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Környezetvédelem

A Föld napja április 22.

Szemétgyûjtési akciók
Lajosmizsén

(részletek a 2. oldalon)

A Víz napja március 22.

A Saubermacher-Magyarország Kft.
május 31-én szemléletformáló elõadásokat
tart az óvodában és az iskolában

Madarak és Fák napja május 10.

„FÖLD itt, VÍZ ott,
KÖRNYEZETVÉDELEM mindenhol”

Parlagfûirtás július 1-jétõl

Zöld Óvoda (részletek a 6. oldalon)

Környezetvédelmi jeles napok
(részletek a 14. oldalon)

„Majd ha az ember kivágja az utolsó fát,

megmérgezi az utolsó folyót,

kifogja az utolsó halat is,

akkor rádöbben, 

hogy a pénzt nem lehet megenni.”

Elektronikai hulladékgyûjtés
2012. május 31. – június 2. között

(részletek a 2. oldalon)
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Lajosmizse Város Önkormányzata
és Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala
6050 Lajosmizse, Városház tér 1. • Tel./fax: 76/457-575 • E-mail: lajosmizse@lajosmizse.hu • www.lajosmizse.hu

Ügyfélfogadás: hétfõ: 8.00–11.30, 13.00–15.30 • szerda: 8.00–11.30, 13.00–15.30 • csütörtök: 8.00–11.30, 13.00–15.30

– számítástechnikai berendezések (pl.
számítógép, telefon, faxgép, fénymásoló,
billentyûzet, egér, mobiltelefon stb.)

– szórakoztató elektronikai berendezé-
sek (pl. televízió, rádió, hifitorony, DVD le-
játszó, házimozi stb.)

– barkácsgépek (pl. fúrógép, fûnyíró gép
stb.)

– világítástechnikai berendezések (pl.
lámpák, fénycsövek stb.)

– játékok és szabadidõs sporteszközök
– orvosi berendezések (pl. vérnyomásmé-

rõ stb.)

Szemétgyûjtési akciók Lajosmizsén

Lajosmizse Város Önkormányzata idén is
csatlakozott a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
által szervezett országos szemétgyûjtési ak-
cióhoz (2012. április 23.). Lajosmizse külte-
rületén található közutakat tisztítottuk meg
az akció során.

A következõ akcióra 2012. június 2-án
kerül sor a „TE SZEDD” országos akció
keretében. Önkéntesek jelentkezését várjuk
a 06-76/356-211/166-os telefonszámon.

Közeleg az iparûzési adó bevallásának
határideje

2012. május 31-én lejár a 2011. évi helyi
iparûzési adóbevallás (HIPA) önkormány-
zati adóhatóságokhoz történõ benyújtásá-
nak és a végleges adó megfizetésének határ-
ideje. 

A naptári évvel azonos üzleti év szerint
mûködõ adózónak a 2011. évi állandó jelle-
gû iparûzési adó-kötelezettségérõl 2012.
május 31-éig kell adóbevallást benyújtania
a székhelye, illetve a helyi adókról szóló
1990. évi C. törvény szerinti telephelye(i)
szerinti önkormányzati adóhatóság(ok)-
hoz. 

A bevallási nyomtatványok a www.lajos-
mizse.hu – „Polgármesteri Hivatal” („Ügy-
csoportok, letölthetõ nyomtatványok –
Adócsoport) elérhetõségen találhatók.

A 2012. május 31-én esedékes 2011. évi
adókülönbözetet az önkormányzati adóha-
tóság felé kell megfizetni, illetve a túlfizeté-
seket 2012. május 31-ét követõen lehet visz-
szaigényelni. A vállalkozóknak, vállalkozá-
soknak a 2012. május 31-éig teljesítendõ ki-

egészítéseket az Lajosmizse Város Önkor-
mányzat 10402599-00026404-00000002.
számú Helyi Iparûzési Adó számlájára kell
teljesíteniük.

Az alábbi szervezetek, amennyiben a fel-
tételes mentességnek megfelelnek – be-
vallás helyett mentességi nyilatkozatot ad-
hatnak:

– a társadalmi szervezet,
– az egyház,
– az alapítvány,
– a közszolgáltató szervezet,
– a köztestület,
– az önkéntes kölcsönös biztosító pénz-

tár,
– a magánnyugdíjpénztár,
– a költségvetési szerv,
– a költségvetési szervnek nem minõsülõ

nevelési-oktatási intézmény,
– a közhasznú, kiemelkedõen közhasznú

szervezetnek minõsülõ nonprofit gazdasági
társaság abban az adóévben, amelyet meg-
elõzõ adóévben (2010) folytatott vállalkozá-
si tevékenységébõl származó jövedelme
(nyeresége) után sem bel-, sem külföldön
adófizetési kötelezettsége, illetve – költség-
vetési szerv esetében – eredménye után a
központi költségvetésbe befizetési kötele-
zettsége nem keletkezett. 

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az adóbe-
vallást és a csatolt kiegészítõ lapokat, nyilat-
kozatot az önkormányzati adóhatóság (cég-
szerû) aláírás nélkül nem fogadja el!

Tájékoztatjuk T. Adózóinkat, hogy szíves-
kedjenek a bevallásokat idõben és hibátla-
nul elkészíteni, mivel a bevallások késedel-
me, hibája esetében az adóeljárási szabá-
lyok mulasztási bírság kiszabását írják elõ.

Tisztelt Lajosmizsei 
Ingatlantulajdonosok, -használók!

A posta kifejezett kérése, közérdek és a vo-
natkozó jogszabályok alapján is kötelezõ az
ingatlanok címének jól látható feltüntetése.
Kérjük, hogy minden épületen tüntessék fel
annak házszámát! Bizonytalanság esetén a
hivatal építésügyi ügyintézõit kereshetik se-
gítségért.

Közterületek rendeltetésszerû használata

Városunkban visszatérõ probléma a közte-
rületek állapota, azok helyenkénti elhanya-
goltsága. A város a korábbinál még nagyobb
hangsúlyt kíván fordítani arra, hogy a közte-
rületek állapota, összképe javuljon. Ennek
érdekében idén is továbbfolytatjuk erre irá-
nyuló ellenõrzéseinket.

Ezúton felhívjuk a lakosság figyelmét,
hogy a közterület nem rendeltetésének
megfelelõ célú igénybevételéhez (pl. pavi-

Szelektív hulladékgyûjtés

A házhoz menõ szelektív
hulladékgyûjtés 2012. júni-
us–augusztus közötti szállítá-
si idõpontjai:

– Kecskemét felõl Dózsa
György út jobb oldala hétfõi gyûjtõnap;

– Kecskemét felõl Dózsa György út bal
oldala keddi gyûjtõnap

Gyûjtõzsákok térítésmentesen kérhetõk a
Polgármesteri Hivatal információján.

Települési folyékony hulladékkezelési
közszolgáltatás

Tájékoztatjuk a Tisz-
telt Lakosságot, hogy a
folyékony hulladékke-
zelési közszolgáltatás
végzésére lakossági in-
gatlanok esetében ki-

zárólag a Faragó és Fia Kft. jogosult.
Gazdálkodó szervezet is köteles gondos-

kodni a tevékenysége gyakorlása során ke-
letkezõ hulladék ártalmatlanításáról, me-
lyet hasznosító vagy ártalmatlanító eljárás,
berendezés, létesítmény alkalmazásával sa-
ját maga is teljesíthet, vagy az erre feljogosí-
tott, és engedéllyel rendelkezõ kezelõnek
kell átadnia.

A közszolgáltató elérhetõségei: 
06-29/576-230

2366 Kakucs, Rónay György u. 2.
E-mail: info@faragoesfia.hu

Elektronikai hulladékgyûjtés
2012. május 31-étõl június 2-áig minden-

nap a Tûzoltóság udvarán (csengetni kell) 
8 és 16 óra között 

Június 2-án a gyûjtés 13 óráig tart!

Amit leadhatunk:
– nagy háztartási gé-

pek (pl. mosógép, hûtõ-
gép, mosogatógép, por-
szívó stb.)

– kis háztartási gépek (pl. vasaló, hajszá-
rító, kenyérpirító, konyhai robotgép, gyors-
forraló, kávéfõzõ stb.)
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lon, fülke elhelyezése, vendéglátó-ipari egy-
séghez elõkert, kerthelyiség, terasz létesíté-
se, üzlethelyiséghez kapcsolódó árusítás, al-
kalmi árusítás, tevékenység, kiállítás, mutat-
ványos tevékenység sport-, kulturális ren-
dezvény, hirdetõberendezés, hirdetõ célú
tábla, ponyva elhelyezése stb.) közterület-
használati engedélykérelmet kell benyújta-
ni, és Lajosmizse Város Önkormányzata
Képviselõ-testületének 10/2010. (IV. 29.)
számú, a közterületek használatáról szóló
rendelete (a továbbiakban: R.) 2. sz. mel-
lékletében foglalt díjat kell fizetni. 

Amennyiben ellenõrzéseink során a köz-
terület rendeltetéstõl eltérõ használatát (pl.
közterületen építési anyag, hulladék, tüze-
lõanyag, egyéb anyag tárolását) észleljük, az
egyes lakosokat errõl külön levélben is érte-
sítjük, a szabálytalan használat megszünte-
tésre felszólítjuk.

A kimaradt építési anyag, tüzelõ stb. köz-
területen történõ tárolása a közlekedés ve-
szélyeztetésén és út menti parkolás akadá-
lyozásán túl azért is okoz gondot, mivel
szétterülve, a padka felhízik, megvastago-
dik. Az elgazosodott, felhízott padka a csa-
padékvíz elfolyását, elszikkadását gátolja,
így a víz hamarabb felgyülemlik az útpálya
szélén, károsítva azt.

Kérjük a lakosságot, hogy fordítson gon-
dot az ingatlana elõtti közterület igényes
megjelenésére, illetve az út menti padka fel-
hízásának megakadályozására! (Vagyis pl.
a homok/sóderkupacot ne annak szétteríté-
sével szüntesse meg, segítse a padka men-
tén felgyûlõ víz árokba vezetését.)

Továbbiakban felhívjuk a lakosság figyel-
mét arra is, hogy a tulajdonában (használa-
tában lévõ telek, terület), csapadékvíz-elve-
zetési rendszerét úgy kell kialakítani, hogy a
keletkezõ csapadékvíz saját telekre legyen
visszavezetve és elszikkasztva, úgy hogy a
víz a telken, a közterületen és a szomszédos
telken, terepen, építményben kárt (átázást,
kimosást stb.) ne okozzon, az állékonyságot
és a rendeltetésszerû használatot ne veszé-
lyeztesse, ne akadályozza. A telekrõl csapa-
dékvizet a közterületi nyílt vízelvezetõ árok-
ba csak zártszelvényû vezetékben és az ut-
cai járdaszint alatt, a közút kezelõjének hoz-
zájárulásával szabad kivezetni.

A lajosmizsei polgárok lakókörnyezeti
minõségének fenntartása, javítása érdeké-
ben – bízva a lakosok egymás igényeit is fi-
gyelembe vevõ hozzáállásában –, kérjük a
közterületeken a rend fentiek szerinti fenn-
tartását!

A közrend fenntartása érdekében tett
intézkedések

A nyári mezõgazdasági munkák közeledté-
vel ismét napirendre került az évek óta tar-
tó probléma a Lajosmizsén nagy számban
megjelenõ nem magyar állampolgárok hó-
napokon keresztüli itt tartózkodása.

A lakosság részérõl már idén is több beje-
lentés érkezett hozzánk, hogy az önkor-
mányzat tegyen intézkedéseket a nyaranta
ismétlõdõ jelenség megoldására. 

A lakosság biztonságérzetének növelése
érdekében a Rendõrséggel egyeztettünk a
fokozatos ellenõrzések megtételérõl.

Az elõzõ évekhez hasonlóan ebben az év-
ben is hivatalunk a rendõrséggel közösen
tovább folytatja az ellenõrzést a nagyobb
létszámú vendégmunkásokat elszállásolók-
nál, melynek célja elsõdlegesen a lakhatás
körülményeinek feltárása, a közüzemi szol-
gáltatások meglétének igazolása, a nem la-
kás céljára szolgáló helységek lakás céljára
történõ engedély nélküli hasznosításának
feltárása, közegészségügyi feltételek lété-
nek felmérése. Amennyiben az ellenõrzé-
sek során bizonyítást nyer, hogy a szállás-
adók nem tartják be a tevékenységükre
irányadó jogszabályokat, úgy szabálysértési
eljárást kezdeményezünk velük szemben.

Ezúton kérjük azon mezõgazdasággal
foglalkozó Gazdálkodókat, akik vendég-
munkásokat alkalmaznak a mezõgazdasági
idényben, hogy szíveskedjenek ráhatással

lenni a munkásokra, hogy a jelenlétükkel
ne zavarják a helyi lakosok nyugalmát.

Kérjük a Tisztelt Lakosság segítségét
azon ingatlanok címének és tulajdonosai-
nak feltárásában, ahol nagy számban tartóz-
kodnak a mezõgazdasági idényben nem
magyar állampolgárságú személyek, vagy
tudomással bírnak arról, hogy ezen ingatla-
nokon nincs vezetékes víz, szemétszállítás,
az ingatlan elõtti közterületet nem tartják
rendben. A bejelentésre az ellenõrzések si-
kerességének érdekében van szükség. Az
információkat várjuk a 76/356-211/101, vagy
124-es melléken, vagy írásban, vagy e-mail-
ben a lajosmizse@lajosmizse.hu címen.

Városunk lakosainak nyugalma érdeké-
ben köszönjük a segítségüket!

Kutasiné Nagy Katalin jegyzõ
Basky András polgármester
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Felsõlajos Község Önkormányzata és Lajosmizse Város
Polgármesteri Hivatalának Felsõlajosi Kirendeltsége
Felsõlajos, Iskola u. 12. • Tel.: 76/356-949 • Fax: 76/555-099 • E-mail: felsolajos@felsolajos.hu • www.felsolajos.hu

Ügyfélfogadás: hétfõ: 13.00–16.00 • kedd: 8.00–12.00, 13.00–16.00 • péntek: 8.00–12.30

„TAVASZI ZSONGÁS”
A FEKETE ISTVÁN

ÁLTALÁNOS ISKOLA FELSÕLAJOSI
TAGINTÉZMÉNYÉBEN

A felsõlajosi iskolások a „Madarak és Fák”
napja alkalmából 2012. május 10-én láto-
gatást tettek a kecskeméti Arborétumba.
Az utazás a Szülõi Szervezet támogatásá-
val valósult meg, amely rendkívül érdekes
és színes terepmunkává kerekedett.

Március 15-ei ünnepi megemlékezés a fel-
sõlajosi iskolában

Az iskolai mesemondóverseny résztvevõi

Az anyák napi aszfaltrajzverseny alkotása

A játszótér kivitelezésének befejeztével – an-
nak megközelíthetõségére valamint az iskola –
sportpálya felõli bejárásának biztosítására az
Önkormányzat a korábban tervezett járdaépí-
tést is megvalósította.

Kutasiné Nagy Katalin jegyzõ
Juhász Gyula polgármester

Az elmúlt évhez hasonlóan április 21-én
településünk Önkormányzata ismét
meghirdette a Felsõlajosi Szemétgyûjtési
Akciót.

A település belterületén a felsõlajosi 
óvodások és kisiskolások gyûjtötték ösz-
sze a szemetet, míg a külterületi tisztítás
a felnõttekre várt. 

A gyûjtésben több mint 50 aktivista

FELSÕLAJOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍREI
vett részt, mintegy 10 utánfutós autóval
és traktorral.

Ez évben nagy örömünkre szolgált,
hogy jelentõsen csökkent az „illegális le-
rakók”, „szemétgyûjtõ árkok” száma, az
összegyûjtött szemét mennyisége a 20
m³-t sem érte el.

Vigyázzunk környezetünkre, gondoskod-
junk Felsõlajos tisztaságáról!
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Lajosmizse Város Önkormányzatának
közérdekû információs lapja

A kiadásért felelõs: Guti Istvánné. A szerkesztõség vezetõje:
Gáspár Vilmos. A szerkesztõség és a kiadó címe: Lajosmizse
Város Mûvelõdési Háza és Könyvtára, 6050 Lajosmizse, Sza-
badság tér 12. A szerkesztõség tagjai: Józsáné dr. Kiss Irén,
Kocsis Györgyné, Kutasiné Nagy Katalin, Nagy Erzsébet,
Horváth Sándor, Szántó Gabriella, Veszelszkiné Nagy Erika.
E-mail cím: hirlap.lm@gmail.com. ISSN 1788-7399. Nyom-
dai elõállítás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajos-
mizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Majláth Zsolt László ügy-
vezetõ igazgató. Táskaszám: 12 0843 – www.kozlonynyom-
da.hu. A lap terjesztését a Magyar Posta Zrt. lajosmizsei és
felsõlajosi kirendeltsége végzi. Kérjük, jelezze a terjesztéssel
kapcsolatos esetleges problémáját kézbesítõjénél vagy az
elõbb említett hivatalokban!

A MESERÉT LAJOSMIZSEI
NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA
ÉS BÖLCSÕDE FELSÕLAJOSI
TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÍREI

Nagycsoportos gyermekeink: Mészáros
Maja, és Nagy Inez március elsején mese-
mondó versenyen vettek részt Lajos-
mizsén, melyen nagyon szép helyezést ér-
tek el.

Március 5-én a felsõlajosi iskola meghí-
vására, az iskolába készülõ óvodás gyerme-
keink egy közös barkácsolás, beszélgetés,
játék keretében ismerkedtek a leendõ taní-
tó nénivel és az iskolával. 

Nemzeti ünnepünk: március 15-e alkal-
mából közös megemlékezést tartottunk a
szülõkkel egy egész délelõttön át tartó kö-
zös barkácsolással, majd megemlékezõ já-
tékos mûsorral, versekkel, énekekkel. 

Március 27-én nyílt napot tartottunk,
amelyen betekintést nyerhettek a leendõ
kis óvodások és szüleik az óvodánk éle-
tébe. 

A lajosmizsei könyvtár által szervezett
foglalkozásokon három alkalommal vettek
részt óvodásaink, melyen megismerked-
hettek a könyvtár életével, barkácsoltak és
mézeskalácsot sütöttek. 

A Húsvéti készülõdés keretében hagyo-
mányainkhoz híven tojást festettünk, a lá-
nyok süteményt sütöttek, a fiúk locsolkod-
tak, és izgatottan keresték együtt hová rej-
tette a nyuszi a tojásokat. 

A Föld napja alkalmából szemetet szed-
tünk az óvoda körül, hogy gyermekeink
megtanulják, óvjuk a környezetünket.

Anyák napja a lajosmizsei bölcsõdében

2012. április 3-án délután megérkezett a
nyuszi a bölcsõdébe. A gyerekek nagyon
várták ezt az alkalmat. Tojásfestegetéssel és
mondókákkal készültek erre az alkalomra.
Az ünnepség a szülõkkel együtt vajas kalács
falatozgatásával kezdõdött, majd tombola-
húzással folytatódott, ami remek hangulat-
ban telt. Mindenki nagyon jól szórakozott
és sokat nevettünk, hiszen volt, aki több év-
re való homokozót nyert, volt aki sok-sok
gyümölcsöt és még sok más mindent. Ez-
alatt a nyuszi az udvaron eldugdosta a tojá-
sokat és mi kabátba bújva megkerestük azo-
kat. Egy jó nagy kosárba gyûjtögettük a
megtalált csokoládékat, amiket néhány kis-
gyermek gyorsan, helyben el is fogyasztott.

Géczy Gabriella

Nagy várakozással néztünk az ünnepség elé, hiszen nagyon készültünk erre az alka-
lomra.

Az anyukáknak a virág mellé meglepetés is készült. Minden gyermek a kézlenyo-
matát adta az ünnepség végén.

Erre az alkalomra közös énekléssel és közös versmondással készültünk az ÉDES-
ANYÁKNAK és a NAGYMAMÁKNAK.

Húsvéti NYUSZIVÁRÓ

AZ ING SEGÍT ÖNNEK 
A MEGVALÓSÍTÁSÁBAN!

ÉRTÉKESÍTÉSI TANÁCSADÓKAT
keresünk csapatunkba!

JELENTKEZZEN, mert:
> az elsõ évben képzési támogatás,
> versenyképes juttatás,
> magas szintû képzés, egyéni fejlesztés,
> piacvezetõ termékek segítik munkáját.
Ha jól kommunikál, jó az önszervezõ készsége,
van legalább érettségije, és akar is tenni azért,

hogy elõre jusson és jól keressen, akkor

önéletrajzzal jelentkezzen:
jovokep11@gmail.com címen.

Érd.: 20/944-8316

JÖVÕKÉP?!
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MESERÉT NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSÕDE

Környezetvédõ
Konferencia

Idén negyedik alkalommal szervezték
meg Kecskeméten a Környezetvédõ
és Tudatos Fogyasztó Konferenciát.
A konferencia lehetõséget biztosít a
bemutatkozásra a környezetvédelem
és tudatos fogyasztói magatartás ki-
alakításában már jártas óvodapeda-
gógusoknak, „Zöld” óvodáknak és
zöldülni vágyó óvodáknak. Intézmé-
nyünket három óvodapedagógus
képviselte a konferencián, akik részt
vettek ezen a tartalmas szakmai na-
pon. A délelõtt folyamán elõadást
hallhattunk a fenntarthatóságról, a
„modern” fogyasztói ismeretekrõl,
a helyi termékek elsõdlegességérõl, a
projekt és témahét különbségérõl.
Délután az ország számos településé-
rõl érkezett óvodák mutatták be a ná-
luk folyó magas színvonalú szakmai
munkát, a témához kapcsolódó prog-
ramokat, projekteket. Óvodánk is be-
mutatkozott, ismertettük a hulladék-
kezelési projektünket. A háromhetes
projekt az anyagokkal való ismerke-
déstõl az anyagok szelektív gyûjtésén
át a hulladék újrahasznosításáig tart.
Elõadásunk nagy sikert aratott, mivel
sok az óvodák számára is felhasznál-
ható ötletet és játékokat tartalma-
zott. Terveink között szerepel a
„Zöld óvodák” cím megpályázása, s
reméljük a jövõben megrendezésre
kerülõ konferencián már „Zöld” óvo-
daként vehetünk részt.

Jurászikné Gáspár Anita
óvodapedagógus

2012. május 16-án óvodánk 3 csoport-
jából 18 kisgyermek a Felsõlajoson
megrendezett „Ovi olimpián” vett
részt. A versenyre 6 fõs csapatokkal
lehetett nevezni, a csapatokban 3 kis-
lány és 3 kisfiú lehetett. A verseny
kellemes tavaszi idõben zajlott. A bo-
rongós idõben még a nap is kíván-
csian kukucskált ki a felhõk mögül,
hogy megnézze az ügyes óvodásokat.
A versenyfeladatok hol ügyességet,
hol koncentrációt követeltek. A zsák-
ban futástól a labdagurításon át, a ta-
licskázásig igen sok és változatos fel-
adatot kellett a csapatoknak teljesíte-
ni. A 3 tagú zsûri végsõ döntéséig a
gyermekek a felsõlajosi óvoda ven-
dégszeretetét élvezve meguzsonnáz-
tak. Óvodánkból részt vevõ Süni cso-
port az elsõ helyen, a második helyen
a Napocska csoport, míg a negyedik
helyen a Csibe csoport végzett.
A gyermekeket éremmel, oklevéllel
és csokoládéval jutalmazták.

Kunné Sipos Ágnes

A gyõztes Süni csoport,
Zsófi óvó nénivel

A Napraforgó csoport Föld napján fát
ültetett az óvoda udvarán

A kis Katicások elsõ Anyák napi ünnep-
sége

A Csibe csoportosok versekkel, énekek-
kel köszöntötték az édesanyákat és a
nagymamákat

A Napocska csoport birtokba vette az
udvaron az új homokozót

Ovi olimpián vettünk
részt

MEGHÍVÓ

Szeretettel várunk
minden kedves
érdeklõdõt a

„TÜNDÉRKERT VIRÁGAI”
címû óvodai gálamûsorunkra.

Idõpont:
2012. június 7. (csütörtök) 16 óra

Helyszín: 
Mûvelõdési Ház moziterem

Fellépnek:
Napraforgó csoport

Pillangó csoport
Nyuszi csoport

Micimackó csoport

Belépõjegy ára: 500 Ft

A belépõjegyek elõvételben,
az óvodákban a szereplõ

csoportok óvodapedagógusainál
vásárolhatóak.

A helyszínen jegyárusítás nem lesz

Óvó nénik, Gyermekek
„Tündérkert” Alapítvány Kuratóriuma
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2012. április 25-én játékos bemutató foglal-
kozást tartottunk zöldségfélék témakörben
az Õzike csoportban, amelyre nagy izga-
lommal készültünk. Elõzetesen ellátogat-
tunk a közeli zöldségboltba, ahol megnéz-
tük, hogy milyen zöldségek kaphatók ott.
Ismerkedtünk a vásárlási szokásokkal, il-
lemszabályokkal és magunk is vettünk né-
hány finomságot. Ezután az óvodában mi
is nyitottunk egy „zöldségboltot”, ahol a
babkonyhai fõzéshez minden szükséges
alapanyag megvásárolható (kasírozott
zöldségek formájában).

Természetesen a foglalkozást megelõzõ
héten több oldalról is tanulmányoztuk a
legismertebb zöldségféléket, hiszen ren-
deztünk zöldségkóstolót, csukott szemmel
történõ zöldségfelismerõ versenyt (íz, illat,
forma alapján). Beszélgettünk arról, hogy
hol és hogyan termesztik azokat és miért
fontosak a mi számunkra (vitaminpótlás).
Gyûjtöttünk képeket, amelyekbõl zöldség-
tablót készítettünk.

A várva várt napon pedig vendégek vol-
tunk „Sárgarépa Sári és Petrezselyem Pal-
kó lakodalmában”. A meghívót maguk a
gyermekek színezték, s közben a mulatság-
ra hangoló verset mondogatták:

Zöldséglakodalom

Sárgarépa Sári menyasszony lett végre,
Petrezselyem Palkó feleségül kérte.

Volt nagy dínom-dánom a zöldségeskertben,
Táncra perdültek ott káposzták és retkek.

Mulatott a násznép apraja és nagyja,
A talpalávalót a Paprika Úr húzta.

A zöldségvigalom messzire hallatszott,
A víg lakodalom három napig tartott.

A lakodalmat elõkészítõ házigazda („Sári
néni” – a fakanálbáb) azonban egyedül
nem gyõzte a sok munkát és segítséget kért
a gyerekektõl. Õk vállalták, hogy a zöldsé-
geskert rendbetételében segítenek és szed-
nek zöldséget a fõzéshez. Ezen munkák so-
rán mindent megszámoltak, összehasonlí-
tották a zöldségfélék mennyiségét számos-
ságuk szerint.

A foglalkozáson a kiemelt fejlesztési te-
rület a matematika volt, de emellett a jó
hangulatú mulatság alatt alkalom nyílt a
mesére is (A répa c. mesét dramatizálták a
gyerekek). A mozgás és a tánc sem maradt

Bemutató foglalkozás az Õzike csoportban

Az óvó nénik áprilisban meseelõadással (A három kisma-
lac) örvendeztették meg a kis óvodásokat

Zöldségfélék válogatása az Õzike csoport-
ban a bemutató foglakozáson

A Meserét óvodában szakmai napon vettek részt a salgótarjá-
ni óvoda dolgozói, akik a helyi IPR programmal ismerkedtek

el (ének-zene). A „három napig tartó lako-
dalmat” pedig zöldséggyûjtõ verseny kö-
vette, amelyben a gyerekek nagy örömmel
és lelkesedéssel vettek részt.

A délelõtt végén a hozzánk ellátogató
óvó néniket és tanító néniket saját készíté-
sû (a Daduska néni segítségével készült)
salátával kínálták meg az Õzike csoportos
gyerekek.

A nap sikeréhez és élményszerûvé téte-
léhez nagymértékben hozzájárultak azok a
szülõk is, akik sokféle friss zöldséggel hal-
mozták el a csoportot. Köszönet érte min-
denkinek!

Virágné Mujkos Erika
óvodapedagógus

Madarak és fák napja
2012. május 10-én felfedezõútra indult a
Méhecske csoport a lajosmizsei határba.
Utunk az óvoda melletti tó partján vezetett,
ahol tücskök és békák hangját figyelhettük
meg. A tóból a vadkacsák és szárcsák sere-
ge rebbent fel, mikor éppen arra jártunk.
Ennek örömére mi is átváltoztunk békává,
kacsává a hangjukat, mozgásukat utánozva.
Énekeltünk, verseltünk róluk. A nagyítóval
megnéztük az apró fûben rejtõzködõ élõvi-
lágot. Észrevettük, hogy milyen szépen sar-
jad a vetés (kukorica, búza árpa). A gabona
táblák mellett gólyahírt, pipacsot és búzavi-
rágot láttunk. Fejünk fölött elrepült egy gó-

lya, a réten lovak, csikók legelésztek. A nagy
melegben, egy bodzabokor árnyékában hú-
zódtunk meg felfrissülni. Megbeszéltük a
körülötte lévõ gyógy- és gyomnövények ne-
vét, hasznát. Nem messze onnan kavicsokat
gyûjtöttünk a következõ heti projektünk-
höz, amikre kis állatokat (katicát, békát, ka-
csát) festünk.

Hazafelé, többször megálltunk, pihen-
tünk, játszottunk. Az utunk során keletke-
zett szemetet, flakonokat, poharakat össze-
tapostuk és a szelektív hulladékgyûjtõbe he-
lyeztük. A tóparti fûzfák árnyéka alatt hû-
sölve pihentük ki a túra fáradalmait.

Kollárné Sarkadi Éva
óvodapedagógus

A Méhecskések megpihentek a bodzafa
alatt
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LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

Gyermekvédelmi Konferencia

A konferencia elsõ elõadásában Vadász
Jánosné szociálpedagógus, a Gyermek-
jóléti Szolgálat munkatársa értékelte a
jelzõrendszer munkájának tapasztalatait
a tagok éves írásos beszámolói alapján.
Az elõadás összegzésébõl kitûnt, hogy
Lajosmizse városában a jelzõrendszer a
törvényi kötelezettségeknek eleget téve,
jól mûködik, tevékenységük a Szolgálat
munkatársainak köszönhetõen össze-
hangolt és célirányos.

A konferencia fõ témaköréhez kapcsoló-
dó második elõadásban Dr. Tóth Imre
rendõr õrnagy Kecskeméti Rendõrkapi-
tányság Bûnügyi Osztály Megelõzési és
Áldozatvédelmi Alosztályának munka-
társa révén a gyermek- és ifjúkori bûnö-
zés okaiba nyerhettek a résztvevõk bete-
kintést. Az elõadó külön felhívta a jelen-
levõ szakemberek figyelmét az inter-
netes bûnözés veszélyeire, valamint az
ennek elkerülése érdekében követendõ
magatartásra.

A harmadik elõadás keretében Dr. Pál-
fyné Dr. Boros Hajnalka fiatalkorúak
ügyésze az ügyészi tapasztalatokat össze-
gezte, a fiatalkorúakat érintõ jogesetek
tekintetében. Az adatvédelmi szabályo-
kat messzemenõen szem elõtt tartó, pél-
dákkal fûszerezett elõadásából kitûnt,
hogy a konferencia témakörének meg-
határozásánál kiemelt korcsoportok
érintettsége a bûncselekmények elköve-
tésében valóban sokrétû, s ennek megfe-
lelõen a velük való törõdés egyénre sza-
bott, speciális gondozói munkát igényel,
amelyet tapasztalata szerint a gyermek-
védelmi alapellátásban dolgozó szakem-
berek teljes körûen el tudnak látni. 

A negyedik napirendi pontban Gaál Bé-
la, a Bács-Kiskun Megyei Büntetés
Végrehajtási Intézet sajtóreferense a
szabadulás utáni visszailleszkedés esé-
lyeit taglalta. A résztvevõ szakemberek
betekintést nyerhettek a fogvatartottak
hétköznapjaiba, a fiatalkorú elítéltekkel
személyre szabott, nevelési terv szerint
végzett munkába. Az alkalmazott mód-
szerek közül külön kiemelte a humánus
bánásmódot, az emberi hang fontossá-
gát, de ugyanakkor ezzel párhuzamosan
a szigort és következetességet.

A rendezvény utolsó elõadásában Susi-
né Opóczki Mária, a Bács-Kiskun Me-
gyei Kormányhivatal Igazságügyi Szol-
gálatának hivatásos pártfogója a társa-
dalomba való visszailleszkedéshez nyúj-
tott pártfogói segítségrõl beszélt, mely-
nek során külön kiemelte a szakemberek
összefogásának fontosságát.

A konferencia zárásaként Józsáné dr.
Kiss Irén, a lajosmizsei Egészségügyi,
Gyermekjóléti és Szociális Intézmény
vezetõje összegezte a délelõtt elhangzott
információkat, s megköszönte a rendez-
vény iránt tanúsított nagyfokú érdek-
lõdést. 

Dr. Mészáros-Petike Zsuzsanna 
Gyermekjóléti Szolgálat vezetõ

Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmé-
nye Gyermekjóléti Szolgálata törvényi kötelezettségének eleget téve, 2012. március
30-án megrendezte a már hagyományosnak tekinthetõ, Gyermekvédelmi Konferen-
ciát. A rendezvénynek a téma iránti nagy érdeklõdésre tekintettel az eredeti helyszín-
tõl eltérõen a Lajosmizse Város Mûvelõdési Háza és Könyvtára adott otthont.

A gyermekvédelem, mint szakterület rendkívül sokrétû, így számos problémakört
foglal magába. A lajosmizsei Gyermekjóléti Szolgálat szakemberei a jelzõrendszeri
tagokkal közösen minden évben meghatározzák a témakört, amely feldolgozása kö-
ré a konferenciát építik. Ebben évben „A gyermek- és fiatalkorúak érintettsége a
bûncselekményekben” volt a téma. A fiatalkorúak több tekintetben válhatnak érin-
tetté a bûncselekményekben. Lehetnek pl. sértettek, lehetnek elkövetõk, illetõleg
lehetnek tettesek és lehetnek részesek.

VÉRADÁS

2012. június 21.
csütörtök 8.30–13.00 óra
Számítunk a Véradókra!
Köszönjük segítségüket!
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Köszönõlevél 
a Liechtensteini HilfsWerk Elnöke,
Beatrice Amann Asszony, 
valamint Linda Titz Asszony és
Wolfgang Titz Úr részére

Lajosmizse városa, a „Legyetek jók ha tud-
tok„ Alapítvány, valamint Lajosmizse Város
Önkormányzatának Egészségügyi, Gyer-
mekjóléti és Szociális Intézménye nevében
ez úton mondunk köszönetet Önöknek és
Munkatársaiknak az Alapítványunkhoz el-
juttatott segélyszállítmányért.

Városunk lakosait érzékenyen érintette
az elmúlt években hazánkba is begyûrûzõ
gazdasági válság. Sokan vesztették el mun-
kájukat, jövedelmüket, amelynek követ-
keztében jelentõs közüzemi tartozások és
egyéb hitelintézeti tartozások halmozód-
tak fel. Sok család esetében az adósság-
csapda már a lakhatást veszélyezteti. Egy
ilyen helyzetben a létfenntartás is gondot
okoz és a családok ruházatra még kevésbé
tudnak költeni. Ebbõl is látható, hogy mi-
lyen óriási segítséget jelentett városunk la-
kosainak a HilfsWerk segélyszervezet
nagylelkû adománya, amelynek szétosztá-
sát április elején megkezdtük. Az elmúlt
hónapban 192 család részesült a különféle
szezonális ruhanemûkbõl, s a szétosztás je-
lenleg is zajlik. Hasonlóan köszönet illeti
Linda Titz Asszonyt és Wolfgang Titz
Urat, akik segítõ közremûködése, a szállí-
tás leszervezése és költségeinek viselése
révén jutott el az adomány városunkba.

Áldozatvállalásuk ékes bizonyítéka a
nehéz sorsú embertársainkért érzett fele-
lõsség és cselekvõ tenni akarás. Köszön-
jük, hogy hozzájárultak a Lajosmizsén la-
kó családok gondjainak enyhítéséhez és
terheik mérsékléséhez.

Józsáné dr. Kiss Irén
„Legyetek jók, ha tudtok” Alapítvány

Kuratóriumának Elnöke
Basky András

Lajosmizse Város polgármestere
Dr. Mészáros-Petike Zsuzsanna

Lajosmizse Város Önkormányzata
EGYSZI Szociális Alapszolgáltatási

Központ Vezetõ

Segélyszállítmány Lichtensteinbõl
A lichtensteini HilfsWerk nevû segélyszervezet fõként
ruhanemûkbõl álló adománya 2012. március 19-én ér-
kezett városunkba. A pótkocsis kamionnal történõ szál-
lítmányozás ügyintézését és költségeit a szintén Lich-
tensteini székhelyû Titz Gbmh bonyolította. A „Legye-
tek jók, ha tudtok” Alapítvány az Egészségügyi, Gyer-
mekjóléti és Szociális Intézmény Alapszolgáltatási Köz-
pontjának Munkatársai közremûködésével április hó-

napban megkezdte a szállítmány szétosztását, amely munka az
óta is folyamatos. A keddi osztási napokra idõpontot kérni mun-
kaidõben a Családsegítõ Szolgálat munkatársaitól lehet telefo-
non (76/356-184), illetve személyesen ügyfélfogadási idõben, az
Egészségházban.

Fejesné Gajdácsi Irén szociális munkás,
a Családsegítõ Szolgálat családgondozója

Dr. Dutkon Alexandra fogszakorvos

A családi hagyományokat követve – nagyapám és édesapám mindketten orvosok
–, egyetemi tanulmányaimat Marosvásárhelyen végeztem és itt is diplomáztam
1999-ben. Ezután Budapesten éltem és dolgoztam, akkor találkoztam késõbbi fér-
jemmel, aki gyógyszerész. Fogorvosi szakvizsgámat 2005-ben Budapesten szerez-

tem meg. Késõbb Kecskemétre költöztünk és egy ideig a gyógyszeripar területén is dolgoztam. 
A mai napig Kecskeméten élünk, nagyon megszerettük a környéket és jól érezzük itt magunkat.

Szabadidõs tevékenységeim között szerepel az utazás, olvasás és a zenehallgatás. Nagyon szeretem
az állatokat, ha idõm engedi szeretek kutya- és macskakiállításokra járni. 

Nagy örömömre szolgál, hogy elnyertem Lajosmizsén a meghirdetett fogorvosi praxis ellátásá-
nak lehetõségét, igyekszem maximálisan megfelelni a velem szemben támasztott elvárásoknak.
Rendelési idõm: hétfõ, szerda, péntek: 10.00–16.00, kedd, csütörtök: 13.00–19.00 
Kérem Tisztelt jelenlegi és jövõbeli Betegeimet, hogy fogászati problémáikkal forduljanak hozzám biza-
lommal!

Dr. Dutkon Alexandra fogszakorvos

Dr. Márton Rozália belgyógyász szakorvos, háziorvos

33 éve dolgozom belgyógyász szakvizsgával és tapasztalattal. Az orvosi tevé-
kenységet hivatásomnak tekintem. A hosszú évek alatt gyógyíthattam a betege-
ket kórházban és az alapellátásban háziorvosként egyaránt. Az elmúlt két év-
ben Svédországban szereztem szakmai tapasztalatokat az ottani egészségügyrõl

és ellátási színvonalról. Örömmel állapítottam meg, hogy hazánkban jobb színvonalon történik
a betegellátás. Úgy döntöttem 2011-ben, hogy hazaköltözöm. Hiányzott a családom és a nap-
fény. Kilenc gyönyörû gyermek büszke édesanyja vagyok. A családom számomra a legfonto-
sabb, amikor tehetem, velük vagyok.
Nagy örömmel jöttem Lajosmizsére dolgozni. Dr. Csire Géza háziorvos praxisát folytatva látom
el a Betegeket, kezdetben ügyelõ orvosként és helyettesítõ orvosként, majd ez év május 2-ától
háziorvosként, az Egészségházban. Jólesett a lajosmizsei emberek kedvessége és segítõkészsé-
ge a fogadtatásomkor. Fontosnak tartom a prevenciót, az egészség megõrzését, a betegségek
megelõzését, tudásom szerint mindent megteszek a betegek gyógyulásáért. 
Rendelési idõm: hétfõ, szerda, péntek: 8.00–12.00, kedd, csütörtök: 13.00–17.00
Kérem Kedves Betegeimet, hogy egészségügyi problémáikkal forduljanak hozzám bizalommal
bármikor!

Dr. Márton Rozália háziorvos

ORVOSI RENDELÉSEK ÚJ HELYEN AZ EGÉSZSÉGHÁZBAN
KEDVES BETEGEK!

LAJOSMIZSEI
KÖZPONTI HÁZIORVOSI ÜGYELET

2012. JÚNIUS

Köleszné Hanák Gabriella fõnõvér,
EGYSZI intézményvezetõ h.

1. Dr. Vitányi Györgyi
2. Dr. Takács Vilmos
3. Dr. Takács Vilmos
4. Dr. Vitányi Györgyi
5. Dr. Gócz Irén
6. Dr. Tamasi József
7. Dr. Márton Rozália
8. Dr. Rónay Zsolt
9. Dr. Vitányi Györgyi

10. Dr. Márton Rozália
11. Dr. Rácz András
12. Dr. Gócz Irén
13. Dr. Márton Rozália
14. Dr. Szabó Béla
15. Dr. Serfõzõ Katalin

16. Dr. Gócz Irén
17. Dr. Gócz Irén
18. Dr. Rónay Zsolt
19. Dr. Márton Rozália
20. Dr. Serfõzõ Katalin
21. Dr. Szabó Béla
22. Dr. Rácz András
23. Dr. Rónay Zsolt
24. Dr. Takács Vilmos
25. Dr. Márton Rozália
26. Dr. Gócz Irén
27. Dr. Serfõzõ Katalin
28. Dr. Szabó Béla
29. Dr. Rónay Zsolt
30. Dr. Vitányi Györgyi

A rendelések átszervezése vált szükségessé, az új
háziorvosi rendelõ kialakítása érdekében. Május-
tól új helyen találják a Kedves Betegek a szemész
szakorvosokat, a pszichiátert és a reflexológust az
Egészségházban. A szakrendeléseket a korábban
szájhigiéniai rendelõként mûködõ helyiségbe köl-
töztettük, amely a fizioterápiával szemben találha-
tó (ügyelet felõl megközelítve rövidebb úton).

A szemészeti szakrendelésen tapasztalataink
alapján magas a betegforgalom. A zsúfoltság és a
hosszú várakozási idõ elkerülése érdekében
Dr. Szloszjár Judit Fõorvos rendelése esetében
bevezettük az elõzetes idõpont egyeztetést, ame-
lyet a rendelés ideje alatt Oláhné Barger Györgyi
asszisztensnõjénél lehet kérni személyesen, vagy a
76/356-184 telefonon. 

Dr. Ács Tamás Fõorvoshoz érkezõ betegeknek
általában nincs szükségük elõzetes idõpont egyez-
tetésre, ha igénylik, õk is ezt megtehetik, dr. Sza-
bóné Gyöngyösi Orsolya nõvér segítségével.

Fontos változás következett be városunk
VI. számú háziorvosi körzetében. Dr. Csire Gé-
za háziorvos praxisát Dr. Márton Rozália vette
át. Az új háziorvos elhelyezése megtörtént az
Egészségházban (a betegfolyosó – aula felõli ré-
szérõl tekintve – a jobb oldali elsõ rendelõben).
Dr. Márton Rozália háziorvos és Horváth Ka-
milla nõvér már itt várják a Kedves Betegeiket
2012. május 2-ától. 

Az új elhelyezések nem érintették a kardioló-
giai szakrendelést. Dr. Augusztin Gábor kardioló-
gus szakorvos, fõorvos és Feketéné Dodonka Már-
ta nõvér változatlan idõpontban és helyen várják a
Kedves Betegeket.

Az érdeklõdõk az Egészségházról, az Egészség-
ügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény által
ellátott közszolgáltatásokról, aktuális informá-
ciókról folyamatosan tájékozódhatnak az intéz-
mény honlapján a www.egeszseghazlm.hu címen.
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FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA
Versmondó versenyek 

a 3–4. évfolyamon

Idõpont: 2012. február 29.
Helyszín: Az iskola Díszterme
A zsûri tagjai: Kálmán Éva, Szántó Gab-
riella, Kucsera Éva

A 3. évfolyam tanulói közül 15-en indultak.
Helyezettek:

1. Kossa Krisztina (Felsõlajos)
2. Hanák Réka (Felsõlajos)
3. Zsiga Krisztián 3. e
4. Barabás Denissza (Felsõlajos)
5. Béres Lili 3. d
6. Gáspár Marcell 3. d

A 4. évfolyamon 20-an neveztek be a meg-
mérettetésre.
Az alábbi tanulók bizonyultak a legjobbak-
nak:

1. Cséplõ László (Felsõlajos)
2. Drabant Tibor 4. d
3. Gajdácsi Luca 4. c
4. Besenyi Margaréta 4. b
5. Horváth Brigitta 4. d
6. Dodon Erik 4. a

Az 1. évfolyam könyvtári vetélkedõje 2012.
április 2-án került megrendezésre a Gõgös
Gúnár Gedeon történetek alapján.

Helyezettek:
1. Gáspár Ákos, Vámos Norbert 1. b
2. Sápi Laura, Gyõri Izabella 1. e
3. Török Kristóf, Horváth Gréta 1. e
3. Bujdosó Péter, Jurászik Márk 1. a

A 2. évfolyam versenyzõi az iskolai könyv-
tár szervezésében megrendezett könyvtári
vetélkedõn a Kirándulás az Ábécé-hegyre
címû könyv történetibõl versengett.

Helyezettek:
1. Szarvas Fanni, Mihálka Máté 2. b
2. Halasi Ákos, Kun Levente 2. d
3. Guttyán Anna, Lehoczky Fruzsina 2. d

Szervezõk: László Ildikó, Imre Lajos

Iskolába hívogató
Iskolánk hagyományaihoz hûen az idei tan-
évben is megtartottuk Gergely járás elneve-
zésû rendezvényünket. Célunk most is az
volt, hogy a leendõ elsõ osztályos gyermeke-
ket megismertessük a tanító nénikkel.

A „Micsoda vacsora!” címû mesejáték
szereplõi és megvalósítói Hager Rita, Kul-
csárné Halasi Ágnes, Lestár Katalin, Lestár
Tamara, Pólik Anita és Szõke Tímea Éva
voltak. Nagy izgalommal készültek a tanító
nénik, sok-sok ötlet született, készültek a

jelmezek, gyûltek a díszlet darabjai, majd sok fáradt, de jókedvû próba után végül el-
készült a színdarab.

Az elõadás napján nem lehetett tudni, vajon a függöny mögött, a színpadon na-
gyobb-e az izgatottság, vagy a nézõtéren várakozó kicsik között. Amikor a függöny el-
gördült és a sok ovis száj tátva maradt, a színpadon a nagymama, a kisfiú, a kutya, a
cicák és a kisegér boldogan kezdték el a játékot, azt gondolva, lám megérte a fárad-
ságot! 

Köszönjük szépen a segítséget mindazoknak, akik hozzájárultak munkánk eredmé-
nyességéhez, idejüket, tudásukat, féltett kincseiket megosztották velünk, s külön kö-
szönet Horváthné Krompaszky Mária tanító néninek, aki – bár nyugdíjba vonul –, te-
vékeny részese volt a mesejáték létrejöttének.

Ebben az évben is megrendeztük az 1. évfolyamon 17 fõvel, a 2. évfolyamon 15 fõvel a vers-
mondó versenyt. Idõpontja febr. 29-én volt.

Helyszínül a Mûvelõdési Ház díszterme szolgált.
A felsõlajosi gyerekek is szép számmal csatlakoztak hozzánk.
Szívmelengetõ érzés volt, ahogy a kis versenyzõk teljes átéléssel, szép kiejtéssel, szinte mû-

vészi módon adták elõ magyar költõink verseit. 
A zsûrinek nem kevés fejtörést okozott az elsõ hat helyezettet kiválasztani.

Ezúton is szeretnénk megköszönni munkájukat – Szeleczki Lászlónénak, Magné Kemmer
Mártának és Szeleczki Lászlónak.

1. évfolyam helyezettjei: Felkészítõ tanítók:
1. Horváth Gréta 1. e Molnár Gabriella
2. Szabó Emese Felsõlajos Krasnyánszki Éva
3. Surman Zsófia Felsõlajos Krasnyánszki Éva
4. Csorba Csaba 1. c Bertáné Kéri Katalin
5. Vas György 1. b Sárközi Zsuzsanna
6. Zsiga Adrien Márkó 1. e Molnár Gabriella

2. évfolyam helyezettjei: Felkészítõ tanítók:
1. Boda Norbert 2. a Bujdosó Éva
2. Menyik Júlia 2. a Bujdosó Éva
3. Csontos Bianka 2. d Kovácsné Szegedi Mária
4. Gerõly Bence Felsõlajos Szemereyné Horváth Márta
5. Marticsek Marcell 2. a Bujdosó Éva
6. Halasi Ákos 2. d Kovácsné Szegedi Mária

Mindenkinek gratulálunk az eredményéhez! Földháziné Utasi Ilona

VERSENYEZTÜNK!

KÖNYVTÁRI VETÉLKEDÕ
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Gyorsasági verseny 
MATEMATIKÁBÓL

Az idén új típusú versenyt is szerveztünk,
melyen a tanulók számolási gyorsaságát
mértük. 

Osztályonként 5 fõ nevezhetett a rövid,
pontosan 10 percig tartó versenyre. Érté-
kelésnél azt vettük figyelembe, hogy ez idõ
alatt ki oldotta meg a legtöbb jó számfel-
adatot. Évfolyamonként az alábbi tanulók-
nak lehet gratulálni:

1. ÉVFOLYAM
1. Gáspár Ákos 1. b 
2. Olajos Hetti 1. b
3. Koller Zsolt Bendegúz 1. c
4. Gáspár Veronika 1. b
5. Kéri Kamilla 1. a
6. Mészáros Dorottya 1. b

2. ÉVFOLYAM
1. Mihálka Máté 2. b
2. Szarvas Fanni 2. b 
3. Deák Luca 2. b
4. Nyilas Vendel 2. b
5. Batucsik Kitti 2. d
6. Kun Bence 2. d

3. ÉVFOLYAM
1. Sorbán György Dániel 3. e
2. Szalai Bernadett 3. a
3. Vén Anikó 3. e
3. Nagy Dávid 3. a
5. Bíró Armand 3. a 
6. Keserû Imre 3. c

4. ÉVFOLYAM 
1. Joó Ádám 4. b
2. Fehér Annamária 4. a 
3. Kun Vivien 4. b
4. Bartal Balázs 4. b
5. Szabó Gréta 4. d
6. Faragó Bence 4. a

Szervezõk

HELYESÍRÁSI VERSENY

1–2. évfolyam

2012. március 1-jén elsõs és másodikos
gyerekek számára helyesírási versenyt ren-
deztünk a Súry iskolában. A szervezõk: Pó-
lik Anita és Hagerné Terenyi Rita.

A két évfolyamból összesen 35 tanuló
vett részt a megmérettetésben.

A helyezettek a következõk:
1. évfolyam: 1. Gáspár Ákos (1. b)

2. Gáspár Veronika (1. b)
3. Mihálka Lilla (1. a)
4. Bóta Dóra (1. b)
5. Csorba Csaba (1. c)
6. Horváth Gréta (1. e) és

Kozelka Ágoston (1. d) 

2. évfolyam: 1. Rónay Adél (2. a)
2. Csontos Bianka (2. d)
3. Borbély Tünde (2. a)
4. Szarvas Fanni (2. b)
5. Guttyán Anna (2. d)
6. Nagy Miksa (2. d)

3–4. évfolyam

Március 1-jén került megrendezésre a har-
madik és negyedik osztályosok helyesírási
versenye. Évfolyamonként húsz kisdiák
mérhette össze tudását. A feladatok között
tollbamondás, hibás szöveg javítása és he-
lyesírási totó szerepelt. Az elsõ helyezést el-
ért tanulók képviselhették iskolánkat Jakab-
szálláson.

A verseny helyezettjei:
3. évfolyam: 1. Bíró Armand 3. a

2. Gábris Levente 3. e
3. Béres Lili 3. b 

4. évfolyam: 1. Rónay Alíz 4. a
2. Szabó Gréta 4. d
3. Fehér Annamária 4. a

Nem felejtették...

Már-már halványulóban van egy régen
nagy divatú ünnep, a Nemzetközi Nõ-
nap.

A 2. b osztály tanulói viszont öröm-
mel várták ezt a napot.

A fiúk 1-1 szál virággal és csokival
kedveskedtek a lányoknak, azok pedig
viszonzásul megvendégelték Õket.

Már a folyosón lehetett érezni a fi-
nom illatokat. Kata néni irányításával
goffrit sütöttek, melyre ízlés szerint ka-
kaó vagy lekvár került.

A jó hangulatú délutánra mindannyi-
an szívesen emlékezünk. Köszönjük!

Ági néni

2012. április 21-én, Szobon rendezték
meg XI. alkalommal 

A FEKETE ISTVÁN 
Általános Iskolák 

Országos Találkozóját.

Iskolánk több tanulója nyújtotta be pálya-
munkáját rajz, vers, próza kategóriában.
Eredményeink: Molnár Barbara 8. b osztá-
lyos tanuló prózaírás kategóriában 7–8.
osztályos korcsoportban 1. helyezést ért el.
Bende Barbara 5. a osztályos tanuló vers-
írás kategóriában az 5–6. osztályosok kö-
zött 2. helyezett lett. Rónay Alíz 4. osztályos
tanuló versírás kategóriában 3–4. osztályos
korcsoportban különdíjban részesült.

Iskolánk az iskolák közötti összesített
versenyben V. helyen végzett.

Katasztrófavédelmi verseny
A megyei döntõbe jutásért versengtek április
13-án azok az általános és középiskolás diá-
kok, akik beneveztek az idei Kecskeméti Te-
rületi Ifjúsági Katasztrófavédelmi Verseny-
re. Az SOS Gyermekfaluban a legkülönfé-
lébb próbatételek vártak a 4 fõs csapatokra.
Használniuk kellett a tûzoltó puttonyfecs-
kendõt, raktak nyúlgátat, a mocsárjárással
két percen belül kellett végezni, és elsõse-
gély-nyújtási ismereteikrõl is számot kellett
adni.

A Kecskeméti Polgá-
ri Védelmi Kirendelt-
ség által szervezett ver-
senyen iskolánkat Nagy
Benjamin, Mészáros
Adrienn, Pintér Dániel
7. a és Mészáros Móni-
ka 8. a osztályos tanu-
lók képviselték. Telje-
sítményükkel a 7. he-
lyezést szerezték meg.
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Az oktatás változásának szükségessége

„… ez a generáció 5-6 éves korától szívja magá-
ba a „multitasking mûködést”, pörögnek, egy-
szerre nyolc dologra figyelnek, majd beülnek az
iskolapadba, és ott egy tanárnak nevezett „belas-
sult audiovizuális inger” próbálja elmagyarázni
nekik a tananyagot.”

Az idézet Tari Annamária pszichiátertõl
hangzott el a Digitális Nemzedék Konfe-
renciáján. Sajnos minden szavával egyet
kell értenem. Eljött az az idõ, amikor a ta-
nítvány bizonyos dolgokban felülmúlja a
mestereket. Ez a dolog pedig a digitális in-
formáció, kultúra. A tudás e szegmensében
már nem a tanár birtokolja a tudást, hanem
a tanítvány. A web2 nemzedéknek több in-
gerre van szüksége az oktatásban, a katedra
már nem elég. Színesnek, változatosnak, in-
teraktívnak kell lenni. Azok a technikák, új
tantárgyak, módszerek, amelyek az utóbbi
években szivárognak be az iskolák falai kö-
zé, ma még megrökönyödést és ellenállást
váltanak ki az idõsebb generációból. Miért
van rá szükség? Minek az? Elveszi az idõt a
fontosabb tantárgyaktól! – típusú kérdések,
kijelentések világítanak rá a felnõtt társada-
lom értetlenségére és félelmeire, amellyel
minden újat kezel az emberiség.

Ezért is szerencsés, hogy a lajosmizsei
Fekete István Általános Iskola és Kollégi-
um elébe ment a félelmeknek. Az új mód-
szerek alkalmazásának bátorítása mindig is
jellemezte az iskolát. A kooperatív-mód-
szer, az iskolaotthon csak az elsõ ilyen pél-
da. A folytatás az interaktivitás bevezetése
a tanórákon (IKT-tábla), az internet hasz-
nálata a felkészüléshez, valamint az új NAT
kiemelt részét képezõ médiaoktatás beve-
zetése mind jó példa az innovációs törekvé-
seknek.

A mai generáció új nyelvet beszél, a régit
egyre kevésbé érti. A „Háló gyermekeit” sa-
ját nyelvükön kell megszólítani az órákon,
hogy megértethessük velük a múlt értékeit.

Berta István médiatanár

Sonderpedagógus az iskolában 

Befejezõ részéhez érkezett a pedagóguskép-
zésem a Szent István Egyetem sonderpedagó-
giai szakán.

Ebben a félévben a szakkönyvek által meg-
ismert elméleti ismereteket a gyakorlatban ta-
pasztalhattam meg. Ezt a gyakorlati munkát a
helyi Fekete István Általános Iskolában végez-
tem, ahol az SNI és BTMN tanulókat tanul-
mányoztam tanórai differenciálás keretében
és a rehabilitációs foglalkozáson. Olyan gyógy-
pedagógusok munkájába kapcsolódhattam be,
akik e szakág magas szintû elméleti és gyakor-
lati tudásával rendelkeznek.

A szakemberek foglalkozásait látva, s az
SNI tanulókat oktatva kincset érõ tapasztala-
tokra tehettem szert. Egészen más elolvasni a
szakirodalmakból vagy személyesen a gyakor-
latban látni, hogy minden tanulónak mennyire
különbözik az egyéni sajátossága. Ezért min-
den tanulónál más eszközökkel, más kérdé-
sekkel, más módszerekkel tudjuk megvalósíta-
ni ugyanazt a tananyagot, a fejlõdést. Megta-
pasztalhattam, hogy egy órát hogyan kell fel-
építeni, hogyan épülnek egymásra a feladatok
módszeresen, mennyit képesek a tanulási
problémákkal küzdõ tanulók befogadni egy-
egy órán. Milyen lehetõségek, eszközök van-
nak arra, hogy a fáradtsággal, lelki zavarokkal,
különbözõ hangulatokkal, érzelmekkel s to-
vábbi befolyásoló tényezõkkel együtt dolgoz-
zanak. S mennyivel másak az oktatási-nevelé-
si feladatok, helyzetek az életkorokat tekintve:
a kisiskolástól a serdülõ kamaszig. Ezért
gyógypedagógiai alapokat akkor szerezhet egy
pedagógus, ha a szakirodalmakból megtanulja
a szükséges elméletet, s a gyakorlatban megta-
pasztalja ennek megvalósíthatóságát.

A hospitálásokon bebizonyosodott, hogy
szükség van a speciális képzettséggel rendel-
kezõ fejlesztõkre, gyógypedagógusokra, akik
szakmai módszerekkel képesek a gyermekek
fejlõdését és egyéni elõrehaladását sajátos
egyéni képességeihez mérten fejleszteni. 

Véleményem szerint megkönnyítené a sza-
kos pedagógusok munkáját, ha Õk is részt
vennének egy-egy ilyen hospitáláson vagy kép-
zésen, módszereket és tanácsokat, eszközöket
kapnának ahhoz, hogy könnyebben megtanít-
sák a szükséges tananyagot a tanulási problé-

mákkal küzdõ gyerekeknek, vagy megértsék a
minimum elégségességét.

További feladatom még a diplomamunka
elkészítése, mely az inklúzív iskolát dolgozza
fel. Júniusban pedig az államvizsgával zárul az
egész képzés.

Nagyné Balogh Mária matematikatanár

Vidáné Nagy Ildikó vagyok, a Fekete István
Általános Iskola és Kollégium nevelõtanára.

Pedagógus szakvizsgás tanulmányaimat
2010 augusztusában kezdtem el Szarvason, a
Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsésze-
ti és Pedagógia Karán, a TÁMOP 3.1.5.-09/A
2010-0072 Pedagógia Mesterei pályázat kere-
tében, Mentálhigiéné az óvodában, iskolában
szakirányon. A 4 féléves képzés 3 félévét már
teljesítettem. 

Az elsõ évben szakvizsgás tantárgyakból
hallgattam elõadásokat. Közigazgatási, jogi és
államháztartási ismertetek, Vezetési ismere-
tek, Minõségirányítási alapismeretek, Szerve-
zetfejlesztés, Tanügyigazgatási ismeretek, Pe-
dagógusszerepek, pedagógusetika, Pedagógiai
kutatásmódszertan, Andragógia, Európai
Uniós ismeretek, Kommunikációs technikák,
Szegregáció, integráció és Differenciálás pe-
dagógiája tantárgyakból vizsgáztam. A máso-
dik évben a szakirány tantárgyait már kis-
csoportos felkészítés keretében sajátítottam
el. A szakirány tantárgyai a következõk voltak:
Életesemények fejlõdéslélektani megközelíté-
se, Életesemények lelki zavarai, Személyi-
séglélektan, Családpedagógia, Családok men-
tálhigiénéje, Önismeret- és készségfejlesztés,
Mentálhigiéné színterei, Csoportpszichológia,
csoportvezetés, Pedagógiai mentálhigiéné
gyakorlata, Segítõ kapcsolat gyakorlata, Krízi-
sek és megoldások a filmmûvészeti alkotások
tükrében, Mûvészetterápia.

A harmadik félévem sikeres szakmai szigor-
lattal zárult, szakdolgozatomat a segítõ beszél-
getés gyakorlatából készítettem el. Jelenleg a
júniusi államvizsgára készülök, ahol a szak-
vizsga tantárgyaiból fogok számot adni, vala-
mint itt kerül sor szakdolgozatom megvédésé-
re is.

Szeretném megköszönni az iskola, és a kol-
légium vezetésének, hogy részt vehettem a to-
vábbképzésen, biztosították számomra a vizs-
gákra történõ nyugodt felkészülés lehetõségét.
Korszerû szakmai és mentálhigiénés ismere-
tek birtokában szeretném folytatni további ne-
velõmunkámat.

Fekete István Általános Iskola
Cím: 6050 Lajosmizse, Szabadság tér 13.

E-mail: titkarsag@lmsuli.sulinet.hu
Web: www.altisk-lmizse.sulinet.hu

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu 06-40/638-638

F E L H Í V Á S !
A Fekete István Általános Iskola központi épület udvarfelújításának elsõ szakasza meg-
történt. Az intézmény udvara, annak berendezései, valamint sportpályái az iskolával
jogviszonyban álló tanulók számára vannak fenntartva. Ezek használata szorgalmi idõ-
ben tanórák, délutáni foglalkozások (kollégium, napközi, tanulószoba, edzés stb.), illet-
ve nyáron egyéb, iskola, kollégium által szervezett programok (nyári táborok) alkalma-
kor tanári, edzõi felügyelettel történik. Mivel nem KÖZTERÜLETRÕL van szó, az is-
kola udvarát hét közben is, valamint hétvégenként is csak az arra jogosultak használ-
hatják a teljes évre vonatkozólag.
ILLETÉKTELEN SZEMÉLYEK ÉS JOGOSULATLANUL OTT TARTÓZKODÓK
SZÁMÁRA AZ ELÕBB LEÍRTAK MEGSZEGÉSE SZABÁLYSÉRTÉSI ELJÁRÁST
VON MAGA UTÁN. A balesetek elkerülése, valamint az intézmény és udvara állapotá-
nak megõrzése érdekében fokozott ellenõrzések várhatóak, melyekhez a rendõrség és a
járõrszolgálat segítségét is igénybe vesszük.

Az iskola vezetõsége

A Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola
TÁMOP 3.1.5.-09/A 2010-0072 azonosítószámmal megvalósuló projektje befejezéséhez érkezett

Vidáné Nagy Ildi-
kó (jobbról a har-
madik a képen)
Szarvason, a Szent
István Egyetem
Alkalmazott Böl-
csészeti és Peda-
gógia Karán

A projektek az Európai Unió
támogatásával valósulnak meg.
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Minden döntõs osztály pénzjutalomban részesült
a Lajosmizsei Kultúrapártoló Alapítvány jóvoltá-
ból, az I. helyezett: 40 000 Ft-ot, a II. helyezett:
20 000 Ft-ot, a III. helyezett: 10 000 Ft-ot fordíthat
osztálykirándulásra. 

Az Olvasó Derbi alatt nemcsak az osztályok
versengtek egymással, hanem a diákok igyekeztek
elnyerni „Az Olvasó Derbi Legtöbbet Olvasó Di-
ák Különdíját”, mely az elismerésen kívül értékes
könyvjutalommal járt. Az „A” csoportban Bende
Barbara 5. osztályos, 1540 ponttal; a „B” csoport-
ban Oláh Adél 6. osztályos diák, 1585 ponttal lett
az elsõ.

Nagy küzdelem volt nemcsak az osztályok, ha-
nem az egyéni versenyzõk között is, ezért kevés
ponton múlott csak az I. helyezés. Ezért úgy dön-
töttünk, hogy jutalmazzuk még az 1000 p. fölött
elért olvasókat is. Õk pedig: „A” csoportban:
Rónay Alíz 4. a – 1405 p., Juhász Krisztina 5. a –
1260 p. „B” csoportban: Molnár Bence 6. e – 1500
p. Tóth Vivien 6. e – 1185 p.

Bízunk benne, hogy sok élménnyel gazdagodott
mindenki, aki részt vett a döntõn illetve a felké-
szülés során, valamint felejthetetlen élményt je-
lentett a gyerekek számára a több száz elolvasott
könyv. 

Reméljük, hogy az Olvasó Derbi alatt „meg-
szerzett” olvasói kedv folyamatos marad, s a nyár
folyamán is rendszeres látogatói lesztek a könyv-
tárnak! Jó volt veletek olvasni és játszani! Találko-
zunk jövõre!

A könyvtár dolgozói

Véget ért a 4 hónapig tartó meghívásos, a Fekete
István Általános Iskola osztályai számára hirde-
tett oktatást segítõ olvasási versenyünk, melyet
idén már 5. alkalommal rendeztünk meg. Két ka-
tegóriában versenyezhettek a diákok: a 4. és 5.
osztályosok alkották az „A” csoportot; a 6., 7. és 8.
osztályosok a „B” csoportot. A döntõbe jutott
6 osztály május 14-én versengett a végsõ sorrend-
ért és nem utolsó sorban a fõdíjért, melyet kirán-
dulásra költhetnek el az osztályok, de üres kézzel
senki nem távozott a versenyrõl. 
Idén is széles kínálatát adtuk az olvasandó köny-
veknek: Szepes Mária, Békés Pál, Fehér Klára,
Wass Albert gyermekkönyveit, Móra Ferenc no-
velláit; külföldiek közül pedig például Mark
Twain, Michael Ende, Eric Kästner, Rudyard Kip-
ling, Jack London ifjúsági regényeit. 
Az elsõ fordulóból a következõ osztályok jutottak
tovább: 
„A” csoport – 1. 5. a: 5935 p. osztályfõnök: László
Ildikó; 2. 4. a: 5050 p. osztályfõnök: Szõke Tímea
Éva, Lestár Tamara; 3. 5. d: 2790 p. osztályfõnök:
Keskeny Erika
„B” csoport – 1. 6. e: 5455 p. osztályfõnök: Juhász
Mária; 2. 6. d: 4145 p. osztályfõnök: Sápiné Aczél
Ágnes; 3. 8. c: 3365 p. osztályfõnök: Adonyi Gab-
riella
A döntõben három feladattal kellett az osztályok-
nak megbirkózniuk: életrajzi totó kitöltésével, egy
könyvajánlóval és egy jelenettel, melyet az elolva-
sott könyvekbõl lehetett választani.
A zsûrinek – amelynek tagjai voltak Sápi Tiborné
a Fekete István Általános Iskola igazgatónõje,
Kálmán Éva igazgató helyettes, Szabóné Mizsei
Julianna nyugalmazott magyar szakos pedagógus,
Sólyom János, aki nagyon sokat tett és tesz
Lajosmizse kultúrájáért és Magné Kemmer Már-
ta nyugalmazott könyvtárvezetõ – nehéz dolga
volt. Jobbnál jobb elõadások kápráztatták el az
ítészeket, dicsérték az elõadásokat, a színészi tel-
jesítményt, a megvalósítást. 
Sajnos – verseny lévén – el kellett dönteni a sor-
rendet. Az osztályok egyenlõ eséllyel indultak, mi-
vel a hozott pontok csak döntetlennél számítottak
volna, de idén erre nem került sor, az aznapi telje-
sítmény döntötte el a végsõ sorrendet, mely a kö-
vetkezõképpen alakult: 
„A” csoport:

1. 5. a;
2. 4. a;
3. 5. d

„B” csoport:
1. 8. c;
2. 6. d;
3. 6. e

ÉRETTSÉGIZZEN
ESTI TAGOZATON LAJOSMIZSÉN!

A Kun László Középiskola és Szakiskola
FELVÉTELT HIRDET

a 2012/2013-as tanévre gimnáziumi képzésre a
Lajosmizsei Tagintézményébe

Jelentkezni lehet négy éves érettségire felkészítõ képzésre,
amelybe beszámítható a jelentkezõ korábbi tanulmányai
során szerzett elõképzettsége. A jelentkezés alapfeltétele a
8. osztályos általános iskolai bizonyítvány, valamint a
betöltött tankötelezettségi korhatár.
A képzés során a tanulók a gimnáziumi képzésre elõírt
tantárgyakat tanulják. A tízedik évfolyamba beiratkozó
tanulók érettségi tantárgyként választhatják a katonai
alapismeretek, vagy a gazdasági ismeretek tantárgyakat
is, amelybõl a tizenegyedik évfolyam befejezésekor elõre-
hozott érettségi vizsgát tehetnek. A tanulók a 12. évfo-
lyam sikeres elvégzése után gimnáziumi érettségi vizsgá-
val fejezhetik be tanulmányaikat. Az oktatás hetente két
alkalommal (hétfõn és szerdán), esti tagozaton, délután
15.00 és 20.00 közötti idõben történik! 

Érdeklõdni és elõzetesen jelentkezni lehet:
TAMÁS ANDRÁSNÉ tagintézmény-vezetõnél a 
06-30/685-4845-ös telefonszámon.
Részletes információ kérhetõ még (munkanapokon,
munkaidõben): DEBRECZENI SÁNDOR igazgató-
helyettestõl a 06-30/9140-035-ös telefonszámon.
Beiratkozás a képzésre:
2012. augusztus 27-én, 28-án, 08.00–16.00-ig
2012. augusztus 29-én 08.00–16.00-ig
2012. augusztus 30-án 08.00–18.00-ig
2012. augusztus 31-én 08.00–16.00-ig
A beiratkozás helye: Fekete István Általános Iskola
épülete, Lajosmizse, Szabadság tér 13. sz.
A beiratkozáshoz hozza magával iskolai bizonyítványa-
it, személyi igazolványát, lakcímkártyáját valamint TAJ
kártyáját! Középiskolánk tanulói jogosultak diákigazol-
vány igénylésére és a velejáró kedvezmények igénybevé-
telére. A képzés TANDÍJMENTES! A jelentkezõknek
csak iskolafenntartási-hozzájárulást kell fizetni, mely-
nek összege 12 000 Ft és a beiratkozáskor kell fizetni.
A képzést csak a szükséges jelentkezõi létszám megléte
esetén indítjuk!

SZEREZZEN SZAKKÉPESÍTÉST
ESTI TAGOZATON LAJOSMIZSÉN!

A Kun László Középiskola és Szakiskola
FELVÉTELT HIRDET

a 2012/2013-as tanévre szakközépiskolai képzésre a
Lajosmizsei Tagintézményébe

A szakközépiskolai képzésen belül gazdasági informati-
kus vagy logisztikai ügyintézõ képzésre lehet jelentkezni. 
A képzés érettségire alapozott, kétéves szakközépiskolai
képzés, amelynek során a hallgatók emelt szintû képzés-
ben részesülnek. A képzés során angol nyelv tanulása kö-
telezõ. Az oktatás hetente két alkalommal (hétfõn és szer-
dán), esti tagozaton, délután 15.00 és 20.00 óra közötti
idõben történik! 
Érdeklõdni és elõzetesen jelentkezni lehet: TAMÁS
ANDRÁSNÉ tagintézmény-vezetõnél a 06-30/685-
4845-ös telefonszámon.
Részletes információ kérhetõ még (munkanapokon,
munkaidõben): DEBRECZENI SÁNDOR igazgató-
helyettestõl a 06-30/9140-035-ös telefonszámon.
Beiratkozás a képzésre :
2012. augusztus 27-én, 28-án, 08.00–16.00-ig
2012. augusztus 29-én 08.00–16.00-ig
2012. augusztus 30-án 08.00–18.00-ig
2012. augusztus 31-én 08.00–16.00-ig
A beiratkozás helye: Fekete István Általános Iskola
épülete, Lajosmizse, Szabadság tér 13. sz.
A beiratkozáshoz szükséges a személyi igazolvány, lak-
címkártya, érettségi bizonyítvány.
Középiskolánk tanulói jogosultak diákigazolvány igény-
lésére és a velejáró kedvezmények igénybevételére. Az ok-
tatás – az elsõ szakképesítés megszerzése esetén – tandíj-
mentes! A jelentkezõknek csak iskolafenntartási-hozzájá-
rulást kell fizetni, melynek összege 12 000 Ft és a beirat-
kozáskor kell fizetni.
A képzést csak a szükséges jelentkezõi létszám megléte
esetén indítjuk!

www.kunkozepiskola.hu

Olvasó Derbi 2012 – döntõ

A döntõ pillanatképei

Lajosmizse Város 
Roma Nemzetiségi Önkormányzata 

a Nemzetközi Roma Nap alkalmából az aláb-
biakat jutalmazta a kisebbségi díjjal a 2012. áp-
rilis 13-án tartott ünnepségen.
Esélyegyenlõségi díj: Lajosmizse Város Mûvelõ-
dési Háza és Könyvtár, Fekete István Általá-
nos Iskola
Készségfejlesztésért díj: Meserét Napköziottho-
nos Óvoda és Bölcsöde
Roma kultúráért díj: Romano Chachipe Lajos-
mizse Cigány Tánc csoport 
Csorba János (zenész)
Sportért díj: Patai Zsolt (foci), Kökény Béla
(testépítés)
Ez úton is gratulálunk és további sok sikert kí-
vánunk.

Tisztelettel: Lakatos Pál RNÖ elnök
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Húsvét elõtt kilenc napon át festettünk tojást a
gyerekekkel, akik szervezetten, óránként ér-
keztek. Maratással és karcolással díszítettük az
elõre megfestett tojásokat.

Virágvasárnapon virág és hímes tojás kiál-
lítást, valamint vásárt rendeztünk. A régi épü-
let ismét megtelt ünneplõ, ünnep váró embe-
rekkel. Mûsorunkat az óvoda Micimackó
csoportja, az óvó nénik énekkara és az elsõsök
tavaszköszöntõ mûsora tette széppé. A Polgár-
mester úr és Sápi Tiborné igazgatónõ köszön-
tõje is fokozta a családias, ünnepváró hangulat.
Tombolán hímes tojás csomagot lehetett nyer-
ni, az udvaron viszont a gyerekek csoki tojást
kereshettek.

Május 13-án ünnepi taggyûlést tartottunk,
melyre meghívtuk a Lajosmizse Város Mûvelõ-
dési Háza és Könyvtára dolgozóit ezzel ünne-
pelve együttmûködésünk sikereit.

A Környezetvédelmi Jeles Napok záró mûsora-
ként a Mûvelõdési Házzal és az iskola alsó ta-
gozatával közös, négy napos rendezvényünket
sokan látogatták meg május 13-ától 16-áig. Az
iskolás és óvodás csoportok 20–30 percenként
érkeztek, volt úgy, hogy egyszerre három cso-
port volt az épületben.

Az esõs idõ miatt a szabadba tervezett progra-
mokról le kellett mondanunk, de a vendégeink
így is jól érezték magukat.

Kiállításunk öt részbõl állt: 
Környezetünk védelme gyermekszemmel c.
rajz kiállítás

Védett madaraink életérõl
Madáretetõk és odúk, az egyesület munkáiból 

KÖVETKEZÕ PROGRAMJAINK:

Július 2-ától 6-áig (hétfõtõl péntekig) hagyományõrzõ nyári tábort rendezünk az egyesület
és a Ladánybenei Iskola szervezésében (bõvebben a 16. oldalon)

Mizse napok keretében: hagyományõrzõ múzeumi gyermek foglalkozások 
Múzeumi hétvége I. augusztus 9. csütörtök 10.00–12 óráig kovászos uborka készítése

augusztus 10. péntek 10.00–12.00 óráig tarhonya készítése
augusztus 12. vasárnap ÜNNEPI PROGRAM 10.00–18.00 óráig
10.00 órakor KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ
Egész nap ünnepi MÚZEUM NYITVA TARTÁS

További programjaink: 
TARHONYA FESZTIVÁL Benke Laci bácsi közremûködésével verseny a vándorserlegért
KÉZMÛVES VÁSÁR, KÉZMÛVES FOGLALKOZÁSOK, ÜGYESSÉGI JÁTÉKOK stb.

Múzeumi hétvége II. augusztus 17. péntek 10.00–12.00 óráig héhölés, fonás
augusztus 18. szombat 10.00–12.00 óráig mosás, vasalás

ÜNNEPI MÚZEUMI NYITVA TARTÁS ÉS KÖNYVVÁSÁR
augusztus 19. vasárnap 10.00–19.00 óráig

augusztus 20. hétfõ 10.00–19.00 óráig

Állandó kiállításaink a Régi Városházán

LAJOSMIZSE HELYTÖRTÉNETI
KIÁLLÍTÁSA

– Jászlajosmizse – egy község születése
– Katonák, hõsök, áldozatok
– Vallásos élet
– Mesterek, mesterségek
– Kézmûvesség
– Szabad idõ, szórakozás
– Élet a tanyán
– Gazdálkodás 
– A mi iskolánk 
– Gyermekjátékok

AZ ÁSVÁNYOK VILÁGA
– A Szebenyi gyûjtemény

POLGÁRI SZOBA
– Kónya-Laczi szoba

NYITVA: VASÁRNAP 15–18 ÓRÁIG
Információ, bejelentkezés: 06-70/280-6922

Díszmadarak és kisállatok (madárgyûjtõk, ke-
reskedõk kiállítása)
Ásványok világa – állandó kiállítás

Programok:
– Ásványvásár – Fuxreiter András ásványgyûj-
tõ csak május 14-én hétfõn árulta ásványait,
melyet közkívánatra meg fogunk ismételni.

– „Az ásványok világáról” – Fuxreiter András
elõadása 15.00 órakor kezdõdött.
– Vízkóstoló – nem csak a csapvizet és ásvány-

vizet kóstoltuk meg. Megkóstoltuk még a nagy-
anyáink által készített „pezsgõ vizet”, és egy ré-
gi kedves italt is elkészítettünk, a Bambit, az
eredeti recept alapján, ami mindenkinek ízlett!

Május 26-án a Fekete István Általános Iskola
Családi Napján, kézmûves foglalkozásokat
tartott egyesületünk.

Skultéti Jánosné
Helytörténeti Egy. elnöke

A Helytörténeti Egyesületben – a Régi Városházán –
hagyományõrzõ foglalkozásaink, kiállításaink
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LAJOSMIZSEI VLC – labdarúgás 

Felnõtt és ifjúsági csapatunk is folytatta sikeres szereplését a bajnokságban! Mindkét gárda dobogós
helyen áll 25 forduló után, a felnõtt harmadik, az ifi második 5 fordulóval a vége elõtt. Elsõ csapa-
tunk 75 gólt szerzett eddig (mérkõzé-
senként 3 rúgott gólos átlag!), ezzel a
csoport leggólerõsebb együttese. A gól-
lövõlistát is LVLC játékos, Dóka Dániel
vezeti 21 góllal, de az egyaránt 13-13
gólos Boda Imre és Sajó Attila is elõke-
lõ helyet foglal el a góllövõk versenyé-
ben. Ifjúsági csapatunk 22 gyõzelem és
egy döntetlen mellett csak két vereséget
könyvelhet el, ezzel meg van az esélye a
tavalyi bajnoki cím megismétlésére.

Még nem közölt eredmények: 
LAJOSMIZSEI VLC – BUGAC 8-1 GÓL: DÓKA D. 2, DÓKA Z., SAJÓ A., + 3 ÖNGÓL
TABDI – LAJOSMIZSEI VLC 0-3 (TABDI VISSZALÉPETT)
LAJOSMIZSEI VLC – KISKUNFÉLEGYHÁZI VASUTAS 3-3 GÓL: DÓKA D. 2, SAJÓ A.
NYÁRLÕRINC – LAJOSMIZSEI VLC 3-3 GÓL: BODA, SAJÓ A., PÁPAY
LAJOSMIZSEI VLC – HARKAKÖTÖNY 5-1 GÓL: SAJÓ A. 3, DÓKA D., HAJDÚ
VÁROSFÖLD – LAJOSMIZSEI VLC 2-4 GÓL: DÓKA D.2, JUHÁSZ, BODA
JAKABSZÁLLÁS – LAJOSMIZSEI VLC 1-1 GÓL: DÓKA D.
LAJOSMIZSEI VLC – TISZAKÉCSKE 3-1 GÓL: SAJÓ A., JUHÁSZ, DÓKA D.

Ifjúsági:
LAJOSMIZSEI VLC – BUGAC 3-0 (nem állt ki az ellenfél)
TABDI – LAJOSMIZSEI VLC 0-3 (TABDI VISSZALÉPETT)
LAJOSMIZSEI VLC – K.K.FHÁZI VASUTAS 4-0 GÓL: SZATMÁRI, BASKY, VALTER, KISS
NYÁRLÕRINC – LAJOSMIZSEI VLC 2-2 GÓL: CSERNI, HALMAVÁNSZKI
LAJOSMIZSEI VLC – HARKAKÖTÖNY 5-0 GÓL: BASKY 2, HALMAVÁNSZKI, SÁNDOR, PÁSZTI
VÁROSFÖLD – LAJOSMIZSEI VLC 1-3 GÓL: VALTER 2, CSERNI
J. SZÁLLÁS – LAJOSMIZSEI VLC 6-0 GÓL: KISS Á., 2, NAGY CS. 2, HALMAVÁNSZKI, VALTER
LAJOSMIZSEI VLC – TISZAKÉCSKE 2-1 GÓL: PÁSZTI 2

U7, U9, U11, U13 és U15-ös csapataink sikeresen szerepelnek a BOZSIK PROGRAM Egyesületi és
Intézményi versenyein, valamint meghívásos tornákon is részt vesznek. 

Jakabszálláson a 25. alkalommal megrendezett Tavaszi kupán az U13 és az U15 -ös korosztályban
is lajosmizsei gyõzelem született. Mindkét korcsoportban LVLC játékos szerezte meg a gólkirályi cí-
met, a kisebbeknél Kun Márk, a nagyobbaknál Spiegelberger Tamás. U15-ös serdülõ csapatunk Ör-
kényben, a Focifesztivál néven futó nemzetközi versenyen (német, szerb és román csapatok is részt
vettek) a 4. helyen végzett, nagy csatában.

Május végén, június elején városunk is otthont ad három gyermeklabdarúgó tornának. Minden érdek-
lõdõt szeretettel várunk ezekre a rendezvényekre.

(A klubbal kapcsolatos további, részletes információk megtalálhatók az interneten, a Lajosmizsei VLC
weblapján, a www.lvlc.mlap.hu oldalon.)

Faragó Gyula

SAKK
Jól szerepeltek május
12-én Kunszentmikló-
son, a Bege Márton
Emlékversenyen a la-
josmizsei fiatalok. Kun
Vivien és Csupity Dávid
aranyérmet szerzett,
Faragó Balázs második,
Váradi Tamás harmadik
helyezést ért el korcso-
portjában. Török Bor-
bála a felnõttek mezõ-
nyében második lett.

Móczó István

LAJOSMIZSEI ASZTALITENISZ CLUB
Egyesületünk a Kecskeméti Városi Bajnokság III. Csoportjában sze-
repelt. A bajnokság befejezõdött és csapatunk dobogós 3. helyen
végzett. A csapat tagjai: Baracsi Dóra, Szijjártó Pálné, Galacz István,
Végh Györgyné, Kállai Zsolt.

A megyei Bajnokság még nem ért véget. 12 csapatból sikerült az el-
sõ 6 közé jutnunk. Még tart a rájátszás, ami azt jelenti hogy az elsõ
hat helyezett és a második hat helyezett külön játszanak egymás el-
len és ez fogja eldönteni a sorrendet. Még három forduló van hátra,
június 8-án lesz az utolsó mérkõzésünk. Szeretnénk a 4. vagy 5. he-
lyen végezni.

Egyesületünknél beindult az utánpótlás nevelés. Akik szeretnének
pingpongozni: a „Pártházban” minden szombaton délelõtt 10 órától
várjuk a nagycsoportos óvodás és az alsós gyerekeket.

Szijjártó Pálné

Primavera Mizse KC – kézilabda 

Pontosan egy évvel ezelõtt, NB II-es bajnokként
ünnepeltünk, s terveztük a ránk váró erõpróbát,
az NB I/B bajnokságot. Mivel az induláshoz fel-
tétlenül szükséges anyagi hátteret csak röviddel
a nevezési határidõ letelte elõtt sikerült összeállí-
tani, így – részben az anyagiak miatt, részben
idõhiány miatt – komoly erõsítésre nem volt le-
hetõségünk. Új játékosként érkezett Gál János,
Urbán László, valamint Goran Vujasin, távozott
Czövek Igor. Augusztus elején kezdõdött felké-
szülésünk, s szeptember közepén már bajnokit
kellett játszani. Sajnos a rajt nem túl jól sikerült,
kiütközött a csapaton az újoncok rutintalansága,
és több már „megnyert” meccset buktunk el, így
a vártnál kevesebb, mindössze öt pontot sikerült
az õszi idény végéig szerezni.

Szezon közben leigazoltuk Gelley Dávidot,
Godán Attila súlyos sérülés és külföldi munka-
vállalás miatt kiszállt, valamint Makai Lajos is tá-
vozott.

Mivel a csapat õszi teljesítményével mind a
csapat vezetése, mind a szponzorok elégedetle-
nek voltak, a téli felkészülést Rapi Róbert edzõ
helyett Kun István, Péter László edzõpáros kezd-
te el. Távozott a csapattól Gelley és Urbán, érke-
zett Miloradovic Dávid, Milisevic Igor, Kun Attila
és Csatai Zoltán.

A kitûzött cél nem lehetett más, mint a bent
maradás kiharcolása. Ennek szellemében ke-
mény felkészülés után, sikeresebb tavasz kö-
szöntött ránk, hiszen eredményesebben szere-
peltünk.

Kun István edzõ mérhetetlen fanatizmusa,
egyedi stílusa, megosztó személyisége, kissé
felkavarta az indulatokat. Lehet Õt szeretni, meg
nem szeretni, de egy tény: az õszi 5 pont helyett
12 pontot gyûjtött a csapat a vezetésével, bizto-
sítva ezzel a bent maradást az NB I/B-ben.

A jövõrõl sok újat mondani nem tudunk, ren-
geteg a bizonytalanság. Sajnos még nem ismert
az új versenykiírás, késik a „TAO”-s pályázat el-
bírálása, így biztonságosan tervezni nem lehet.
Szeretnénk az értékeink megtartása mellett to-
vább erõsíteni, szeretnénk a csoport egyik meg-
határozó csapatává válni. A csapat most a meg-
érdemelt pihenõre vonul július végéig, a vezetõ-
ség pedig tovább folytatja gigászi küzdelmét az
anyagi háttér biztosítása érdekében.

Ezzel párhuzamosan pedig türelmetlenül vár-
juk sportcsarnok-építési pályázat eredményét,
mert pozitív eredmény esetén igen szûk határ-
idõ, mindössze egy év áll rendelkezésre a meg-
valósításra. Reménykedünk, és reméljük, hogy a
2013/14.es bajnokságot már az impozáns, gyö-
nyörû új csarnokban kezdhetjük.

Végezetül, mint az egyesület elnöke, szeret-
ném megköszönni a csapat minden tagjának,
vezetõnek, áldozatkész munkáját, valamint a
csapatot támogató cégeknek, vállalkozásoknak,
önkormányzatnak, magánszemélyeknek önzet-
len támogatását a legkisebbtõl a legnagyobb tá-
mogatásig, hiszen tudjuk: nélkülük nem mûköd-
hetne egyesületünk, s nélkülük nem tudnánk vá-
rosunk jó hírnevét öregbíteni, s kedves szurkoló-
inkat szórakoztatni. 

Köszönettel és tisztelettel:
Sápi Zsombor

SE-elnök

SPORT  •  SPORT  •  SPORT  •  SPORT  •  SPORT

A sporthíreket Gáspár Vilmos állította össze.
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Hagyomány-
õrzõ

nyári tábor
A Lajosmizsei Helytörténeti

és Kulturális Egyesület
és a Ladánybenei Iskola

szervezésében

2012. július 2–6-áig

naponta 8–16 óráig

A tábor 5 napos, 4 napig
a Lajosmizsei Helytörténeti

Kiállítás termeiben foglalkozások
keretében idézzük fel dédszüleink

hétköznapjait.

1 napot Ladánybenén a szabadban
töltünk, üstben fõzünk, felfedezzük

a Tatárszentgyörgyi Tájvédelmi
Körzet páratlan szépségeit,

és minden nap sokat játszunk!

A táborozás díja:
9000 Ft/fõ

+ útiköltség
(Ladánybene – Lajosmizse)

FÕBB PROGRAMJAINK:

– dédanyáink konyhai mun-
kája,

– így készült a stafírung,
– régi mesterségek,
– dédszüleink játékai,
– iskolába megyünk,
– határszemle.

Jelentkezési határidõ:
június 15.

Táborozásra a 06-70/280-6922-es
telefonszámon lehet jelentkezni
és bõvebb felvilágosítást kérni.

Skultéti Jánosné
Helyt. Egy. elnöke

Nyári Sport- és szabad-
idõ Táborba jelentkezés

– Gyermekjóléti
Szolgálat felhívása

A Gyermekjóléti Szolgálat 2 csoportban
ismételten nyári tábort szervez, cso-
portonként 20-20 fõs, 10–14 év közöt-
ti, általános iskolás gyermekek számá-
ra, Lajosmizsén. Táborvezetõ: Faragó
Gyula testnevelõ tanár. Kérjük, hogy
azok, akik már leadták jelentkezésüket,
vegyék fel újra a kapcsolatot a Szolgálat
munkatársaival, személyesen. Jelentke-
zés: A nagy érdeklõdésre való tekintettel
korlátozott számban még lehet jelent-
kezni.

Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai

Nyári táborok a Meserét
Lajosmizsei Óvodában
(székhelyintézményben kerülnek

megrendezésre)

2012. június 18–22. Origami tábor
Tábort vezeti: Nagyszabóné Borbély Ella
2012. június 18–22. Anyanyelvi tábor
Tábort vezeti: Helgert Lászlóné
2012. június 25–29. Alkotó tábor
Tábor vezeti: Virágné Mujkos Erika és 
Bujdosó Tihamérné
2012. június 25–29. Úszó tábor
Tábort vezeti: Veszelszki Erzsébet
Segítõk: Virág Gabriella és Holló Erika

Lajosmizse Város
Mûvelõdési Háza és

Könyvtára által indított
táborok

Fürkész Tábor 2012 – „Kis kalandozó”
címmel nyári napközis jellegû tábor in-
dul a lajosmizsei mûvelõdési ház és a
könyvtár szervezésében június 25–29.

Helyszínek, programok: Kunadacsi Hor-
gász Centrum; Kirándulás, Visegrád; Li-
za Panzió – kerékpárral; Kirándulás,
Challangeland kalandpálya – Csillebérc;
+ Fürdés, kézmûveskedés, játék, mó-
ka, kacagás 

Részvételi díj: 18 000 Ft – 22 000 Ft
(létszámtól függõen)

Az érdeklõdõk a városi könyvtárban
vagy az 555-323-on kaphatnak bõvebb
felvilágosítást.

Jelentkezéseiteket május 29-éig vár-
juk a könyvtárban, 6000 Ft elõleg befi-
zetésével.

III. AGYAG TANYA
– FAZEKAS TÁBOR

(gyermek és felnõtt csoportok)

2012 júliusában ismét indul a fazekas
tábor! Helyszíne: Az Agyag Tanya a
mûvelõdési ház és könyvtártól 5 km-
re helyezkedik el, a Benei úton, a bal-
oldalban.
Hétfõtõl péntekig + 1 nap: 10–18 óráig

A tábor költségei:
táborozási díj (6 nap): 25 000 Ft
a szakköri tagoknak (6 nap): 18 000 Ft
napi díj: 5 000 Ft

Játszóruhát vagy kötényt
hozz magaddal!

Bejelentkezés szükséges!
Vinnainé Csurpek Ágnesnél a

06-30/984-5211 telefonszámon!

I. Lajosmizsei
Tûzzománc tábor

A tábor idõtartama: 2012. július 2–6-ig
naponta 9–17 óra között. 

A tábor helye: Lajosmizse Város Mûve-
lõdési Háza és Könyvtára, 6050 Lajos-
mizse Szabadság tér 12.

A heti részvételi díj: 8000 Ft. 

Regisztráció: a táborra jelentkezõknek
2012. június 15-éig jelentkezési lapot
kell kitölteni.

Bõvebb információ: Skultéti Árpád
06-70/366-5348

16.qxd  2012.05.24.  17:32  Page 16


