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ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
10 éves a  
lajosmizsei Bölcsőde
2011. június 1-én nyitotta meg kapuit Lajosmizse 
első önkormányzati fenntartású bölcsődéje. A 
10 év alatt közel 200 bölcsődés kapott itt élmé-
nyeket, gondoskodást. Bár történtek változások, 
máig a legfontosabb az itt dolgozók számára, az 

egyéni bánásmód, a családokkal való kapcsolat-
tartás, a szoros együttműködés, a bizalom kiépí-
tése, az otthonos, családias légkör és környezet 
kialakítása. 

Tóth Éva bölcsődevezető gondolatai a jeles 
évfordulóról: „A szülők és az óvoda vissza-

jelzései alapján tudjuk, hogy a bölcsődéseink 
az óvodába való beilleszkedést sokkal köny-
nyebben veszik, az átmenet a két intézmény 
között nem akadály számukra. 10 év, megannyi 
maradandó emlék, számos program, családi 
rendezvény, sokszínű tevékenység színezi a 
mindennapjainkat.”

Hulladékszállítással  
kapcsolatos problémabejelentés
Több bejelentés, kérdés érkezett az önkormány-
zathoz a hulladékelszállítás kapcsán, melyekre a 
Hulladékelszállítási Közszolgáltató (DtKH Du-
na-Tisza KÖzi Hulladékgazdálkodási Nonprofit 
Kft. tudja a válaszokat megadni. 

A megkereséseket, panaszokat személyesen, 
írásban (postai úton) vagy telefonon is el lehet 

juttatni a szolgáltatónak az alábbi elérhetősége-
ket:

Ügyfélfogadási pont: Lajosmizse, Művelődési 
Ház (Lajosmizse, Szabadság tér 12.) ügyfélfoga-
dás: csütörtök 9–11 óráig. +36/76-501-926

e-mail: ugyfelszolgalat@dtkh.hu
Levelezési cím: 2700 Cegléd, Kút utca 5.
További információk: www.dtkh.hu 

Idegenforgalmi adó változások  
A koronavírus helyzet enyhülésére való tekin-
tettel a tartózkodás utáni idegenforgalmi adó 
beszedési, bevallási és befizetési szabályai 2021. 
június 30-át követő időszakra változnak, a ko-
rábbi idegenforgalmi adófizetési kötelezettség 
felfüggesztése 2021. július 1. napjától meg-
szűnik.

Erre figyelemmel a településünkön 2021. 
július 1-től vendégéjszakát eltöltő vendég kö-
teles a települési adórendeletben meghatáro-
zott mértékű idegenforgalmi adót (400,– Ft/
vendégéjszaka) a szállásadónak megfizetni. A 
szállásadó pedig köteles a vendégtől az adót 
beszedni, a beszedett adóról a bevallást el-
készíteni, az önkormányzati adóhatósághoz 
benyújtani és az adót befizetni.

Kérjük, hogy a továbbiakban 2021. július 1. 
napjától a fentiek szerint szíveskedjenek eljárni 
az idegenforgalmi adó tekintetében.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a hatályos sza-
bályozás alapján 2018. január 1-től a gazdál-
kodó szervezetek, ideértve az egyéni vállalko-
zót is kizárólag elektronikus úton tarthatnak 
kapcsolatot. Ez alapján fenti adózói körnek az 
idegenforgalmi adó bevallásokat is kizárólag 
elektronikus úton lehet benyújtani. A nyomtat-
vány elérhető a www.lajosmizse>E-ügyintézés 
> https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap menü-
pont alatt.



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

2  | HÍRLAP | 2021. július–augusztus |  | HÍRLAP | 2021. július–augusztus |  3

Második ülését tartotta június 29-én  
a Lajosmizse Város Éghajlatvédelmi  
Kerekasztal Lajosmizsén
A Kerekasztal még 2020 szeptemberben 
alakult meg a „Klímatudatosságot erősítő 
szemléletformálás Lajosmizsén” című KE-
HOP-1.2.1-18-2018-00174 pályázat keretében. 
Lajosmizse a Klímabarát Települések Szövetsé-
gével alkot konzorciumot. Az eseményen Fekete 
Zsolt alpolgármester és dr. Mák Kornél, a Bács-
Kiskun Megyei Közgyűlés alelnöke köszöntötte 
a résztvevőket, majd Gyurkó Dániel Tamás, a 
Klímabarát Települések Szövetségének klíma-
védelmi szemléletformálásai szakértője tartott 
előadást a résztvevőknek. 

Elkészült a klímastratégia egyeztetési válto-
zata, melyet az önkormányzat Mezőgazdasági, 
Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottsága is 

véleményezett. Megkezdődik 
a klímastratégia társadalmi 
egyeztetése, ami hamarosan 
elérhető lesz a település hon-
lapján.

Horváth Sándor, a projekt 
szakmai vezetője előadásában 
elmondta, hogy a program-
ban több mint 20 ezer ember 
kerül megszólításra a térség-
ben és kecskeméti rendez-
vények alkalmával is megje-
lenik a város a klímavédelmi 
célkitűzések és eredmények 
bemutatásával. Előkészítés 
alatt van egy kiadvány, melyben összegyűjtésre 
kerülnek azok a jó gyakorlatok, amelyeket az 
önkormányzat valósított meg az elmúlt 10 év-

ben. Ilyen volt például, a 2012-ben lebonyolított 
települési folyékony- és szilárd hulladéklerakók 
végleges felszámolása a terület rekultiválása.
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Térfigyelő kamerarendszer került  
kiépítésre a Piacon, az Iskola-tó  
egyes részein és a Városház téren
Beüzemelésre került az új térfigyelő kamera-
rendszer a Lajosmizsei Piacon. A 13 kamerából 
álló térfigyelő park a teljes piac – kirakodó és 
használtcikk piac, termény piac, élelmiszer piac 
– területét lefedi.

Az Iskola-tó partján és a Városház téren is 
több kamera került kihelyezésre.

A Központi Parkban előkészítés alatt van a 
térfigyelő rendszer telepítése.



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

4  | HÍRLAP | 2021. július–augusztus |  | HÍRLAP | 2021. július–augusztus |  5

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

Búcsúi Nagymise
A települési júniusi hagyományokat követve a 
felsőlajosi Szent László Római Katolikus Temp-
lomban 2021. június 27-én búcsúi nagymisét 
mutatott be Fekete Szabolcs keceli kanonok 
plébános. Az ünnepi misét szabadtéri körme-
net zárta.

Felsőlajosi óvoda hírei
A járványügyi előírások változása lehetővé tette, 
hogy óvodásaink újra változatos programokon 
vehessenek részt. 

Május 26-án ellátogattunk a Felsőlajosi Ál-
latkert és szabadidőparkba. Köszönjük a SZMK 
–nak, hogy részt vehettünk az állatkerti sétán. 
Köszönettel tartozunk a Tanyacsárda felé is, akik 
az óvodások szállításában nyújtottak segítséget 
nekünk. A gyermekek nagy izgalommal várták 
ezt a napot, élvezték a lovaskocsikázást, érdeklő-
déssel figyelték az állatok mindennapjait.

 Óvodánk Napocska csoportja az állatkert 
Gyűrűsfarkú maki csapatát, Tulipán csoportja az 
állatkert Viggó és Nala nevű szurikátáit fogad-
ták örökbe a szülők jóvoltából. Ilyen módon és 
látogatásunkkal tudtuk támogatni az állatkertet.

Folytathattuk évről-évre ismétlődő hagyomá-
nyunkat, hogy gyermeknap alkalmából ellátoga-
tunk a Dzsimburiba. Örömmel vették birtokukba 

a gyerekek a játszóházat. Fáradhatatlanul próbál-
gatták az összes csúszdát, mászókát és játékszert 
egész délelőtt.

Dóbiás Tanár úr is ellátogatott óvodánkba 
június 8-án. Vidám, zenés interaktív műsorát az 
udvaron tartotta meg, jól átmozgatta és megéne-
keltette gyermekeinket, akik más népek dalaival 
ismerkedhettek meg. 

Június 10-én Tulipán csoportosaink Csong-
rád Bokrosra a Western Faluba kirándultak. Az 
érdekes, változatos játékok magukkal ragadták 
a gyermekeket és élménydús napot biztosítot-
tak számukra. 

Június 14-én ismét ellátogathatott óvodánkba 
a Népi Játszóház az Alapítvány jóvoltából. A saját 
készítésű játékok, főként a körhinta nagy örömet 
szereztek gyermekeinknek. 

Június 15-én a nagyok ballagtatásával zártuk 
a nevelési évet. Először Tagóvodavezetőnk Szar-
káné Jurászik Zita köszöntötte az egybegyűlte-
ket és búcsúzott a ballagóktól, megköszönte az 
SZMK és a szülők együttműködését, segítségét 
a tanévben. Hangsúlyozta, hogy a vírus helyzet 
miatt minden gyerek, pedagógus, szülő új hely-
zetbe került, de a kölcsönös megértéssel, alkal-
mazkodással sikerült túljutni ezen az időszakon 
és megköszönte mindenki pozitív hozzáállását. 
A szülők is elköszöntek, a gyermekek verssel bú-
csúztak, majd közös tánc zárta a rendezvényt. 

Nyári életünket magas gyermeklétszámmal 
kezdtük. Törekszünk a gyermekek számára ér-
dekes, változatos játéktevékenységeket biztosíta-
ni. Júliusban elkezdődtek a konyhai felújítások a 
bölcsődei építkezés folyamatában. Ebben a hó-
napban óvodásaink az iskolában ebédelnek, a 
nap többi részét az óvodában töltik. A dolgozók 
próbálják úgy szervezni a mindennapokat, hogy 
a gyerekek minél kevesebbet vegyenek észre az 
építkezésből.  Augusztusban a dajkák nagyta-
karítást végeznek és felkészülünk a következő 

tanévre. Augusztus 25-én történik a gyermekek 
személyes beíratása, ami online formában már 
megtörtént. Augusztus utolsó hetében látoga-
tunk el új óvodásainkhoz, akkorra tervezzük a 
családlátogatásokat. 

A 2021–2022-es nevelési évünk szeptember 
1-jén indul a régi óvodások számára, az új gye-
rekek pedig az óvónőkkel egyeztetett időpontban 
kezdhetik meg a beszoktatást. Minden óvodást 
és szülőt szeretettel várunk. 

Kovács Zsuzsanna Mária 

Fotókiállítás Felsőlajoson az idén 
is elmaradt falunap hangulatának 
megidézésére
A tavalyihoz hasonlóan idén is elmaradt a ha-
gyományos falunap Felsőlajoson a járványhelyzet 
miatt. Azonban válogatott fotókkal, kiállításon 
idéztük meg az elmúlt 17 év eseményeinek 
hangulatát. A fotókiállítást megnyitására 2021. 
június 24-én került sor a Faluházban. A fény-
képek a 2002 óta megtartott, helyiek körében 
közszeretetnek örvendő falunapokon és a 2011 
óta rendezett templomi búcsúkon készültek. A 
kiállítást Juhász Gyula, Felsőlajos polgármestere 
nyitotta meg és tekintett vissza közösségi ünnep 
történetére.

A tárlat a Lajosmizse és Felsőlajos önkor-
mányzatai konzorciumában megvalósuló, „Tár-
sadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmi-
zsén és Felsőlajoson” című projekt keretében 
került megrendezésre.

A kiállításon több mint 110 fotó került be-
mutatásra, melyben közreműködött Horváth 
Sándor projektmenedzser, Fekete Katalin, a 
projekt szakmai vezetője, Clos Enikő, a projekt 
közösségfejlesztője, Mátéfi Eszter, Ubornyák Eni-
kő, a felsőlajosi könyvtár munkatársa, valamint 
az önkormányzati hivatal dolgozói.
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VÉRADÁSOK  
IDŐPONTJAI AZ 

EGÉSZSÉGHÁZBAN
2021.október 07. 8.30-13.00
2021. december 09. 8.30-13.00

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

EBBEN AZ ÉVBEN  
IS SZÁMÍTUNK A  

VÉRADÓK SEGÍTSÉGÉRE!

Szakmai Napok – előzetes
Tájékoztatjuk a Kedves Érdeklődőket, hogy 
2021. szeptember 20-tól indulnak az Egész-
ségügyi Hét szűrései, szeptember 27-től az 
Idősek Hete programjai. Terveink szerint sok-
féle szűréssel, gazdag programkínálattal jelentke-
zünk az Intézményünkben szokásos szakmai hét 
alkalmával. Remélhetőleg nem lesz akadályozó 
körülmény megvalósításában. Kérjük, figyelje 
az ezzel kapcsolatos intézményi hirdetménye-
ket, honlapunkon www.egeszseghazlm.hu és a 
kifüggesztett hirdetéseinken!

 Józsáné dr. Kiss Irén 
 EGYSZI intézményvezető

Tájékoztató
Ez úton értesítjük a Kedves Lakosságot, hogy 
az Egészségházban hamarosan elkezdődnek a 
nyári karbantartási feladatok, festés-mázolás, 
villanykorszerűsítés, rendelők festése. Ez úton 
is kérjük szíves türelmüket és megértésüket az 
Egészségházba érkezőktől a felújítás miatti eset-
leges kényelmetlenségekért. Köszönjük!

 Józsáné dr. Kiss Irén 
 EGYSZI intézményvezető

Kedves Idősek és Hozzátartozók!
Értesítjük a kedves idős Lakosságot és Hozzátartozóikat, hogy az Estike Idősek Klubunk 
2021. július 1-jén ismét kinyitotta kapuit. Barátságos, szép környezetben változatos prog-
ramokkal, szeretettel várjuk régi és új tagok jelentkezését is.

Szolgáltatásaink:
• Szabadidős programok szervezése
• Egészségügyi alapellátás megszervezése
• Hivatalos ügyek intézésének segítése, bevásárlás
• Mentálhigiénés foglalkozás, életvezetés segítése

Helyszín: Lajosmizse Dózsa György út 104-106.
Érdeklődni személyesen vagy a 76/556-192 tsz. lehet Ubornyákné Tok Éva klubvezetőnél.

Tájékoztató a Covidról
Magyarországon meghaladta a Covid-elleni védőoltással rendelkezők száma az 5,5 millió főt, így 
2021. július 3-tól életbe lépett a védelmi intézkedések feloldásának hatodik fokozata. 

Megszűnik a kötelező maszkviselés az üzletekben és tömegközlekedési eszközökön. Maszk 
viselése az egészségügyi- és szociális intézményekben továbbra is kötelező! Az Egészségház 
terültén továbbra is kötelező a helyes maszkhasználat! 

Az Egészségházba történő belépéskor továbbra is kötelezően működik a Pre-Triage pont, mely 
fontos szerepet tölt be az esetleges Covid fertőzöttek kiszűrésében. A megfertőződés elkerülése 
érdekében továbbra is fontos a már ismert higiénés szabályok betartása (kézfertőtlenítés). Kérjük 
szíves türelmüket továbbra is!

Kérünk minden Kedves Lajosmizsei és Felsőlajosi Lakost, aki eddig még nem regisztrált az 
oltás felvételére, tegye meg a www.vakcinainfo.gov.hu internetes oldalon.

Folyamatosan zajlik a 12–18 évesek oltása a kórházi oltópontokon. A 18 év alattiak oltása 
jelenleg csak Pfizer-vakcinával lehetséges. A 18 év alattiak csak szülői hozzájáruló nyilatkozat 
esetén olthatóak, ezért fontos hogy a vakcinainfo.gov.hu honlapról letölthető nyilatkozatot ki-
nyomtatva, kitöltve és aláírva vigyék magukkal az oltásra. Továbbá vigyék magukkal a kinyomtatott 
visszaigazolást az időpontfoglalásról, TAJ-kártyát, személyi igazolványt, kitöltött és aláírt szőlői 
hozzájáruló nyilatkozatot. Azok a fiatalok, akik eddig még nem regisztráltak, de szeretnének, a 
www.vakcinainfo.gov.hu oldalon továbbra is megtehetik, valamint a szülők is regisztrálhatnak 
a gyermekek adataival. 

Dr. Rónay Zsolt házi gyermekorvost kérdeztük meg a gyermekek Covid-elleni védőoltásával 
kapcsolatban:

,,Nagyon fontos, hogy a gyermekek rendelkezzenek Covid-elleni védőoltással, mivel ők nagy 
közösségben mozognak, könnyen tudják terjeszteni a vírust. Különösen fontos lenne az oltás fel-
vétele még a tanév megkezdése előtt. A gyermekek körében a vírus gyakran tünetmentesen zajlik 
le, könnyen átadják egymásnak, ez kedvez az újabb mutációk kialakulásának. Nyájimmunitást a 
fiatalok védőoltása nélkül nem érhetünk el, ráadásul a fertőzés kimenetele még a gyermekeknél sem 
megjósolható. Számos olyan betegség ellen is oltjuk a gyerekeket, amelyek már nincsenek jelen, ezért 
a koronavírus elleni oltás beadása is indokolt.”

Az Intézmény www.egeszseghazlm.hu honlapon valamint az Egészségház Lajosmizse Face-
book oldalán továbbra is tájékoztatást adunk a legfrissebb információkról.

Vigyázzunk saját magunk és a környezetünkben élők egészségére! 
 Bodáné Vörös Katalin 
 EGYSZI Egészségház szakmai vezető
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Sport- és Szabadidő Tábor
Intézményünk Család- és Gyermekjóléti Szol-
gálata 2001. év óta, hagyomány szerint, éven-
te szabadidős tevékenységként tábort szervez, 
elsősorban rászoruló gyermekek számára. A 
Sport- és Szabadidő Tábor felkért táborvezetője 
2011. évtől, immár tizenegyedik alkalommal 
Faragó Gyula testnevelő tanár/edző. Kísérők, 
programszervezők Intézményünk Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálatának munkatársai (szo-
ciál-pedagógus, szociális munkás…), és önkén-
tesek voltak. A Tábor helyszínét újra a Lázár 
Bence Lajosmizsei Sportcentrum adta, amely 
gondosan ápolt pályáival, ligetes, árnyas parkjai-
val ideális helyszínnek bizonyult.

A tábori napirend szerint délelőtt zajlottak 
a sportfoglalkozások a Sportcentrumban, ahol 

Faragó Tanár Úr „fegyelem” és „figyelem” köz-
pontú fair play nevelő elveit, motiváló módsze-
reit kiválóan támogatta sporteszköz arzenálja.

A sportfoglalkozások a közös játék, a csa-
patversenyek, az ügyességet és sportismereteket 
fejlesztő feladatok jegyében teltek el. A délutáni 
programok között az állatkert megtekintése, a 
lovaglás, a kerékpártúrák, fürdés, kisebbeknek 
az alkotóműhely/játszóház, nagyobbaknak a 
felsőlajosi Márka üzemben tett látogatás ked-
veltek voltak, amelyek sokszor motiválják a 
gyermekeket a szakmaválasztásban, a jövőkép 
kialakításában is.

A Táborvezető személyének, a Szolgálat mun-
katársainak, a ragyogó helyszínnek és a gazdag 
programoknak köszönhetően a gyermekeket sok 

pozitív impulzus érte a hagyományos értékren-
det illetően: együttműködés, barátság, értelmes 
időtöltés, a sport szeretete, a célkitűzés és a meg-
valósulásért való küzdés, a kudarc elfogadása, 
feldolgozása, az eredményekért való küzdés, a 
tanulás és a munka eredménye/elismerése.

A tábor résztvevői olyan élményekhez jut-
hatnak a tábor ideje alatt, amelyek pozitívan for-
málják személyiségüket. Sokszor így kerülnek a 
sport közelébe, és ez által kapnak kedvet a rend-
szeres sporttevékenységhez. A tábor zárásakor 
valamennyi résztvevő érmet, oklevelet kap és a 
Táborvezető pozitívan, motiváló módon érté-
keli valamennyi táborlakó hetét, társaihoz és a 
közösséghez való viszonyát. 

 EGYSZI Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Köszönetnyilvánítás
A tábort támogatta Felsőlajos Köz-
ség Önkormányzata, a Lajosmi-
zséért Közalapítvány, a Legyetek Jók, 
Ha Tudtok! Alapítvány, a Magyarvíz 
Kft., amely támogatásokat ez úton is 
köszönünk.

Már rúgják is a bőrt!

Az év legmelegebb napján a búvárkodás,  
a vízi háború és a pancsolás a legjobb!

De gyorsan eltelt a hét! Táborzárás –  
Gyula bácsi intelmeit meg kell fogadni, 

mert jövőre is szeretnénk jönni a táborba!

A 2021-es év első táborlakói – imádják a focit

Melyik Kapitány csapata győz?

Bevállaljuk! – Nagyon finom a MÁRKA. Köszönjük, 
hogy az üzemlátogatáson ott lehettünk

Új, izgalmas csapatjátékkal  
indul a Táborbajnokság!

Ismerkedés a lóval és a lovaglással  
– sokan először tették
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„Múltunk megismerése, jövőnk záloga”
Helytörténeti vetélkedő 
Május 28-án iskolánkban a helytörténeti projekt-
hét zárásaként, vetélkedőn vettek részt a 7-8. év-
folyamos tanulók háromfős csapatokkal, melynek 
fő témája lakóhelyük múltja, jelene és jövője volt. 
A projekthetet Kovács Edit tanárnő koordinálta.

A megmérettetésre való felkészülés alapjául 
Kürti László: Jászok a Kiskunság peremén c. ál-
talános iskolai olvasókönyve szolgált. 

Előzetes feladat egy „Mizse kabala” és „scrap-
book” készítése volt, melyben a gyerekek be-
mutatták az előkészületek legemlékezetesebb 
pillanatait. 

A vetélkedőn az élménypedagógia, a robotika 
eszközeit felfedezve, használva, digitális tájéko-
zottságukat bizonyítva a tanulók tudásuk mel-
lett kreativitásukról is számot adtak. A könyv 
tényanyagán kívül a Zöld város projekthez, helyi 
értékekhez kapcsolódó kérdéseket is megvála-
szoltak, gyurmából tanyaudvart építettek, logi-
kai feladatokat is megoldottak, padlórobotokat 
programoztak.

A zsűri tagjai voltak: Dr. Horváth-Lugossy 
Gábor – a Magyarságkutató Intézet főigazgatója, 
Kollár Csaba – ügyvezető igazgató, Mizsetáp Kft., 
Prof. Dr. Kürti László – egyetemi docens, Bas-
ky András – Lajosmizse polgármesetere, Plichta 
Ildikó – intézményvezető, Lajosmizsei Fekete 
István Általános Iskola. 

Meghívott vendégként a Kecskeméti Tan-
kerületi Központ képviseletében részt vett a ve-
télkedőn Zsámboki Anna tankerületi igazgató 
asszony.

A verseny eredménye:
I. helyezést ért el: a 8.b osztályból Rónay Csanád, 
Czigány Dániel és Jáger Alexa, felkészítő tanáruk: 
Adonyi Gabriella
II. helyezést ért el a 7.c osztályból Szivós Szitara, 
Ulicska Noémi és Kovács Réka, felkészítő taná-
ruk: Szládik Alíz
III. helyezést ért el a 7.b osztályból Bozsik Mi-
hály, Brindza Laura és Sikár Mária, felkészítő 
tanáruk: Kontra Attila

A legjobb kabala és a legkreatívabb tanya-
udvart elkészítők díját a következő tanulók kap-
ták: Juhász Pintér Balázs, Hanák Kristóf, Palkó 
Mercédesz

A legjobb scrapbook-ot készítették: Tóth 
Anna, Nyitrai Milla, László Kitti

A Szőrös Zoltán által felajánlott legjobb ka-
bala különdíját a 8.b kabalafigurái, MizsEper 
Verka és MizsEper Vendel kapták.

A rendezvény támogatói voltak: Magyar-
ságkutató Intézet, Kollár Csaba, Lajosmizse Vá-
ros Önkormányzata, Kecskeméti Tankerületi 
Központ, Salacz László országgyűlési képviselő, 
Gyermekekért Plusz Alapítvány, Sikár Csaba és 
családja, Primus kekszek Helen Life Kft., Házis-
weets Kft., Gombkötő Márk, Kun Attila, Mondi 
Katalin, Oláhné Nyitrai Szilvia, Szőrös Zoltán, 
Kürti László.

Köszönjük!
A fotók forrásai: baon.hu (Bús Csaba fotói), 

Magyarságkutató Intézet
 Kővágóné Kálmán Klára 
 szervező pedagógus

Nagy Vagy!
Izgalmas, érdekes és látványos uszodai játékokkal robbant be a Nagy vagy! 
– Aktív Magyarország Kupa, a nyárra hangolva, 2021. június 5-én. Idén 
már 13. éve játszhattak együtt kicsik és nagyok az ország legismertebb 
iskolai sportversenyén. A műsorvezető Abaházi Csaba volt, aki mikro-
font ragadott és a tőle megszokott lelkesedéssel vezette a játéksorozatot. 
A csapatkapitányok pedig egyenesen az Exatlon tengerparti arénájából 
érkeztek hozzánk. A mi sztárunk Böjte Dávid „Dave” volt.

Jelentkezésünk után iskolánk csapatát is beválogatták a Nagy Vagy! 
versenybe. Az összetett ügyességi vízi feladatokon kívül, kvíz kérdéseket 
is meg kellett válaszolni. Az iskolai csapat kiválasztása után sokat gyako-
roltunk és készültünk.

Szlogenünk: „Lajosmizse a szamóca fővárosa és a béke szigete, Isztambul 
és London között félúton.’’

A helyszín a Kecskeméti Fürdő versenyuszodája volt, ide több alka-
lommal elmentünk gyakorolni.

Csapattagok: Becsei Soma, Vilcsák Márk, Bujdosó Nóra, Tóth Csenge 
Csepke, Bujdosó Lara Zoé, Szarvas Anna, Nyilas Ferenc, Bujdosó Bence, 
Surman Csepke Kamilla

Tanítványaink hősiesen helyt álltak, több fordulót megnyertek! Gratu-
lálunk az elért 4. helyezésért! A műsor a TV2 csatornán volt látható több 
héten keresztül.

Felkészítő tanárok: Országh Eszter, Szekeres László, Marton Mariann
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Erzsébet-táborok
A Napközi Erzsébet-táborok a nyári szünetben, 
a gyerekek lakóhelyén valósulnak meg. Intézmé-
nyünk több turnussal pályázott és nyert a prog-
ramon. A napközi táborozás jelképes (napi 100 
Ft összegű) részvételi biztosíték befizetésével va-
lósul meg turnusonként hétfőtől péntekig 8.00 
és 16.00 között, a sport és egészséges életmód, 
a környezettudatosság, a hagyományőrzés és a 
kézművesség, az önismeret és a közösségépítés 
témájához kapcsolódó színes programokkal és 
napi négyszeri étkezéssel.  A táborokat meg-
valósító pedagógusoknak az Erzsébet Alapít-
vány szakmai javaslatainak figyelembevételével, 
a gyerekek érdeklődéséhez leginkább illeszkedő 
heti programtervet szükséges összeállítaniuk, 
amelynek minden turnus esetén kötelező része 
egy külső kirándulás is. Az idei táborral Buda-
pestre és Szarvasra látogattunk el. A programok 
összeállítása a helyi sajátosságoknak is teret 

enged, lehetővé téve ezzel az elkötelezett peda-
gógusok kreatív ötleteinek megvalósítását is.

Szenzációs volt az Erzsébet tábor! 2021. 06. 
21-től 2021. 06. 25-ig közel 170 gyermeket tá-
boroztattunk!

Bejártuk a csodálatos Szarvasi Arborétumot, 
fantasztikus hajókirándulással egybekötve. S 
természetesen Mini Magyarországot bejárva, 
az árnyékot adó fákkal körülölelt játszótéren 
megpihenve.

Másik kirándulós napunkon Budapesten a 
délelőtti órákban felfedeztük a Rákóczi Játszó-
teret, majd a Csodák Palotájában felejthetetlen 
kalandokban és ezenkívül kísérleti bemutatókkal 
övezve töltöttük el a napot.

Változatos kézműves-és sportfoglalkozások-
kal, az iskolakertben lévő növények gondozásá-
val, ültetésével, illetve a szabadlevegőn pihenés-
sel, mesével, meditációkkal mókás lehetőséget 
kaptak a gyermekek a tábori létben.

Sporttábor  
2021. június 28.–július 2.
Az idei tanév zárásaként megrendezésre került 
a Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület 
szervezésében a sporttábor. Az egyesület színei-
ben játszó alsó évfolyamos gyerekek öt napon 
keresztül vettek részt edzéseken és különböző 
élményprogramokon. 

Az edzésekre meglepetésvendégek is eljöt-
tek. A gyerekek találkoztak és együtt dolgoztak 
a Mizse KC játékosaival és edzőivel. Vendégünk 
volt Törő Szabolcs válogatott kézilabdázó, aki az 
élménybeszámoló mellett válaszolt a gyerekek 
érdekes kérdéseire is. 

A programok között szerepelt még látogatás 
az informatika teremben, Dzsimburi Játszóház, 
zenés torna, lovaglás, kalandpark, Felsőlajosi 
Állatkertben tett látogatás és természetesen fa-
gyizás is. 

A gyerekek rengeteg élménnyel gazdagodva 
zárták a hetet. Kívánunk mindenkinek kellemes 
nyarat jó pihenést, hogy feltöltődve kezdhessük 
az új tanévet!

 Edzők

Rejtély és művészet kiállítás
Iskolában minden évben tanévzáró rajzkiállítást szoktunk ren-
dezni intézményünk folyosóján. A tanév során az iskola folyo-
sóit rendszeresen megújuló, színes képek díszítik, amelyeket 
tehetséges tanulóink készítenek rajzszakköri foglalkozásokon. 

A tanév során számos témakört jártunk körül (művészet-
történeti korszakok, tanulmányrajzok, perspektivikus ábrázo-
lás, évszakok, hideg-meleg színek, természeti formák, stb…), 
valamint a szakkörön más egyéb, kreatív jellegű feladatokat is 
készítettünk.

A kiállításon megjelenő képeket különböző technikákkal 
készítettük el: vízfestékkel, kollázs technikával, grafitceruzával, 
akvarell ceruzával és különböző vegyes technikákkal. A kiállí-
táson a diákok munkáiból készített válogatást tekinthették meg 
az érdeklődők. 

 Szakkörvezető: Patkós Győző és Marton Mariann
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Futófesztivál 2021
A hagyományos keretek között idén nem sike-
rült megrendezni a Futófesztivált, amit minden 
évben az iskolai sportegyesület hirdet meg, ezért 
virtuális módon szerveztük. Különböző távo-
kon lehetett nevezni, 600 m-től 10 km-ig, kor-
osztályoknak megfelelően. A futás igazolására 
alkalmas volt: futó applikáció, fitness óra, futó-
pad kijelző stb. Iskolánk osztályai is futottak az 
Iskola tó körül.

Köszönjük szépen Peltzer Vilmosné, Pötyi-
kének a díjazásra tett felajánlását és a Fekete 
István Általános Iskolai Sportegyesület részére 
utalt adományokat. Az összeget sportszerek vá-
sárlására fordítottuk. 

 Marton Mariann

Angol nyelvterületek kultúrája
A Kiskunfélegyházi Szent Benedek PG Két Ta-
nítási Nyelvű Technikum és Kollégium három 
fős csapatok számára angol nyelvi versenyt hir-
detett. A verseny témája az angol nyelvterületek 
kultúrája volt. 

A megmérettetésen iskolánk 8. b osztályos 
csapata a 3. helyezést érte el. 

A csapat tagjai: Czigány Dániel, Rónay Csa-
nád és Ország Kristóf voltak.

 Felkészítő tanáruk: Adonyi Gabriella

Főzőtábor a napközis  
Erzsébet-tábor keretében
Június 21-25. között Főzőtáborban vett részt 23 
7.-es és 6.-os tanulónk. A hét folyamán érdekes, 
kreatív, sportos programokban vettek részt diák-
jaink. Készítettünk zsírban sült krumplipogácsát, 
krumplinudlit, csörögefánkot, gyümölcstortát. 
Nagyszabó Zoltán felajánlásával főztünk sza-
mócalekvárt, amit a tábor végén hazavihettek 
a gyerekek. 

A kézművesség keretében készítettünk üveg-
matrica technikával zöldségeket, gyümölcsöket, 
mindenki csinált magának epres kulcstartót.

A táborozók a környezetszépítés keretében 
rendbe tették az iskolakertet, leszüretelték a zöld-
borsótermést, elültették a paprika, paradicsom, 
brokkoli palántákat, a virágoskertbe évelő virá-
gokat ültettek be.

Izgalmas, erőt próbáló délutánt töltöttek a 
gyerekek a kerekegyházi Kerekerdő Kaland-
parkban.

Kerékpárral látogatást tettünk a Tanyamú-
zeumban, ahol megismerkedtünk nagyanyáink 
konyhájával, főző-sütő eszközeivel. 

Majd Garaczi János mesterszakács, a Tanya-
csárda ügyvezetőjének kalauzolásával megismer-
kedtük a 45 éves Tanyacsárda történetével, jelleg-
zetes ételeivel, megismertük a konyha modern 
főző-sütő eszközeit is.

A programdús hét folyamán tanulóink a ká-
nikula ellenére nagyon jól érezték magukat, hasz-
nosan eltöltött hetet, felejthetetlen élményeket 
szereztek Sápiné Aczél Ágnes és Balda Beatrix 
tanárnők szervezésében.

Iskolakerti beszámoló
A 2020-as covidos tavasz és nyár után ősszel is-
mét birtokba vettük a gyerekekkel az iskolaker-
tet. Szeptember, október folyamán folyamatosan 
szüreteltük, betakarítottuk az iskolakertünkben 
termett dolgokat (paprikát, paradicsomot, cék-
lát, hagymát, babot, karalábét). Mint kertvezető 
elkészítettem az Iskolakertünk őszi munkálatai 
beosztást, amire minden alsós és felsős osztály je-
lentkezett, és decemberrel bezárólag el is végzett. 

Ezek között szerepelt betakarítás, az egynyári 
növény részek eltávolítása, komposztálás, lomb-
gyűjtés, madáretető készítése, téli talajelőkészítés, 
hagymás tavaszi virágok elültetése, az őshonos 
fácskáink téli védelme, maggyűjtés, fűszernö-
vények szárítása). Az ősz folyamán a meglevő 
komposztálónkhoz pályázat útján nyertünk egy 
újabb komposztálót, beoltott baktériumokkal, 
gilisztákkal, amit folyamatosan tápláltunk, ned-
vesen tartottunk. A fenntarthatósági témahét al-
kalmából kiállítást szerveztünk a komposztálás, 
a szelektív hulladékgyűjtés, a magas ágyások ki-
alakításával kapcsolatban, és kóstoltatást rendez-
tünk az őszi terményeinkből, sárgarépa, karalábé, 
cékla nyers fogyasztásának hangsúlyozásával. A 
kert melletti platán levelekből készítettünk a gye-
rekekkel Lombmanót, a gesztenyéből figurákat, 
Gesztenye Gizit és Gusztit. A télíesítés folyamán 
gyarapítottuk a komposztálandó növényekkel a 
jövő évi komposztunkat. Tartottam az alsós osz-
tályoknak fűszerkerti bemutatót, a 6. évfolyamon 
technika óra keretében készítettek a gyerekek 
fűszerkerti kisokost, festettek jelző kavicsokat.

 Sápiné Aczél Ágnes

Országos Nyelvfelhasználó verseny
TIT Jurányi Lajos Egyesületének nyíregyházi te-
hetségpontja 2021 januárjában hirdette meg 7. 
Országos Nyelvfelhasználó versenyét. A verseny 
minden évben egy téma köré csoportosul és 6 
fordulóból áll. E témával kapcsolatban kapnak a 
tanulók szövegeket és feladatokat. A záróforduló-
ban egy Powerpoint prezentációt kell készíteni és 
beküldeni a kapott anyagok felhasználásával. A 
versenyen 86 tanulóból, Tóth Anna 7.b osztályos 
tanuló első helyezést ért el. 

Felkészítő tanárai: Nagy Erzsébet és Lóczi Imre

Iskolakertünk munkálatai a 2020-21-es tanévben
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SPORT

Lajosmizsei Asztalitenisz Club hírei:
Egyesületünk életében a nyár nem a pihenésről 
szól. A pandémia alatt szüneteltettük a Megyei 
és Kecskemét Városi Bajnokságokat. Jelenleg, 
ebben a nagy hőségben folyamatosan játsszuk 
az elmaradt mérkőzéseket, és augusztus elejére 
végzünk.

Közben, már harmadik alkalommal, nyári 
pingpong tábort szerveztünk július 5-től 9-ig a 
gyerekeknek. A nagy hőség ellenére nem volt 

lazsálás, és az utolsó napon rendezett házi ver-
senyen óriási küzdelemben dőlt el a helyezések 
sorrendje. Újabb feladat vár ránk: augusztus 7-én 
reggel 9 órától rendezzük a 17. Varga Iván Em-
lékversenyt. Várjuk a versenyre a drukkereket 
és a jelentkezőket.

A versennyel kapcsolatos információk a La-
josmizsei Asztalitenisz Club facebook oldalán 
találhatók.

 Szijjártó Pálné

Galéria – Nyári Felkészülési Verseny
A versenyt a Galéria Kávézó teraszán, a járvány-
ügyi előírások betartásával tartottuk meg, 2021. 
június 13-án.
A helyezettek:
Felnőtt kategória: 
1. Berki Béla 9 pont
2. Szabó Balázs 8 pont
3. Márton Attila 6,5 pont

Serdülő kategória:
1. Kisjuhász Bálint 5 pont
2. Király Attila 4 pont.
3. Czigány Bálint 3 pont

 Móczó István

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

Az idei évben a gyermeknap nem családi dél-
utánként került megszervezésre, ellenben egész 
nap tartott a gyerekek nagy örömére. Igyekez-
tünk mindenféle játékkal a kedvükben járni, volt 
csillámtetoválásra is lehetőség, szólt a zene és a 
sütemény sem maradt el. Azt gondolom, hogy 
egy igazán izgalmas és tartalmas napot élhettek 
át a bölcsődéseink.

Kellemes hangulatban telt az idei bölcsődei 
év zárásaként megrendezett ballagási ünnep-
ség. A gyerekek énekes-verses műsorral bú-
csúztak a bölcsődés évektől és örömmel mu-

tatták be tudásukat a szüleiknek az ünnepség 
keretén belül. 

A nyár további részében sem lesznek ese-
ménytelenek a napjaink, hiszen a leendő böl-
csődéseink beszoktatása már elkezdődött és 
októberig folyamatosan várjuk és fogadjuk az 
új gyerekeket. 

A beszoktatáshoz mindenkinek kitartást és 
türelmet kívánok, a nyárhoz pedig kellemes idő-
töltést, rohanás nélküli, pihentető napokat.

 Tóth Éva
 Intézményegység-vezető
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Ballagás az óvodában
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda 
megtartotta ballagási ünnepségét. 

Összesen 121 nagycsoportos gyermek búcsú-
zott az óvodától:
• Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos 

Óvoda Székhely intézmény 88 fő
• Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos 

Óvoda Szent Lajos utcai tagintézmény 18 fő
• Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos 

Óvoda Rákóczi utcai tagintézmény 15 fő.
A csoportok szívhez szóló műsorral kedvesked-
tek. A gyerekek verseket, énekeket, táncokat ad-
tak elő az ünnepségen.

A hagyományoknak megfelelően minden 
ballagó gyermek egy-egy tarisznyát kapott aján-
dékba. Sok sikert kívánunk a ballagó gyermekek-
nek az iskolás éveikhez!  Szilvai Diána

 óvodapedagógus

Közös éneklés Szarka Tamással
A Nemzeti Összetartozás Napja június 4-ére eső 
nemzeti emléknap. Szarka Tamás énekes, zene-
szerző, költő 2019-ben, ezen a napon Budapesten 
a Kossuth téren, több mint ötezer gyermek rész-
vételével énekelte a magyar összetartozás himnu-
szát. Ezzel egy időben pedig a határokon innen 
és túl többszáz településen csendült fel a dal. A 
kezdeményezés célja, hogy június 4-én közös 
énekléssel erősítsük meg a magyarság összetar-
tozását. 2021-ben a Kossuth-díjas énekes immár 
harmadik alkalommal hívta közös éneklésre a vi-
lág magyarjait. A Kárpát-medence számos tele-
püléséről érkeztek regisztrációk. Óvodák, iskolák, 
baráti közösségek döntöttek úgy, hogy az online 
térben közösen éneklik a dalt a Gymes együttes 
alapítójával. A hagyományt teremtő szándékkal 
indított rendezvényhez idén óvodánk két csoport-
ja: a Méhecskék és a Napraforgók, közös össze-
fogással, mintegy 28 kisgyermekkel kapcsolódott 
be. Míg Szarka Tamás az Országházban a Szent 
Koronánál énekelte a Kézfogás dalát, addig a la-
josmizsei gyermekek óvodánk udvarán énekelve 
tették emlékezetessé ezt az ünnepet.  Kiss Beáta

 óvodapedagógus

Lóca együttes zenés gyermekműsora
2021. június 4-én a székhely óvoda gyermekei a 
Lóca együttes „Úgy tetszik, hogy jó helyen vagyunk 
itt!” zenés gyermekműsorán vettek részt. Óvodá-
saink gyermekdalokon, népdalokon, mondókákon 
és interaktív játékokon keresztül népi és klasszikus 
hangszerekkel ismerkedtek meg, mindemellett fan-
tasztikus élményekkel gazdagodtak. A program a 
Kincses Kultúróvoda 2020 pályázat keretében va-
lósult meg. A gyermekek hatalmas lelkesedéssel fo-
gadták a Lóca együttest. Élvezettel kapcsolódtak be 
a játékokba, lelkesen énekeltek, mondókáztak, tán-
coltak. Kicsik és nagyok számára egyaránt élményt 
nyújtó, színes, rengeteg vidámsággal, mozgással és 
énekkel teli délelőttel lehettünk gazdagabbak!

Köszönjük a fergeteges hangulatot a Lóca 
együttesnek!  Kovács Bettina, óvodapedagógus
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Meglepetés gyermeknapra:  
Óvó nénik meseelőadása
Óvodánkban az év végi események egyik csúcs-
pontja a gyereknap. A gyerekek mindig nagy 
lelkesedéssel várják ezt a napot, amit tartalmas 
programokkal igyekszünk élménydússá tenni. 
A játék munkaközösség tagjai a Süni kiskertje 
című mesedarabot adták elő. Az előadást hosszas 
munkálatok előzték meg. Készült szövegkönyv, 
összeállt a díszlet, a próbák vidám hangulatban 
teltek.

A gyerekek szemében jó volt látni a csillogást, 
amikor beléptek a mesevilágába. A szereplőkkel 
azonosulva nagy izgalommal követték az esemé-
nyeket. A mesének fontos szerepe van ebben az 
életkorban, hiszen ezen keresztül ismerik meg a 
világot a gyerekek és vonnak le következtetése-
ket, valamint tanulságokat.

Remélem jövőre is hasonló produkcióval tud-
nunk kedveskedni!

 Menyik Józsefné
 Játék munkaközösség vezetője, 

 óvodapedagógus

Siker a közlekedési rajzversenyen
Tavasszal a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főka-
pitányság Balesetmegelőzési Bizottsága rajzpá-
lyázatot hirdetett „Így közlekedtek ti!” címmel. 
Akkoriban az óvodában is a járművekkel és a 
közlekedéssel foglalkoztunk. Nagycsoportosaink 
nagyon élvezték az ezzel kapcsolatos játékokat, 
alkotási lehetőségeket. Bár a járvány miatt csak 

kevesen jártak óvodába, a felhívást az otthon ma-
radt gyermekekhez is eljuttattuk, így mindenki 
bekapcsolódhatott a versenybe. A legsikeresebb 
munkákat elküldtük a pályázatra és nagy örö-
münkre Homoki-Szabó Ármin Őzike csoportos 
óvodásunk rajzát a zsűri III. helyezéssel jutal-
mazta. A díjat pedig óvodánk udvarán adta át 
neki Becsei Gábor c. r. őrnagy, ami külön él-
ményt jelentett számára, hiszen így a csoport-
társai is vele örülhettek. 

Nagyon büszkék vagyunk Árminra. Az isko-
lában is ilyen szép eredményeket kívánunk neki!

 Virágné Mujkos Erika
 Ügyes kezek munkaközösség vezetője,
 óvodapedagógus

Madarak és Fák napja  
a Katica csoportban
Kovács Bettina óvodapedagógust Gyakornokból 
Pedagógus I. minősítési eljárása keretében láto-
gattuk meg május 12-én. Ezen a napon részt vett 
Kocsis Györgyné intézményvezető, Sipos Ágnes 
intézményvezető helyettes „delegált”, Szenekné 
Molnár Dóra intézményvezető helyettes „men-
tor”.

Erre a napra vizuális tevékenységet és mesét 
tervezett Bettina, melynek célja volt a gyerme-
kek figyelmének felhívása a természet szépségére, 
madarak, fák védelmére. Sokoldalúan biztosí-

totta az ismeretszerzési lehetőségeket, melyeket 
játékos formában tárt a gyermekek elé. Madaras 
könyveket nézegethettek, faleveles memória já-
tékkal, madaras puzzleval is játszhattak, valamint 
kukacot válogathattak csipesszel egy dobozból, 
olyat amilyen színű a csipeszre rögzített kisma-
dár volt, ezáltal fejlődött finommotorikájuk és 
színérzékük. 

Vizuális tevékenységnek madárfiókát készí-
tettek műanyag kanálból, melyre vattakorongot 
ragasztottak a gyermekek, majd színes madár-
tollat, csőrt és önállóan rajzoltak filctollal szemet, 
és a végén még masnit ragasztottak a nyakukba. 
Differenciáltan segítette a gyermekeket a kisma-
darak elkészítésében. Mindegyik egyedire sike-
rült, nagyon boldogan vitték játékba a fiókákat, 
és reptették őket a gyermekek által készített fá-
kon lévő fészkekbe. 

Fésűs Éva: A büszke tölgyfa című meséjét 
választotta erre a napra Bettina, melyet egy mese-
bőröndbe varázsolt. A bőrönd egy találós kérdés 
helyes megfejtése után nyílt csak ki, és varázsolta 
el a gyermekeket. Az ovisok tátott szájjal hall-
gatták Betti óvó néni kifejező előadásmódját, és 
csodálták a gyönyörű kézzel varrt kis állatokat 
es a büszke tölgyfát. A mese lezárásaként meg-
hallgatták Gryllus Vilmos: Harkály kopogat című 
dalát, valamint választhattak madaras színezőt 
a gyermekek.

Nagyon komplex napot láthattunk, melynek 
fő célja, a gyermekek játékos formában törté-
nő fejlesztése volt. Jó volt látni a „kis Katicákat”, 
nagyon élvezték az egész napot, sok ismerettel 
gazdagodtak. Bettina egy nagyon lelkiismere-
tes, bájos, hivatástudattal megáldott óvodape-
dagógus. Nagy büszkeséggel tölt el, hogy az én 
kolléganőm.

Köszönet illeti Gémesi Zsanett daduskát és 
Gáspárné Sápi Ágota pedagógiai asszisztenst, 
akik segítségére voltak Betti óvó néninek a nap 
megvalósításában.

Gratulálunk a minősítéshez és további sikere-
ket és jó egészséget kívánunk munkádhoz.

 Szenekné Molnár Dóra
 szakmai vezetőhelyettes – mentor
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KÉPES BESZÁMOLÓ

A Szent Lajos utcai óvoda nagycsoportosai ünnepélyes keretek között elbúcsúztak az óvodától

Gyereknapi vidámság – Buborék Show az óvoda udvarán

Az árnyékban hűsölve hatalmas homokvár készült

Óvodásaink a nagy nyári melegben birtokba vették a medencét

Az óvó nénik kézműveskedéssel lepték meg az óvodásokat gyereknap alkalmából

A Rákóczi utcai óvoda iskolába készülő 
gyermekei ünnepélyesen elballagtak
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SSZZEENNTT  IISSTTVVÁÁNN--NNAAPPII  ÜÜNNNNEEPPSSÉÉGGRREE  
IIddőőppoonntt::  

2021. augusztus 20. (péntek) 10 óra 

HHeellyysszzíínn::    
Lajosmizse Város Művelődési Háza és 

Könyvtára színházterme 

ÜÜnnnneeppii  mműűssoorr::  

- Ünnepi köszöntőt mond
Dr. Salacz László országgyűlési képviselő 

- Ünnepi műsor Sasvári Sándor közreműködésével
- Szakmai kitüntető díjak, elismerő oklevelek és

környezetvédelmi díjak átadása 

A műsor után, a művelődési ház előtt a Szent István-szobor 
koszorúzása. 

SSzzeerreetteetttteell  vváárrjjuukk  üünnnneeppééllyyüünnkkrree!!  

LLaajjoossmmiizzssee  VVáárrooss  
ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattaa  ééss  
LLaajjoossmmiizzssee  VVáárrooss  

MMűűvveellőőddééssii  HHáázzaa  ééss  
KKöönnyyvvttáárraa  

tisztelettel meghívja Önt és 
családját a  



Zöld város projekt által hozott 
változások az Iskola-tó partján 
és a Városház téren

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

2013. szeptember

Felújítás előtt 2020. tavasz

Fejlesztés után 2021.

Fejlesztés előtt 2019.

Felújítás után 2021. nyár


