
• időpont egyeztetés alapján iskolás és
óvodás csoportok számára igényelhető
foglalkozások: nemezelés, csuhézás, népi
játékok készítése, népi játszóház
• részletes programok a múzeum hirdetőtábláin,a Lajosmizse Tanyamúzeum
Facebook oldalon, valamint a 
www.mmgm.hu oldalon.
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HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉS KIÁLLÍTÓHELY 

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

HÚSVÉT A HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYBEN
2018. március 24-én vendégül láttunk egy
nyugdíjas országjáró csoportot Erdősi Pongrácz
vezetésével.

Tojás Kiállítást 15. alkalommal rendeztünk
március 15-től 28-ig.
Mint minden évben, ezzel párhuzamosan
hímes tojásokat készítettünk a gyerekekkel.
Ez évben ormánsági és baranyai mintákat
írtunk viasszal, majd különböző színűekre
festettük.
A Meserét óvoda Cica és Pillangó csoportja
nemcsak a Tojás Kiállítást tekintette meg, hanem
mesterségekkel is szerettek volna ismerkedni.
Sajnos ennek a kérésnek a hirtelen jött hidegnek köszönhetően csak a Kiállító teremben
tudtunk eleget tenni. Szerencsére sikerült bemutatnunk pár mesterséget: a vadászatot, vadőrt,
tímárt, preparátort, bőrdíszművest, fafaragót,

csalisíp készítőt, íjászt, íj készítőt, festőművészt,
képkeretezőt és kőfaragót.
Megismerkedtünk a vadász felszerelésével,
az íjat sokan szerencsésen megfeszítettük, végül
pattintással készült „késsel” almát szeleteltünk,
aminek szintén nagy sikere volt.

Állandó kiállításaink:
•
•
•
•
•
•

Lajosmizse Helytörténeti Kiállítása.
Mesterségek kiállítása.
Romák Lajosmizsén.
Jász örökségünk.
Egy polgári szoba – Kónya-Laczi szoba.
Lajosmizse 5000 éve.
Skultéti Jánosné,
helytörténeti egyesület elnöke

SPORT
Sakk

Kecskeméten, az április 7-én megrendezett
„Négy Évszak” nemzetközi gyermek sakk versenyen Erős Máté az U15
korosztályban a második
helyet szerezte meg.


Móczó István

Lajosmizsei Asztalitenisz Club hírei

Játékosaink két bajnokságban szerepelnek:
• Kecskemét Városi Bajnokság I. és II. osztály
• Bács-Kiskun Megyei Bajnokság III. osztály
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A városi bajnokság mérkőzései már befejeződtek
és a következő eredményt érték el csapataink:
Mizsei Kisüstik: 4-5. helyezés az I. osztályban
Játékosok: Baracsi Dóra, Dodó László, Boda Zoltán, Dobos Roland.
Újoncként az I. osztályban ez nagyon jó eredménynek számít.
Lajosmizsei AC: 2. helyezés a II. osztályban
Játékosok: Pataky Ilona, Szijjártó Pálné, Gályász
Tamás, Dömötör Szilvia.
Ezzel az eredménnyel második csapatunk is
felkerülhet az I. osztályba.
A megyei bajnokságból még két fordulót kell
lejátszanunk. Sajnos a legutóbbi fordulót 12:8–ra

elvesztettük Soltvadkert
ellen és ez a dobogós 3.
helyezésünkbe fog kerülni. Valószínű, hogy 4. helyen végez a csapatunk.
Meg kell említenünk
csapatunk legjobb játékosát Dodó Lászlót, aki
a Városi Bajnokság toplistáján a 6. helyezést érte
el és a megyei listán első – második helyen áll.
Laci jó játéka nagyban hozzájárul ahhoz, hogy
ilyen jó eredményekről tudtunk beszámolni.


Szijjártó Pálné
| HÍRLAP | 2018. május–június |

H Í R E K

L A J O S M I Z S E

P O R T Á J Á N

LAJOSMIZSE A LEHETŐSÉGEK VÁROSA

A tavalyi év folyamán készült Lajosmizséről egy drónnal készített felvétel, mely a települést és a benne rejlő lehetőségeket mutatja meg. Kiemelik a videóban
a jó földrajzi és közlekedési elhelyezkedését a településnek, valamit azt is, hogy az egyik legdinamikusabban fejlődő vidéken terül el. A már hírnevet szerzett
települési „lehetőségek” mellett szeretnénk bemutatni a még nem olyan híres, de feltörekvő, településünk hírnevét különlegességükkel, egyedülállóságukkal
öregbítő kezdeményezéseket, tevékenységeket. Ezzel egy új rovat elindítását szeretnénk bevezetni, melynek célja, hogy bemutassa „Lajosmizse a lehetőségek
városa”.
Az elkészült felvétel megtekinthető a www.lajosmizse.hu-n a bal oldali menü Lajosmizse Film feliratra kattintva.

Alkossunk közösen!

A több mint egy éve fennálló DIY Kreatív
Kuckóban, az alkotás élményével és a közösség
formáló erejével, lehetőséget kínálunk mindazoknak, akik szeretnék alkotásaikban egyéni
világukat megtalálni, kifejezni és testüket, lel-

küket pozitív élményekkel feltölteni, hiszen a
kreatív alkotás gyógyító erejű.
Magyarországon egyedülálló tanfolyam sorozatot sikerült Lajosmizsén elindítanunk, ahol
teljesen az alapoktól kezdve tanítjuk a technikákat, hogy aztán az egymásra épülő alkalmak

után mindenki rátalálhasson egyéni stílusára és
ráérezzen az alkotás folyamatának szépségére.
Foglalkozásainkhoz bárki csatlakozhat 10-99
éves korig, akár kezdő, akár haladó szinten. Öt
témakörből áll a programsorozat, ahol a résztvevők megismerkedhetnek a festékek típusaival, a
3D hatások elsajátításával, a repesztő rendszerek
különbségeivel, a különféle dekupázs és antikolási technikákkal és a mixed médiával, ami az
előző négy foglalkozáson tanultak keveréke. A
közös alkotás végére nemcsak nagy termékismerettel és tapasztalattal térhettek haza, hanem
egyedi és különleges ajándékokkal, amit mindenki maga készít el. A szokatlan helyzetek, az
alkotás öröme és egy újfajta közös munka élménye, új lendületet ad a hétköznapoknak.
A jó hangulatú foglakozásaink alkalmával és
a visszajelzések alapján azt tapasztaltuk, hogy a
résztvevők között új barátságok és ismeretségek
szövődtek. Ha Te is kipróbálnád magad és részese lennél ennek az alkotói közösségnek, akkor
várunk szeretettel foglalkozásainkon Lajosmizsén a DIY Kreatív Kuckóban!
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Jutka & Szilvi
További információ
Jutka telefonszáma: +36/30-791-4740
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