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ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
Hirdetmény
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv.
75. § (1) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörömben eljárva, mely szerint a választási irodák „gondoskodnak a választópolgárok, jelöltek
és jelölő szervezetek tájékoztatásáról, választási
információs szolgálatot működtetnek” az alábbiakról tájékoztatom Lajosmizse és Felsőlajos
települések érintett választópolgárait a 2022.
június 26. napjára kitűzött Bács-Kiskun Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselők időközi választásához kapcsolódóan.
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban működő Választási Információs Szolgálat elérhetőségeit az alábbiak szerint teszem
közzé:
• Vezetője: dr. Balogh László a Lajosmizsei
Közös Helyi Választási Iroda Vezetője
• Vezető helyettese: Muhariné Mayer Piroska a Lajosmizsei Közös Helyi Választási

Iroda Vezető-helyettese
• Tagjai: A HVI vezetője által a HVI tagok
közül kijelölt személyek.
A Választási Információs Szolgálat helye, elérhetősége: Lajosmizse és Felsőlajos települések vonatkozásában egyaránt a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal épülete
Címe: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1.
Telefonszáma: 76/457-575
E-mail: lajosmizse@lajosmizse.hu
A Választási Információs Szolgálat ügyfélfogadási ideje a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal teljes munkaideje alatt az
alábbiak szerint alakul:
• Hétfő, kedd, csütörtök: 7:30–16:00 óráig
(12:00–12:30 óráig ebédszünet)
• Szerda: 7:30–17:00 óráig (12:00–12:30 óráig ebédszünet)

Környezetvédelmi Díj elnyerése

Tájékoztatom a Tisztelt Lajosmizsei Lakosokat, hogy 2022.
évben is meghirdetésre kerül a „Környezetvédelmi Díj” elnevezésű, környezetvédő, városvédő magatartást ösztönző díj.
A Díj elnyerésének módjai:
pályázat benyújtása útján,
Képviselő-testület tagjai,
Képviselő-testület bizottságai által tett javaslat útján.
A beadási határidő: 2022. június 01.
A beadás módjai: A Díj elnyerésére szóló pályázatot, javaslatot kizárólag írásban lehet benyújtani Lajosmizse Város Önkormányzatának címezve levélben (Lajosmizse, Városház tér
1.), vagy e-mailben a lajosmizse@lajosmizse.hu e-mail címre.
Az a) pont esetén a pályázatnak tartalmaznia kell a bemutatni kívánt lakókörnyezetről és az ingatlan előtti közterület
állapotáról készült képeket, rövid leírást a lakókörnyezet-és az
ingatlan előtti közterület ápoltságáról, fűvel- és növényekkel
való borítottságáról, környezetalakításról és a fenntarthatóságról. Szempont az utcafront helyi építési szabályoknak való
megfelelősége, csapadékvíz-elvezetés megoldása.
Az b) pont esetén a javaslatnak tartalmaznia kell a környezet, közterület (utcakép) állapotáról készült képeket, rövid
leírást az utcafront városképét pozitívan befolyásoló állapotáról.
Díjazás:
A díjazottak „Környezetvédelmi Díj 2022. év” díszes táblára, annak használatára, 25.000 Ft értékű ajándékutalványra és
emléklapra jogosultak.
Pályázatot benyújtó valamennyi résztvevő emléklapra jogosult.
A Díjban részesítettek 5 éven belül nem díjazhatók.

Basky András sk.
polgármester
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• Pénteken: 7:30–12:30 óráig
Amennyiben szükséges, úgy pénteken 12:30 és
16:00 óra között az alábbi telefonszámon elérhető a Választási Iroda munkatársa: 30/9556925
A HVI vezető által közzétett hirdetmények megtekinthetők Lajosmizsén a Városháza épületében, Felsőlajoson a Faluházban
található hirdetőtáblán vagy a bejárat melletti
üvegfelületeken, továbbá a települések hivatalos honlapjain (www.lajosmizse.hu, www.
felsolajos.hu weboldalon a „Választás” menü
alatt az aktuális választásra kattintva), továbbá
a települések facebook oldalain.
Lajosmizse, 2022. április 28.
dr. Balogh László, HVI vezető távollétében:
Muhariné Mayer Piroska, HVI vezető-helyettes

HIRDETMÉNY
A BÁCS-KISKUN MEGYEI TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG KITŰZTE

A BÁCS-KISKUN MEGYEI
ROMA NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK
IDŐKÖZI VÁLASZTÁSÁT.
A szavazás napja:

2022. JÚNIUS 26.
A szavazás
6:00 órától 19:00 óráig tart.
A választói névjegyzék
A nemzetiségi névjegyzékben az a választópolgár szerepel,
aki már kérte nemzetiségi névjegyzékbe vételét.
A választópolgárok a nemzetiségi névjegyzékbe történt felvételükről
értesítőt kapnak.
Nemzetiségi névjegyzékbe vételi kérelmet 2022. június 10-ig még be lehet nyújtani
a www.valasztas.hu oldalon vagy levélben, illetve személyesen
a helyi választási irodában.
Szavazás
A választópolgár személyesen, azon a településen szavazhat,
amelynek nemzetiségi névjegyzékében szerepel.
Részletes tájékoztatásért forduljon a polgármesteri hivatalban működő választási irodához.
Választási Iroda
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HIRDETMÉNY
A LAJOSMIZSEI KÖZTEMETŐ ÚJRA NEM VÁLTOTT SÍRHELYEINEK MEGSZÜNTETÉSÉRŐL
Ezúton adunk tájékoztatást arról, hogy a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII.
tv. 10. § (2) bekezdésében foglaltak, illetve a
törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.)
Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésében foglaltak
alapján Lajosmizse Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete meghozta 36/2022. (III. 17.)
önkormányzati határozatát, amelynek értelmében Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizsei Köztemetőben
(Lajosmizse, Bajcsy-Zsilinszky utca 7.) a LEJÁRT HASZNÁLATI IDEJŰ ÉS ÚJRA NEM
VÁLTOTT SÍRHELYEK MEGSZÜNTETÉSÉ-

Elkészült Lajosmizse
város művelődési
háza színházterme
felújításának első
üteme
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Lajosmizse
Város Önkormányzata TOP7.1.1-16-H-ERFA-2020-00755
azonosító számú, „Lajosmizse
Város Művelődési Háza és Könyvtára Színháztermének felújítása”
című pályázata vonatkozásában
a kivitelező GOMÉP Ipari és Kereskedelmi Kft. a felújítást 2022.
március 21-én készre jelentette.
Az önkormányzat 2022. március
25-én elindította a műszaki átadás-átvételi eljárást.
A felújítás keretében a Lajosmizse Város Művelődési Háza és
Könyvtára színházterme felújításának első üteme valósult meg. Az
első ütem felújítási munkálatai a

RŐL, valamint a megszüntetett temetkezési
helyeknek a hirdetmény első kifüggesztésétől
számított 2 hónapot követően AZ ÚJRA BETEMETÉS CÉLJÁRA TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁSRÓL döntött.
A hirdetmény első kifüggesztésének dátuma 2022. május 01. A hozzátartozóknak
2022. június 30-ig van lehetőségük a sírhelyek
újraváltására a Köztemető Ügyfélszolgálatán
(6050 Lajosmizse, Bajcsy-Zsilinszky utca 7.,
tel: 0630/426-52-77, 0676/455-369) ügyfélfogadási időben hétfőtől péntekig 08:00 órától
16:00 óráig.

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

né-

székek és a nézőtéri nyílászárók
cseréjét, új technológiai híd felszerelését, a vezérlő helyiség
kialakítását, valamint színpadtechnikai és villanyszerelési munkálatokat foglalták magukban.
A felújított színháztermet a
lajosmizsei lakosság 2022. április
8-án már fel is avathatta az ukrajnai menekültek és kárpátaljai
településeken élők megsegítésére rendezett Jótékonysági Esten,
ahol a nézők élvezették a 278 db
új színházi szék kényelmét.
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Basky András
polgármester

A választás nagy nyertese
Lajosmizse

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

zőtéri

A megszüntetett sírhelyek 2022. július 01.
napját követően piros matricával megjelölésre
kerülnek a Lajosmizsei Köztemetőben. A felszámolt, piros matricával jelölt sírhelyeket bárki
megválthatja.
A lejárt sírhelyek adatai megtalálhatóak a
www.lajosmizse.hu oldalon a Lajosmizsei Köztemető fül alatt, a Városháza hirdetőtábláján,
valamint a Lajosmizsei Köztemető hirdetőtábláján és ügyfélszolgálatán.

Április 3-án Lajosmizse is nyert!
Az itt élők megvédték eddigi
eredményeiket, de ami még ennél is fontosabb, megnyitották az
utat a további fejlődés előtt. A település és térsége jó reményekkel
tekinthet a jövőbe.
Azért ragadtam tollat, mert szeretném megköszönni Lajosmizsének
és térségének a bizalmat, hogy immáron harmadszorra választottak
meg képviselőjüknek. Igazán megtisztelő és felemelő érzés képviselni az itt élő embereket, kiállni az
érdekeikért, és segíteni a település,
valamint térsége dinamikus fejlődését.
Lajosmizse az egyik leggyorsabban fejlődő települése a FelsőKiskunságnak. Az elmúlt 12 évben
nagyon komoly eredményeket ért
el, ami az itt élők összefogásának
köszönhető. Nagyberuházás ke-

retében megszépült a város központja és közösségi terei, megújult
a helyi piac, az iskola új épülettel
bővült és az új, két csoportos bölcsőde is hamarosan megnyílik a
legkisebb gyermekek számára.
Az itt élők összefogása az idei
országgyűlési választásokon megvédte a települést, egyúttal pedig
lehetővé tette, hogy a megkezdett
munkát folytatva tovább építhessük ezt a vidéket. Úgy gondolom,
hogy az április 3-i országgyűlési
választások egyik nagy nyertese
Lajosmizse.
A várost védő és támogató
összefogás minden korábbinál
erősebb. A kormány továbbra is
mellettünk áll. Jó reményekkel,
komoly célokkal vághatunk neki
az előttünk álló időszaknak. Azt
javaslom, éljünk a lehetőséggel, tegyük még jobb és szebb, nem mellesleg pedig gazdagabb településsé
Lajosmizsét.
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Húsvéti tojásfestés
a Faluház színterében

Felsőlajos, Fülöpjakab és
Tataháza települése nyerte el
2021. évben a Királykisasszonyok
és Királyfiak Otthona címet

Április 12-én megszervezésre került a húsvéti tojásfestés, ahol a családok közösen készíthették el
a locsolkodóknak szánt ajándékokat. A tojásokat
különböző módon díszíthették festékkel, dekopázs technikával vagy éppen papírból kivágott
formák felragasztásával. Szebbnél szebb tojások
készültek nem csak a gyerekek, de a szülők keze
által is. Ezen a napon a Könyvtár Kvíz eredményhirdetése is megtörtént, ahol a 10.000 forint értékű könyvvásárlási utalványt a nyertes átvette.

Az óvodások kis műsorával kezdődött március
18-án az az ünnepség, amelyen a Királykisas�szonyok és Királyfiak Otthona elismerést adták
át Felsőlajosnak. A Bács-Kiskun Megyei Család,
Esélyteremtő és Önkéntes Házat működtető Nők
a Nemzet Jövőjéért Egyesület 2012. óta adja át
évről évre a települések részére alapított Királykisasszonyok és Királyfiak Otthona elismerést.
Az elismerést évente az a település kaphatja meg,
ahol az előző év december 31-én megállapított
statisztikai lakossági létszámhoz viszonyított
legnagyobb százalékban nőtt az újszülöttek létszáma. Felsőlajoson 13 gyermek, 7 fiú és 6 lány
vehette át az elismerést.
A település elismerő táblát kapott, az újszülöttek pedig egy-egy kis jelképes tűzzománc
koronát, játékot, valamint emléklapot. Az önkormányzat 5.000.- Ft értékű vásárlási utalvánnyal
egészítette ki az ajándékcsomagot.
A program a Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület és a Bács-Kiskun Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház szervezésében, a Miniszterelnökség, a Nemzeti Együttműködési Alap
pályázati támogatásával valósult meg.

Föld napja

április 22-én a Föld napját az egész világ ünnepli.
Az önkormányzat ezen ünnep alkalomból szemétgyűjtési akciót szervezett, ahol a felsőlajosi
lakosokkal április 23-án megtisztították a falu
kül- és belterületét. Az intézmények környezetének megtisztításában az óvodások és az iskolások is a segítségére voltak a településnek. A
környezetvédelmi akciónap sikeresen zárult, 8
m3 szemét gyűlt össze, így a falu egész területe
megtisztult.

Adománygyűjtés

Sikeres volt az adománygyűjtés, melyet Felsőlajos Község Önkormányzata hirdetett meg az
Ukrajnából érkező menekültek részére. Felsőlajosi óvoda, iskola, cégek és magánszemélyek is
egyaránt hozták a felajánlásaikat, amelyek tartós élelmiszereket, takarókat, ágyneműket, hálózsákokat, felnőtt és gyermekruhákat, cipőket,
tisztálkodási szereket, bébiételeket, pelenkákat
is tartalmaztak.
A gyűjtés végére nagy mennyiségben összegyűlt adományt 2022. március 3-án szállítottuk
el Túristvándi Község Önkormányzatához. Ezú-
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ton szeretnénk megköszönni mindenki önzetlen
hozzáállását, és hogy adományukkal segítették a
bajbajutott menekülteket.
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Óvodánk hírei

és biztonságba tudhassák őket az elkövetkezendő
3-4 évben.
Ez a hónap még egy jeles napot tartogatott
számunkra, hiszen április 22-e a Föld Napja. A
színes óvodai tevékenységeken túl (mint például
érzékenyítő mese a környezetvédelemre, földgömb mintázása lufifestéssel, majd képkiegészítés, környezettudatos szemléletmód kialakítása a
szelektív hulladékgyűjtésen és újra hasznosításon

keresztül) részt vettünk a község által szervezett szemétgyűjtési akcióban, melynek során
óvodánk utcáját tettük tisztává.
Intézményünkben ápr. 25–26-án tartottuk
a beiratkozást a következő 2022/23-as nevelési
évre. Minden körzetünkbe tartozó, 3. életévét
betöltött kisgyermeknek tudunk férőhelyet biztosítani.
A tavaszi időszak legszebb ünnepét, az Anyák
Napját bensőséges, meghitt hangulatban szerveztük. A gyerekek nagy
lelkesedéssel készültek, várták ezt a
délutánt, örömmel adták át a saját
készítésű ajándékokat, a nagycsoportosok ezen kívül még meg is vendégelték az Édesanyákat, süteménnyel,
limonádéval.
Május közepén szakmai fórumot
szervezünk a szülők számára, meghívott előadóval, aki nem más, mint
Karsainé Soós Katalin, gyógypedagógus, mentálhigiéniés szakember,
családterapeuta, a Kecskeméti Nevelési Tanácsadó volt munkatársa.
A délután folyamán lesz alkalmuk a
szülőknek kérdéseket feltenni, hiszen
pont ez volt a cél, hogy ily módon is
segítséget nyújtsunk számukra a gyermekek nevelésével kapcsolatban.
A nevelési évet sok színes programmal zárjuk majd, megyünk kirándulni a kecskeméti Vadasparkba,
majd Szarvasra, gyereknapozunk a
Dzsimburi játszóházban, hagyományőrző népi játszóházat hívunk óvodánk
udvarára, elköszönünk az iskolába
menő nagycsoportosoktól egy családi nap keretében.

Szabó Márta
Tagintézmény-vezető

Bölcsőde

megfigyelhetik az ébredő, megújuló természetet,
a bölcsőde gyönyörű udvarán.
Ha tavasz, akkor Húsvét. A gyerekek április
13-án délután nem csak a szüleiket várták nagy

izgalommal, hanem a várva várt húsvéti nyuszit
is, aki rengeteg csoki tojást rejtett el a bölcsőde udvarán. Ám a bölcsődéseink elől nem sok mindent
lehet elrejteni, így hamar megtalálták a sok finomságot. Az udvaron lehetőség volt egész délelőtt
testközelből ismerkedni egy nyuszi családdal, lehetett simogatni, etetni őket, a bölcsődések pedig
boldogan kényeztették a pihe-puha tapsifüleseket.
Az egyik legszebb ünnep a bölcsődében
az anyák napja. Április 29-én köszöntöttük az
Édesanyákat és a Nagymamákat. A gyerekek
örömmel és nagy lelkesedéssel tanulták a verseket, énekeket a kisgyermeknevelőiktől, valamint
ajándékot is készítettek. Ilyenkor melegséggel
tölti el szívünket a sok csillogó szempár.
A következő hónapok is sok programot kínálnak, készülünk a gyermeknapra, illetve az
óvodába készülő bölcsődések búcsúztatására.
De most meséljenek helyettem a bölcsődében
készült fényképek.
Tóth Éva
Intézményegység-vezető

A tavaszi hónapok eseménydúsan köszöntöttek
be hozzánk.
Az időjárás is kedvezett számunkra, hogy
a Betyárdombi Tanösvényre szervezett családi
napunkat március végén, egy szombati napon
megtarthassuk. Hátizsákkal, jókedvvel felszerelkezve vágtunk neki a túrának, melyet minden kis
óvodás felnőtteket is megszégyenítő energiával
teljesített.
A székhelyintézmény anyanyelvi munkaközössége által szervezett versmondó találkozón három
nagycsoportos gyermek képviselte
óvodánkat, Kvanta Zsófia, Zala Zsóka
és Pósa Gréta. Mindannyian rendkívül ügyesen szerepeltek, közülük Pósa
Gréta elnyerte a „Legcsengőbb hangú
versmondó óvodás” címet is.
A tavaszi szünet előtt a Húsvéti
Nyuszi hozzánk is ellátogatott, a gyerekek nagy-nagy örömére, akik izgalommal telve keresték udvarunkon a
csokitojások lelőhelyét. Természetesen
a hagyományokat is ápoltuk, a fiúk illatos vízzel locsolkodtak, a kislányok
pedig már korábban készített süteménnyel és ajándékkal jutalmazták
őket. Erre a jeles napra a szülőket is
meginvitáltuk, hogy bepillantást nyerhessenek az óvodai életbe.
Április 12-én délután nyílt napot
tartottunk a leendő kis óvodásaink
szüleinek, megismerkedhettek az
óvoda épületével, a pedagógusokkal és
dajka nénikkel, vázoltuk nekik a pedagógiai programunk főbb elemeit. Úgy
gondoljuk, ez szükséges ahhoz, hogy
a szülők felelősségteljesen válasszanak intézményt gyermekük számára

Végre megérkezett a tavasz, vele együtt a napsütés, így a gyerekek a bölcsődében egyre több időt
tölthetnek a szabadlevegőn. A sok játék közben
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Bőrgyógyászati szakrendelés
az Egészségházban

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket a bőrgyógyászati szakrendelést érintő változásokról, melyek 2022. május
hónaptól várhatóak:
Dr. Faragó Eszter főorvos, bőrgyógyász
szakorvos 1990-ben Szegeden szerzett orvosi diplomát, majd 1994-ben szintén a Szegedi
Orvostudományai Egyetemen bőrgyógyászatból
eredményes szakvizsgát tett.
A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórházában Kecskeméten kezdett dolgozni, ahol azóta is jogviszonyban áll. A több mint 30 éves szakmai
tapasztalattal rendelkező főorvosnő 2022. májusától Lajosmizsén is ellátja a bőrgyógyászati
szakrendelést felkereső lakosságot.
Rendelési idő: péntek 08.00-11.00-ig
Rendelés helye: Egészségház, ügyeleti folyosón található szakrendelő
Előzetes időpontfoglalás szükséges, amely
rendelési időben személyesen, vagy a 0676/556-233-as telefonszámon lehetséges.

FELHÍVÁS

NYÁRI SPORT- ÉS SZABADIDŐTÁBORBA
VALÓ JELENTKEZÉSRE
Szeretsz sportolni? Szívesen töltenél egy hetet
lelkes, vidám, mozogni vágyó gyermekek társaságában? Ha ehhez kedved van, akkor jelentkezz
a nyári Sport- és Szabadidő Táborunkba!
Család- és Gyermekjóléti Szolgálatunk idén
is szervez nyári tábort, két turnusban, elsősorban
6-14 év közötti általános iskolás gyermekek részére Lajosmizsén.
Táborvezető:
Faragó Gyula testnevelő tanár és edző
Tábor helye: Lázár Bence Lajosmizsei Labdarúgó Sportcentrum
A tábor ideje:
I. Turnus: 2022. július 04. – 2022. július 08.
II. Turnus: 2022. július 11. – 2022. július 15.
Jelentkezési határidő: 2022. június 17.
A tábor díjáról, programokról és egyéb tudnivalókról tájékoztatást adunk:
Egészségház, I. emelet, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106.
Tel.: 76/556-187 és 76/556-184
EGYSZI Család-és Gyermekjóléti Szolgálat
VÉRADÁSOK IDŐPONTJAI
AZ EGÉSZSÉGHÁZBAN
2022. június 09.
8.30-13.00
2022. október 06.
8.30-13.00
2022. december 08.
8.30-13.00
Helyszín: Egészségház, Estike Idősek Klubja
6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104–106.
EBBEN AZ ÉVBEN IS SZÁMÍTUNK
A VÉRADÓK SEGÍTSÉGÉRE!
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LAJOSMIZSEI KÖZPONTI HÁZIORVOSI ÜGYELET, T.: 76/356 173
Ideje: 16:00–08:00 óra hétköznapon, 08:00–08:00 óra munkaszüneti napon, hétvégén
Mentők: 112
2022. május

1. Dr. Szisz János

2022. június

1. Dr. Jankahidy Andrea

2. Dr. Takács Vilmos

2. Dr. Márton Rozália

3. Dr. Márton Rozália

3. Dr. Szisz János

4. Dr. Jankahidy Andrea

4. Dr. Gócz Irén

5. Dr. Szabó Béla

5. Dr. Rónay Zsolt

6. Dr. Szisz János

6. Dr. Gócz Irén

7. Dr. Rónay Zsolt

7. Dr. Márton Rozália

8. Dr. Márton Rozália

8. Dr. Jankahidy Andrea

9. Dr. Takács Vilmos
10. Dr. Gócz Irén

9. Dr. Szabó Béla
10. Dr. Lódi Brigitta

11. Dr. Jankahidy Andrea

11. Dr. Lódi Brigitta

12. Dr. Márton Rozália

12. Dr. Rónay Zsolt

13. Dr. Lódi Brigitta

13. Dr. Takács Vilmos

14. Dr. Lódi Brigitta

14. Dr. Gócz Irén

15. Dr. Márton Rozália

15. Dr. Jankahidy Andrea

16. Dr. Takács Vilmos

16. Dr. Takács Vilmos

17. Dr. Gócz Irén

17. Dr. Takács Vilmos

18. Dr. Jankahidy Andrea

18. Dr. Gócz Irén

19. Dr. Márton Rozália

19. Dr. Márton Rozália

20. Dr. Rónay Zsolt

20. Dr. Takács Vilmos

21. Dr. Gócz Irén

21. Dr. Márton Rozália

22. Dr. Szisz János

22. Dr. Takács Vilmos

23. Dr. Takács Vilmos

23. Dr. Szabó Béla

24. Dr. Gócz Irén

24. Dr. Rónay Zsolt

25. Dr. Ágó Zsuzsanna

25. Dr. Márton Rozália

26. Dr. Takács Vilmos

26. Dr. Szisz János

27. Dr. Rónay Zsolt

27. Dr. Szisz János

28. Dr. Gócz Irén

28. Dr. Gócz Irén

29. Dr. Szisz János

29. Dr. Szisz János

30. Dr. Takács Vilmos

30. Dr. Márton Rozália

31. Dr. Gócz Irén

31. Dr. Gócz Irén

Kedves Szülők! Kedves Diákok!
Ez úton tájékoztatok Mindenkit, hogy 2022.
05. 01-jétől az iskolavédőnői tevékenység új
helyszíne a lajosmizsei Egészségház (Dózsa
György út 104–106.).
A szolgáltatás színvonala és feladatköre, valamint az ellátást végző személye nem változik.
A szűrések időpontjáról és az iskolásokkal kapcsolatos egészségügyi tevékenységekről tájékoztatást kapnak a szülők a jövőben is.
Az iskolavédőnői fogadóóra időpontja is
változatlan marad. Szeretettel várom a kedves
Szülőket, Diákokat és állok rendelkezésükre a
fogadó órákon:

Lajosmizsén minden szerdán 10–12-ig az
Egészségház védőnői tanácsadójában;
Felsőlajoson minden hónap első hétfőjén
8-10-ig a Faluház orvosi rendelőjében.
Kérdésükkel vagy további információért forduljanak hozzám bizalommal.
Elérhetőségeim:
Telefonszám: 06/76/556-190
E-mail: iskvedonolmizse@gmail.com

Mák-Terenyi Nóra
iskolavédőnő
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HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉS KIÁLLÍTÓHELY
muzeum.lajosmizse@gmail.com

Egy családi krónika: a lajosmizsei Mizsey-Ricsováry család, II. rész
A Mizseyek története a 20. század elején folytatódik érdekesen, amikor Mizsey Péter unokája,
Mizsey György, Lajosmizsén 1925-ben megnősül, és Hausz Paulát (1903-1993) vette feleségül. A fiatalasszony az alsólajosi kúriát és
gazdaságot vezette, híres méhészetet tartott fenn
52 méhkaptárral. A házasságból két fiú született:
Péter és Miklós. Mindkét fiú katonaként a második világháború végén édesanyjukkal, nagy
kalandok és fogság után Argentínába emigrált.
Miklós családjával együtt 1966-ban az ausztráliai
kivándorlás mellett döntöttek. A nagyszámú Mizsey leszármazottak ebben a két országban élnek,
magyarul már senki sem beszél, ám a családi
hagyományban megmaradt a magyar származás,
és Lajosmizse alsólajosi részén lévő impozáns kúria és gazdaság emléke. Mizsey György testvére,
Mária (1895-1961), aki férfimódra ülte meg a lovat, Ricsováry-Takács József (1889-1966) huszártiszthez ment feleségül. András fiuk 1925-ben
született. Takács József anyai rokonsága révén (az
eredeti felvidéki Hricsovszky-t Ricsováryra magyarosítva) veszi fel az előnevet. I. világháborús
érdemeiért – ott volt a híres-hírhedt limanovai
csatában és a gorlicei áttörésnél - vitézséget kap,
András, bár nem követte a családi hagyományt, azaz nem ment a Ludovikára katonatisztnek, apja után szintén vitézi címet nyert. Hamar
megismerkedett a Mizsey-birtokkal, a lovakkal,
a Szarkás külterületén lévő mezőgazdasággal.
Ricsováryék gazdasága nemcsak mintabirtokká
fejlődött, kísérleti gazdaság is volt egyben. Pél-

A Ricsováry kúria, 1942
dául ők hozattak birtokukra egy csányi dinnyetermesztőt meghonosítva a híres gyümölcsöt a
községben.
András a háború utolsó évében végig járta
majdnem fél Európát, lóháton, ahogyan apja
az első világháborút. A szétszakította család

Argentínai, ausztráliai és budapesti Mizsey-Ricsováry családtagok a szerzővel, 2012. nyara
| HÍRLAP | 2022. április–május–június | 

tagjai alig tudtak egymásról, apjával egy német
fogolytáborban találkozott. A család igazi kálváriája csak ekkor kezdődött igazán: államosítás,
internálás, munkanélküliség, megalázás,
osztályidegenség. A gazdasági felszerelést, mint
ahogyan a berendezést is a németek, a zabráló
szovjetkatonák és a nemtörődöm lakosság hordta
szét. A nagy büszkeséggel 1941-ben felépített Ricsováry-kúriát is elkobozták, iskola, majd termelőszövetkezeti központ, iroda lett A család Budapestre költözött, nevüket rövidítve (R. Takács)
használták. Aztán jött a házasság, a gyerekek és a
nyomdaipari tevékenység. András számára adatott meg, hogy szüleit és utolsó Magyarországon
maradt nagybátyját, Mizsey György volt országgyűlési képviselőt, a lajosmizsei családi kriptában
temesse el. András apósa - Módly István (18981952) - is a sztálinista diktatúra áldozatává vált.
Rendőrtiszt és diplomata múltja volt a „bűne”. A
recski kényszermunkatárborban raboskodott, a
mai napig nem ismert tömegsírban temették el
halálra dolgoztatott társaival együtt. Egyébként
Recsken raboskodott több honfitársa is Lajosmizséről, például a Baranyi testvérek, Márk és Pál,
valamint Gál Lajos.
A budapesti családtagok, valamint a külföldi
leszármazottak, sokszor ellátogattak Lajosmizsére, és mindig megnézték a pusztuló alsólajosi
Mizsey-kúriát, és a felismerhetetlenségig átépített Ricsováry-majort. A Mizsey-Ricsováry
családból vitéz Ricsováry-Takács András feleségét, az 1933-as születésű Módly Györgyit, 2022.
január 4-én kísértük utolsó utjára.


(Prof. Dr. Kürti László)
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A Föld napján, április 22-én egy újabb alkalmat ragadtunk meg a Lajosmizse Fekete István
Sportiskolai Általános Iskola diákjaival, hogy
megálljunk és elgondolkodjunk környezetünkről és újra tervezzük a természettel való kapcsolatunkat.
Ennek szellemében a tanórai keretek közt
tartott beszélgetések, játékos feladatok, projektmunkákon túl ezennel egy élőképpel hívjuk fel
a figyelmet a Föld megóvására.
Iskolánk udvarán közel 350 felső tagozatos
diákunk, évfolyamonként formálta meg a Földünkért, jövőnkért tett segélykiáltásunkat, mely
így szólt: ÓVD!

Balda Beatrix

Természettudományi
tanulmányi kirándulás

Az iskolánk első természettudományi kirándulása több éves tervezgetés eredménye. Eddig a
pandémia miatt nem valósulhatott meg.
2022. március 29-én 36 fővel elindultunk első
állomásunkra, Paksra az Atomerőműbe. A 42
főre tervezett létszám a hiányzókkal csökkent.
A 8. b és a 8. c osztály tanulói osztályfőnökükkel
együtt vettek részt a kiránduláson. Jó volt, hogy
mindkét kollégám munkaközösség vezető is!
Dunaföldvárhoz közeledve láttuk a Duna
hordalékából kialakult homokbuckákat, az Árpád kori homokvárat és nem sejtettük, hogy a
nap végére milyen sok közünk lesz a homokhoz.
Az Atomerőműbe szigorú biztonsági ellenőrzés után léptünk be. Az üzem területén buszunkat egy személygépkocsi vezette el a múzeumig.
Itt is ismertették velünk a szabályokat.
A múzeumban megismertük az erőmű építési
körülményeit. A nyolcvanas években használt
számítógépeket, telefonokat, sugárzás ellenőrző
kapukat. Láttuk a régi irányító pultot. Ismertették
az atomreaktor működését. Beszéltek a kettős
biztonságról és az itt dolgozó emberek felelősségéről, felkészültségéről.
A látogatás második részében fizikashowban volt részünk. Bemutatták a szilárd testek
és a gázok hőtágulását, folyékony nitrogénnel
kísérleteztek. A legnagyobb attrakció mégis a
villám és a kisülés pillanata volt. Hatalmasat
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nevettünk, amikor egy tanuló haja égnek állt az
elektrosztatikus töltöttség miatt, és amikor a két
ujj között villám jött létre.
Útunk második állomása Solton a
rádióadó állomás volt. Ez is egy szigorúan
őrzött létesítmény. Itt egyáltalán nem lehetett
fényképezni. Az állomás vezetője kísért
bennünket és ismertette az itt folyó munkát.
Megmutatta az itt dolgozók régi televízióból
és rádióból álló gyűjteményét, a mai
munkakörnyezetüket. Rövid ideig tartózkodtunk
az adótorony közelében. Fűszálat égettünk egy
fémlemezen és ekkor megszólalt a Kossuth Rádió
adása. Mindannyiunk számára nagy élmény volt.
Harmadik állomásunk Soltszentimre, Kolon
tó volt, ami a Kiskunsági Nemzetipark része. Egy
lovas ranchot megkerülve indultunk el a Bikatorok tanösvényen. Túravezetőnk beszélt a hely
állat- és növényvilágáról. Megnéztük a homok és
a síkláp találkozását. Távcsővel figyelték a gyerekek a vadréce és a rétisas mozgását. Megismertük
az itt folyó természetvédelmet. A majdnem 8
km –es süppedő homokban való gyaloglás mindenkit lefárasztott.
A tervezett időben hazaértünk. Magatartási
probléma nem volt!
Köszönöm Szládik Aliz és Balda Betti munkáját. Köszönöm a Kecskeméti Tankerületnek az
ingyen buszt és a Gyermekekért Plussz Alapítványnak a túravezetés díját!

Gilyán Erika

A hal, mint étel

A Halak napja alkalmából a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állami Halőri Szolgálata
„A hal, mint étel” címmel fotópályázatot hirdetett az általános iskolai diákok számára.
2022 februárjában immár második alkalommal indult útjára a gyermekeknek szóló, kreatív
pályázat, amely ezúttal a halfogyasztás népszerűsítését tűzte ki célul.
A megmérettetésre halból készült ételek –
amit a tanulók maguk, házilag készítettek el– fotóival lehetett pályázni. A képekhez mellékelni
kellett a halétel receptjét, és a Miért együnk halat? kérdésre adott választ.
A verseny összes pályázója közül a legjobb
5 alsó- és 5 felsőtagozatos diák részesült elismerésben.
A Nébih szakemberei alkotta zsűri a felső
tagozatos kategóriában iskolánk 5.d osztályos
tanulóját KISJUHÁSZ LILI ZOÉ-t díjazta. Pályamunkája: Pappardelle lazaccal .
Gratulálunk az elért szép eredményhez!

Adonyi Gabriella
osztályfőnök
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Bolyai Természettudományi
Csapatverseny

Előző számunkban már gratuláltunk a Bolyai
Természettudományi Csapatverseny megyei fordulóján eredményesen teljesített 3. osztályos kisdiákoknak.
Közülük az akkor 1. helyezést elért „Őszi
falevelek” nevű csapat meghívást kapott az országos döntőre, amit március 12-én a budapesti
Veres Péter Gimnáziumban rendeztek meg. A
szorgalmas tanulók izgatottan készültek erre az
újabb megmérettetésre. A kétfordulós versenyen
(délelőtt írásbeli, délután szóbeli) diákjaink kiválóan képviselték iskolánkat: az ország 15 legjobb
csapata közül az előkelő 4. helyezést sikerült elnyerniük.
A csodás eredményt elért csapat tagjai a 3. b
osztályos Ugrina Lelle, Nagy Gergő és Karda
Andrea.
Gratulálunk a győztes tanulóknak!
Felkészítő tanáruk Hagerné Terenyi Rita
Az idei tanévben iskolánkban a holokauszt magyar áldozatairól április 21-én, csütörtökön emlékeztünk meg. Az emléknap alkalmából a 7-8.
osztályos diákok Weisz Esztike (fiktív személy),
iskolánk „egykori” zsidó származású diákjának
napját követhették végig. A tanulóknak minden
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szünetben más-más helyszínen kellett megoldaniuk egy-egy feladatot. Az első szünetben az iskola Diákönkormányzata tartott megemlékezést
a főbejárati emlékműnél.

Szervező tanárok: Szládik Alíz,

Kontra Attila, Tamási Petra

A kiadásért felelős: Óber Roland
A szerkesztést végzi: Schmidt János
A szerkesztőség és a kiadó címe:
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára
6050 Lajosmizse, Szabadság tér 12.
E-mail cím: hirlap.lm@gmail.com

PLATINUM JUBILEE

Megérkezett Őfelsége, II. Erzsébet királynő köszönőlevele a ROYAL PLATINUM JUBILEE
CHALLENGE rendezvényünk alkalmából, melyet iskolánk idegen nyelvi munkaközössége
hirdetett meg.
A hetven éve uralkodó királynő nagyon
örült a platina jubileumra készült alkotásoknak,
amelyekről az elkészült videókat elküldtünk neki
a Buckingham palotába.

Adonyi Gabriella

munkaközösség vezető

Nyomdai előállítás:
Magyar Közlöny Lap-és Könyvkiadó Kft., Lajosmizse
Felelős vezető: Németh Balázs • www.mhk.hu
Nyomdai előkészítés: Kvaszta József
Kérjük, jelezze a terjesztéssel kapcsolatos esetleges problémáját
kézbesítőjénél vagy az előbb említett hivatalokban!
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Föld napja a Meserét Napközi Otthonos
Óvoda és Bölcsőde Szent Lajos utcai
Tagintézményében

A Föld napja (április 22.) alkalmából óvodánkban
sokféleképpen hívtuk fel a gyermekek figyelmét
bolygónk törékeny állapotára, környezetünk
megóvására. A zöld szemlélet és a környezeti
nevelés fontos számunkra, óvodánk pedagógiai
programjának szerves részét alkotja. Mindhárom csoportban a témához kapcsolódó mesékkel, versekkel, énekekkel, vizuális tevékenységekkel, mozgásos játékokkal készültünk a jeles
napra. A Cica csoportos gyermekek virágládákba
virághagymákat ültettek, ezután minden nap figyelhetik majd a növények fejlődését, gondoskodhatnak róluk.
A Pillangó csoportos gyermekek az óvónénik,
a pedagógiai asszisztens és a dajka néni segítségével évelő cserjéket ültettek az óvoda épülete
előtt lévő kis kertbe.
A környezeti nevelés részeként mindhárom
csoportban kiemeltük a szelektív hulladékgyűjtés
fontosságát, játékos formában ismertettük meg a
gyermekekkel az egyes anyagokat, és azok egyszerű újrahasznosítási módjait.
Óvodánk udvarán szemet gyönyörködtetően
virágoznak az előző években elültetett hagymás
növények és évelő cserjék. Az udvar végében lévő
magaságyásokba ebben az évben is palántázunk
majd, a termést pedig később jóízűen elfogyaszthatják a gyermekek.

Szombati Bernadett
óvodapedagógus

Ki csalogat napsugarat?

2022. 04. 09-én, szombaton, a művelődési ház által szervezett Tavaszköszöntő Húsvéti Kavalkádon
szerepeltek a Napocska csoport óvodásai, melyen mind a fiúk, mind a lányok az eseményhez illő
szép ruhába öltöztek.
A gyerekek tavaszváró versekkel, dalokkal és táncokkal kedveskedtek a látogatók számára.
Az előkészületek is nagy izgalommal és lelkesedéssel teltek, így méltán lehettek büszkék a szülők gyermekeikre.
A csoportnak nem volt még ilyen jellegű szereplése a járványügyi helyzet kialakulása óta, így
külön öröm volt, hogy milyen ügyesen adták elő műsorukat.
Az előadás után mindenki kedvére találhatott elfoglaltságot a vásári forgatagban.

Szilvai Diána

óvodapedagógus

NYÁRI TÁBOROK

Június 3-4. hetében, a lehetőségekhez mérten, óvodánk nyári táborokat szervez.
Kettő nagycsoportos és kettő középső csoportos korosztályt érintő tábor kerül megrendezésre.
Bővebb információkat a csoportok facebook oldalán találhatnak május hónapban.

ÓVODÁNKBAN MEGRENDEZÉSRE
KERÜLŐ PROGRAMOK:
Anyák napja
Környezetvédelmi nap
Gyermeknap
Alapítványi Gála
Nagycsoportosok búcsúztatása
Ajándék meseelőadás az óvó néniktől
A programokról készült képek a következő számban lesznek megtekinthetőek!
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Versmondó Találkozó a Meserét óvodában

„A mese és a vers az anyanyelv zenéje.” - olvashatjuk Pedagógiai Programunkban. Fontos feladatunk, hogy motiválttá tegyük a gyerekeket nem csak a mesék, hanem a versek iránt is.
A vers akkor elevenedik meg, ha megszólaltatjuk, így válik hallhatóvá lüktetése, szavainak, mondatainak hangzása,
s még képi világa is közelebb kerül hozzánk.
Így történt ez 2022. 03. 23-án, amikor második
alakalommal került sor online Versmondó Találkozó
megrendezésére. A lelkes gyerekek klasszikus és kortárs
költők csodálatos tavaszi verseiből választhattak. Igen szép
számban jelentkeztek, harmincöt nagycsoportos vállalta a
találkozón való részvételt. Lelkiismeretes felkészülésüket
emléklappal és csokoládéval jutalmaztuk. A zsűrinek nehéz
dolga volt, hiszen óvodásaink tehetségesek, élményszerű
előadással mutatták be a verseket.

„Meseréten” kategóriák
szerint hatan lettek díjazottak.

• Legszebb hangszínű versmondó:
Marton Nóra (Mécses csoport).
• Legdallamosabb versmondó:
Orlov Szonja (Méhecske csoport).
• Legművészibb versmondó:
Csáki Blanka (Gomba csoport).
• Csengőhangú versmondó:
Pósa Gréta (Maci csoport).
• Leghumorosabb versmondó:
Szilaj Kristóf (Katica csoport).
• Magával ragadó versmondó:
Dávid Ádám (Csiga csoport).
Ők könyvjutalomban és oklevélben részesültek.
Az ajándékokat, okleveleket, emléklapokat köszönjük a
„Tündérkert” a Lajosmizsei Óvoda Gyermekeiért Alapítványnak.

Helgert Lászlóné

Anyanyelvi Munkaközösség vezető

Csáki Blanka, Dávid Ádám, Orlov Szonja, Marton Nóra

Ünnepeljük a Víz világnapját!

„Kék vagyok, mint a tenger,/fénylő, mint a csermely,
szőke, mint a folyó,/zöld, mint a tó,
fehér, mint a hó.”/„Víz vagyok./Őrizned kell!”

(Lehoczky János: A vizek fohásza)
Március 22. a Víz világnapja, amit Zöld Óvodaként
minden évben méltóképpen megünneplünk.
Hogyan is vigyük közel a gyermekekhez
ezt a témát? Hogyan értessük meg velük a víz
fontosságát? Nem is olyan nehéz feladat, mint
gondolnánk. A gyerekek nagyon szeretik a vizet.
Szeretnek fürdeni, pancsolni, kishajót úsztatni,
horgászni és még sok -sok mindent, ami a vízhez
kapcsolható. Amikor megkérdeztem tőlük, hogy
mire használjuk, miért fontos számunkra a víz,
csakúgy özönlöttek a különböző, jobbnál jobb
válaszok. Végül egy kislány azt mondta: ”Azért
kell a víz, hogy éljünk!”
Nekünk, felnőtteknek az a feladatunk, hogy
megőrizzük bennük ezt a hitet!

Nagy Ildikó Klára

óvodapedagógus

(Rákóczi úti óvoda)
| HÍRLAP | 2022. április–május–június | 
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KÉPES BESZÁMOLÓ

Ünnepi műsorral emlékeztünk meg a szabadságharc hőseiről

Húsvéti tojások keresése a tóparton

Locsolkodás a Napocska csoportban

Vízi élővilág a Csibe csoportban

Gyönyörű alkotások készültek a Víz világnapjára a Cica csoportban

A Halacska csoport virágokat ültetett a Föld napján

Az Őzikék Föld terepasztalt készítettek

12
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Miután elbúcsúztattuk a telet, vidám tavaszi
napok köszöntöttek a bölcsődébe, a gyerekekkel egyre hosszabb időt igyekszünk az udvaron
tölteni és természetesen ismét elővettük színes
udvari játékainkat.
A bölcsődésekkel március 15-i ünnepségen
vettünk részt, színvonalas műsorral készültek az
óvodások a Szent Lajos utcai óvodában. A kicsik
csillogó szemekkel figyelték az ovisok előadását.
Szintén ebben a hónapban, végre ismét fotózás
volt a bölcsődében, a gyerekekről színes tavaszi dekoráció előtt készültek a fotók és közös
csoportkép is.
Április hónapban, hosszú szünet után, nagy
örömünkre, nyílt napot tartottunk a bölcsődében, melyre sokan ellátogattak. A családok
feltehették kérdéseiket, eközben az apróságok
felfedezték a csoportszobát. Az intézményt
megtöltötték a mosolygós, érdeklődő arcok,
végre úgy érezhettük, hogy visszatér a régi
kerékvágás.
A húsvéti ünnepségre is családi program keretében kerülhetett sor, a gyerekek már nagyon
várták, és nagyon örültek, hogy szüleikkel kutathatták fel az elrejtett tojásokat. Természetesen a
nyuszi is ellátogatott hozzánk, nagy érdeklődés
övezte és mindenki nagy kacagások közepette
nyújtotta kezeit, hogy megérinthesse puha bundáját. A délelőtt folyamán tojást festettünk, és az
ezt megelőző napokban is sok szó esett a húsvéti
hagyományokról és a tavaszról, hiszen udvarunkon, a tél folyamán etetett madarak is itt csicseregnek a zöldellő fák között.
Anyák napjára is lelkesen készülődtek a
gyerekek, versekkel, kis kezükkel készített ajándékkal és virággal köszöntötték az anyukákat és
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nagymamákat. Az ünnepség jó hangulatban telt
el, sokak számára ez volt az első anyák napja, hiszen két év óta először rendezhettük meg.
Továbbiakban gyereknapot szervezünk, ami
mindig nagyon vidáman telik, fontosak számunkra a családi programok és a családokkal
való kapcsolattartás, ami elsősorban a gyerekek

szempontjából jelentőség teljes, ezek a napok
válnak igazán emlékezetessé.
A ballagási ünnepséget megelőzően, az
óvodába készülőkkel felkerekedünk, és májusban meglátogatjuk az óvodát. A nevelési
évet lezáró ballagáson, a gyerekek az általunk
készített tarisznyákat viselik, felöltik ünneplő
ruhájukat és ismét együtt töltünk egy szép
nyári délutánt.
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Nemzetközi Korcsoportos Rapid Verseny

Kecskemét, április 9.
Hét forduló, 2×15 perc gondolkodási idővel. Jól küzdöttek a lajosmizsei
fiatalok az erős mezőnyben. A 2. korcsoportban (2010 és 2011-ben születettek) 25 induló volt.
• Kisjuhász Bálint 4 ponttal a 11. helyen végzett.
• Király Attila szintén 4 ponttal a 13. helyen végzett.
• Czigány Bálint 3 ponttal 15. lett.
A felnőtt csoportban 23-an indultak, ahol a nemrég „kiöregedett” serdülő
Erős Máté 3,5 ponttal 15. lett.

Móczó István

Lajosmizsei Asztalitenisz Club hírei:

Véget ért a Kecskemét Városi Bajnokság. A Városi II. Csoportban, a Mizsei csapat 2. helyezést ért el.
A csapat tagjai: Dodó László
Baracsi Dóra
Boda Zoltán
A Megye III. Bajnokságban 12 csapat szerepel és jelenleg az 1. helyen állunk
a tavaszi 6. forduló után. Szeretnénk Bajnokok lenni , de a legnehezebb
mérkőzéseink ezután lesznek.
Csapatunk Veterán tagja Sinka Gyula, „Gyula Bácsi” elköltözött Szarvasra.

Csoportkép Sinka Gyulával (középen)
Több mint 20 éven keresztül segítette csapatunkat játékával, tanította
a fiatalokat és segített a versenyeink lebonyolításában. Gyula Bácsinak
nagyon jó egészséget kívánva, ünnepélyesen megköszöntük eddigi munkáját és segítségét.
Reméljük hogy a Varga Iván emlékversenyen meglátogatja csapatunkat.

Szijjártó Pálné

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
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