
HÍRek LAjosmizse Portáján VII. évfolyam 3. szám, 2012. szeptember–november

GRATULÁLUNK!
A kitüntetéseket Basky András polgármester úr adta át a XIX. LAJOSMIZSEI NAPOKON

Lajosmizse Város Díszpolgára
kitüntetõ cím: Kocsis Tibor

Lajosmizse Város Egészség- és Szociális Ügyéért szakmai
kitüntetõ díj: Fejesné Gajdácsi Irén

Lajosmizse Városért szakmai kitüntetõ díj:
Kiss Zoltán

Lajosmizse Városért szakmai kitüntetõ  díj:
Kutasiné Nagy Katalin
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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

Szelektív hulladékgyûjtés

A házhoz menõ szelektív hulladék-
gyûjtés 2012. október–december kö-
zötti szállítási idõpontjai:

– Kecskemét felõl Dózsa György út
jobb oldala hétfõi gyûjtõnap

– Kecskemét felõl Dózsa György út
bal oldala keddi gyûjtõnap

Gyûjtõzsákok térítésmentesen kérhe-
tõk a polgármesteri hivatal informá-
cióján.

Környezetvédelmi Díj Pályázat
elbírálása

Lajosmizse Város Önkormányzata
2012-ben is meghirdette a „Virágos
Lajosmizséért” Környezetvédelmi Díj
pályázatát, melyet 2012. július 13-áig
lehetett benyújtani Lajosmizse Város
Önkormányzata Pénzügyi, Területfej-
lesztési és Közbeszerzési Bizottságá-
nak címezve. A pályázatnak tartalmaz-
nia kellett a bemutatni kívánt lakókör-
nyezetrõl készült képeket, rövid leírást
az alkalmazott ápolási módokról, a la-
kóudvar ápoltságáról és fûvel való bo-
rítottságáról, növényekrõl, környezet-
alakításról és fenntarthatóságról. 

A benyújtási határidõn belül egy
pályázat érkezett Király József és
családja részérõl, aki „Virágos Lajos-
mizséért” díszes táblát és emléklapot
kapott. Még egyszer gratulálunk a
nyertes pályázónak, egyúttal remél-
jük, hogy a jövõ évben több lajos-
mizsei ingatlantulajdonos tartja ér-
demesnek bemutatni igényes, szép la-
kókörnyezetét.

Zöldhulladék-gyûjtés

A szépen ápolt, gondozott kert elke-
rülhetetlen velejárója a zöldhulladék
keletkezése. Tudjuk, milyen nagy gon-
dot jelent a zöldhulladéktól megszaba-
dulni. A városban évrõl évre problé-
mát jelent a nagy mennyiségben kelet-
kezõ zöldhulladék elhelyezése, melyre
az önkormányzat keresi a lehetõsé-
geket.

Kérjük a Tisztelt Lakosokat, hogy
az ingatlanokon keletkezõ zöldhulla-
dékot – amennyiben lehetõség van rá –
elsõsorban komposztálják.

A hulladékokból – szervesanyag-
tartalma csökkentése érdekében – ér-
demes külön gyûjteni a szerves anya-
got. A háztartásban keletkezet hulla-
dék közel 30% komposztálható hulla-
dék. A zöldhulladék komposztálása
után értékes tápanyagot tartalmazó
komposzt keletkezik, mely újrahasz-
nosítható.

Azon ingatlanokon, ahol nem old-
ható meg a komposztálás, az ingatlan-
tulajdonosok a szilárd hulladékkeze-
lési közszolgáltatás keretében, a köz-
szolgáltatótól megvásárolható cég-
emblémás zsákban kihelyezve elszállít-
tathatja a zöldhulladékot.

A Dózsa Gy. és Bajcsy-Zs. úton la-
kóknak a platánfákról lehulló levelek
összegyûjtéséhez az Önkormányzat

Változás a gépjármûadóban
2013. évtõl

Felhívjuk a súlyos mozgáskorlátozott
gépjármû-tulajdonosok figyelmét,
hogy a Nemzetgazdasági Miniszté-
rium tájékoztatása alapján a 2013. év-
tõl

– a 164/1995. (XII. 27.) Korm. ren-
delet alapján a 2011. július 1-jéig ki-
adott ún. „7 pontos igazolás”, illetve

– a Korm. rendelet 2012. március
30-áig hatályos 7. § (3) bekezdés ac)
alpontja alapján BNO kód XIII. fõ-
csoportjába tartozó vezetõ diagnózis-
ra tekintettel megállapított, legalább
40%-os egészségkárosodással rendel-
kezõ személy esetén kiadott (Nemze-
ti Rehabilitációs és Szociális Hivatal)
szakvélemény nem jogosít adómen-
tességre.

Akik a fenti szakvélemények vala-
melyikével rendelkeznek, a 2013. év-
tõl nem tekinthetõk súlyos mozgás-
korlátozottnak, így gépjármûadó-
mentességre sem jogosultak. Ahhoz,
hogy e személyek – függetlenül attól,
hogy egészségügyi állapotuk évek,
esetleg évtizedek óta véglegesnek te-
kintendõ – továbbra is jogosultak le-
gyenek az adómentességre, a szakér-
tõi szervnél (2012. év végéig) a közle-
kedõképességük minõsítése céljából
vizsgálaton kell részt venniük, és an-
nak eredményeként a súlyos mozgás-
korlátozottságukat megállapító új
igazolással kell rendelkezniük. Ha a
„régi igazolással” rendelkezõ személy
felülvizsgálaton csak 2012. december
31-ét követõen vesz részt, akkor az
adómentesség értelemszerûen az új
igazolás kiállítását követõ hónap
1. napjától jár.

02-03.qxd  2012.09.13.  18:19  Page 2



3

zsákokat biztosít, melyeket a Polgár-
mesteri Hivatal recepciójánál szep-
tember 20-ától ügyfélfogadási idõben
átvehetnek. A Dózsa Gy. és Bajcsy-Zs.
útra kihelyezett zsákok elszállítása fo-
lyamatos. 

Ezúton kérjük a Tisztelt Lakosokat,
hogy a zöldhulladék ártalmatlanítását
ne égetéssel oldják meg!

KÖZLEMÉNY

Magyarországon 2012 õszén a Köz-
ponti Statisztikai Hivatal (KSH) és az
Európai Unió Statisztikai Hivatala
(EUROSTAT) együttmûködési meg-
állapodásának megfelelõen kerül sor
az Európai egészség és társadalmi
részvétel (TÁRS-) felmérésre. Az
adatgyûjtést a KSH végzi, az Eurostat
elõírásai alapján. A felmérés elsõsor-
ban az európai uniós adatigényeket és
a közösségi szociálpolitikai döntések
megalapozását szolgálja, ezért az or-
szágok nagy többségében azonos idõ-
pontban, egységes elõírások szerint
hajtják végre.

Az adatfelvétel az emberek többsé-
ge számára bármikor elérhetõ társa-
dalmi részvételi lehetõségeket, tevé-
kenységeket vizsgálja. A TÁRS-fel-
mérés elsõsorban az egészségi problé-
mákkal és sérüléssel, fogyatékossággal
élõk társadalmi akadályozottságát ku-
tatja, összehasonlítva egészséges tár-
saik lehetõségeivel.

Magyarországon a TÁRS-felmérés
530 településen, a 15 éves és idõsebb,
magánháztartásokban élõ lakosság kö-
rében, 10 893 fõ megkérdezésével
zajlik

2012. szeptember 15. és október 31.
között.

A sorszámozott igazolvánnyal rendel-
kezõ kérdezõbiztosok a fenti idõszak-
ban keresik fel a véletlen mintavétellel
kiválasztott személyeket, és kérdõívet
töltenek ki az egészségi állapotukról, a
társadalmi részvételi lehetõségeikrõl,
a munkavállalásról, tanulásról, köz-
lekedésrõl, szórakozásról, társas kap-
csolatokról és életkörülményeikrõl.
A kérdõív vizsgálja azokat az akadá-
lyokat, amelyekkel az emberek a társa-
dalmilag szokásos tevékenységeik so-
rán szembesülhetnek. A válaszadók
többségét hordozható számítógép
(laptop) segítségével kérdezik ki, má-

sok hagyományos, papír kérdõíven vá-
laszolhatnak. A válaszadás önkéntes.

A felmérés során gyûjtött adatokat
a KSH az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
és a statisztikáról szóló 1993. XLVI.
törvény (Stt.) elõírásainak szigorú be-
tartásával kezeli, csak statisztikai célra
használja fel, név és cím nélkül, az
egyéni azonosítást kizáró módon.

A felmérés megkezdése elõtt a min-
tába bekerült személyeknek tájékozta-
tó levelet küldünk. 

További tájékoztatás:
tars@ksh.hu

Központi Statisztikai Hivatal

KÖTELEZÕ 
AZ AGRÁRKAMARAI

REGISZTRÁCIÓ
SZEPTEMBER 30-ÁIG

Az Országgyûlés 2012. július 12-én el-
fogadta a Magyar Agrár-, Élelmiszer-
gazdasági és Vidékfejlesztési Kamará-
ról szóló 2012. évi CXXVI. törvényt.
A 2012. augusztus 1-jétõl hatályos tör-
vény kötelezõ tagságot ír elõ az agrár-
szektor és az élelmiszeripar valameny-
nyi piaci szereplõje számára.

A tagnyilvántartás összeállítása ér-
dekében a törvény elõírja, hogy az
agrárkamarai tagságra kötelezettek
szeptember 30-áig kötelesek:

– bejelentkezni az agrárkamarai
nyilvántartásba és 

– 5000 Ft összegû kamarai regisztrá-
ciós díjat befizetni.

I. A regisztrációra kötelezettek köre
Regisztrációra kötelezett minden
olyan Magyarországon tevékenykedõ
természetes személy és gazdálkodó
szervezet, aki a törvény alapján az ag-
rárkamarai tagságra kötelezetté válik,
azaz:

– természetes személyként vagy
– gazdálkodó szervezetként agrár-

gazdasági tevékenységet fõtevékeny-
ségként folytat.

A hazai agrártermelõi és élelmi-
szeripari szektor gyakorlatilag vala-
mennyi piaci szereplõjének – a gazda-
sági társaságoktól az õstermelõkig –
regisztrálnia kell.

Részletesen tartalmazza a törvény
2. és 5. §-a, ill. az agrárgazdaságinak
minõsülõ tevékenységek listája elérhetõ:
http://www.agrarkamara.hu/LinkClick.
aspx?fileticket=KD2f-7JrAfI%3d&
tabid=528

II. A bejelentkezés módja
A bejelentkezés kizárólag az online
regisztrációs felületen történhet a
www.agrarkamara.hu és a www.bacsm-
agrarkamara.hu weboldalakon, mely-
nek határideje 2012. szeptember 30.

A kitöltésben szükség esetén segít-
séget nyújtanak az Agrárkamara Gaz-
dálkodói Információs Szolgálatának
tanácsadói a megyénkben 13 területi
irodában, falugazdászok, a könyvelést
végzõk.

A regisztrációhoz feltétlenül szük-
séges:

– MVH regisztrációs szám,
– õstermelõi igazolvány száma, vál-

lalkozói igazolvány száma, gazdasági
társaság nyilvántartási száma.

Az online regisztráció során a fõ te-
vékenységet meg kell jelölni, a késõb-
biek során az osztályokba sorolás alap-
jait ez teremti meg.

III. A regisztráció hitelesítése
A kitöltés végén ellenõriznie és végle-
gesítenie kell a bevitt adatait!

A „Véglegesítés” gomb megnyomá-
sa után már nincs lehetõsége a további
módosításra, a rendszer elkészíti, és a
képernyõn megjeleníti az Ön egyedi
kamarai nyilvántartási számát és a re-
gisztrált adatok visszaigazolását.

NAGYON FONTOS: a regisztráció
akkor érvényes, ha aláírva az alábbi
címre visszaküldik egy példányban:
Magyar Agrárkamara, 1519 Budapest
112, Pf. 285 (legkésõbb 2012. szeptem-
ber 30-áig). 

Ennek hiányában regisztrációja ér-
vénytelen!

Kérdéseivel a regisztrációs ügyfél-
szolgálathoz a 80/911-078-as zöld
telefonszámon hétfõtõl csütörtökig
8.00–16.30, pénteken 8.00–14.30 óra
között forduljon, vagy írásban a regiszt-
racio@agrarkamara.hu e-mail címen.

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

Felsõlajos X. Falunapi ünnepsége maradandó
élményt nyújtott a vendégek aprajának és nagyjának

Szavak és sorok helyett meséljenek a képek…

TÁJÉKOZTATÓ
Felsõlajos Község Önkormányzata tájé-
koztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy
2010. november 1. óta a településünkön
folyamatosan minden éjszaka – havi
8–10 nap rendõri jelenléttel – jelzõszol-
gálat mûködik.

A jelzõszolgálat minden 
este-éjszaka hívható telefonszáma:

06-20/421-5535
Rendõrség telefonszáma:

8–16 óráig hívható: 06-76/356-011
Folyamatosan hívható:

06-20/539-8440

107

Verseny a labdarúgó-kupáért A hagyományos „bográcsos” ebéd

Fa körhintázás a parkban

Kiállítás a Faluházban Lilla néni
szervezésében

Ének és tánc Wolf Katival

Búcsúi szentmise
a Szent László-templomban

Kenyérsütés és arcfestés a Tájház
udvarán

Köszönet minden kedves 
támogatónknak

nagylelkû felajánlásaikért!

6055 Felsõlajos, Óvoda u. 4. Tel.: 76/356-362 
A 2011–12-es nevelési évet egy hangulatos, tartalmas gyereknappal zártuk. Elbúcsúztattuk az is-
kolába menõ gyerekeket, ugrálóvár, arcfestés, csillámtetoválás, bábkészítés színesítette a délelõt-
töt. A szülõk összefogásával egy nagy bogrács ízletes babgulyás készült.

Az évzáró után, a nyári hónapokban óvodánk csökkentett létszámban, 20 fõvel mûködött. Vál-
tozatos nyári játékokban, pancsolásban, barkácsolásokban volt része a gyerekeknek.

Augusztusban a festési, takarítási munkák zajlottak. 
Szeptember 3-án óvodánk újra megnyitotta kapuit 51 kis óvodás gyermekkel.
Elsõ összevont szülõi értekezletünk 2012. szeptember 11-én, 16 órakor volt.
A beíratott gyermekekbõl többen elköltöztek, ezért sok szeretettel várjuk a 3. életévüket betöl-

tött gyermekek jelentkezését.

Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsõde Felsõlajosi Tagintézménye

Kutasiné Nagy Katalin jegyzõ – Juhász Gyula polgármester
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XII.SZAKMAI NAPOK - NYÍLT NAPOK
2012. szeptember 28.- október 12.

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS

INTÉZMÉNYE SZERETETTEL HÍVJA, VÁRJA ÖNT A SZAKMAI NAPOK RENDEZVÉNYEIRE.

2012. OKTÓBER 01. (HÉTFŐ)

8.00-15.00 Számítógépes hallás állapot felmérés és 
helyszínen végezhető szerviz szolgáltatások 
(hallókészülék tisztítás, beállítás, elemcsere)

Helyszín: Egészségház, Fizioterápia
9.00-12.00 Nőgyógyászati rákszűrés

Helyszín: Egészségház, szakorvosi rendelő
Dr. Végh Lajos főorvos, szülész-nőgyógyász

9.00-14.30 Ultrahangos csontsűrűség mérés 
1500 Ft/vizsgálat

Helyszín: Egészségház, ügyeleti rendelő
Időpont-egyeztetés: 76/455-154

9.30-14.30 Légzésfunkciós vizsgálat elsősorban 
dohányzók részére
Helyszín: Egészségház, Labor
Sipos Sára asthma nővér

10.00-13.00 Szájüregi rákszűrés
Helyszín: Egészségház, fogászati rendelő
Dr. Nulinek Ágnes fogszakorvos

14.00-15.30 Iskola egészségügyi alapszűrés 
és szín- látás vizsgálat a 2/ a osztályban
Helyszín: Gépállomási Iskola
Revákné Szívós Klára iskolavédőnő

14.30-16.00 PSA szűrés
Előzetes bejelentkezés Egészségház,
LaborProcurator Alapítvány

15.00-18.00 PSA szűréshez kapcsolódó 
urológiai szűrés
Helyszín: Egészségház, szakorvosi rendelő 
Dr. Járomi Péter urológus szakorvos 

2012. OKTÓBER 02. (KEDD)

8.00-11.00 Melanoma szűrés
Helyszín: Egészségház, szakorvosi rendelő
Dr. Hajdú Klára bőrgyógyász szakorvos

14.00-15.30 Iskola egészségügyi alapszűrés 
és szín-látás vizsgálat a 2/ b osztályban
Helyszín: Gépállomási Iskola
Revákné Szívós Klára iskolavédőnő

14.00-16.00 Elsősegélynyújtó előadás 
pedagógusok részére
Helyszín: Egészségház, Tanácsterem
Riczu Norbert mentő szakápoló, oktató

14.30-18.00 Gyógytorna a gyermekek egészséges  
testi fejlődéséért lúdtalp, gerincferdülés,
tartási rendellenesség esetén
Helyszín: Egészségház, Fizioterápia
Juhász Andrea gyógytornász és
Kecskeméti Edit gyógy-testnevelő 

 2012. OKTÓBER T 05. (PÉNTEK)

8.00-12.00 Szájüregi rákszűrés 
és iskolafogászati szűrés
Helyszín: Egészségház, fogászati rendelő
Dr. Faragó Márta fogszakorvos

9.00-12.00 Nőgyógyászati rákszűrés
Helyszín: Egészségház, szakorvosi rendelő
Dr. Végh Lajos főorvos, szülész-nőgyógyász

2012. OKTÓBER T 12. (PÉNTEK)

8.00-18.00 Ingyenes mammográfi ás szűrés
Előzetes időpont egyeztetés, részletes 

tájékoztató kérhető: Egészségház, 

Somodi Jánosné (76/356-184/233) 

Helyszín: Egészségház, mammográfi ás 
szűrő busz, MaMMa® Egészségügyi Zrt.

EGÉSZSÉGÜGYI HÉT

IDŐSEK HETE RENDEZVÉNYEI
2012. SZEPTEMBER 28. (PÉNTEK)
IDŐSEK NAPJA – VÁROSI ÜNNEPSÉG
Helyszín: Művelődési Ház

13.30 Vendégek fogadása - Az érkező vendégeket köszönti 
Józsáné dr. Kiss Irén intézményvezető

13.45 Az Estike Idősek Klubja alkotásainak kiállítása 
– A kiállítást megnyitja Kocsy Anita klubvezető

13.45 A Nefelejcs Ház lakói alkotásainak kiállítása 
– A kiállítást megnyitja Bozókiné Molnár Zita igazgató

14.00 „Nemzedékek kézfogása” című, 1988-as irodalmi 
színpadi műsorról készült fi lm megtekintése

15.00 „Repüljünk a zene szárnyán” című ünnepi műsor 
Fellépnek: Latin Carnevál tánc-, Városi Énekkar és 
Iskolai Énekkar ének-, Határ Ilona ének-, Bajkán 
Gyöngyi zongora-, Fekete Irén hegedű-, Főnix Dance és 
Romano Chachipe táccsoport növendékei tánc-, óvodások 
és bölcsisek ének produkciókkal. Konferál: Szórád Máté 

16.30 „Szemünk fénye” című kiállítás 
– Az eredményeket ismerteti Szabóné Mizsei Julianna, 
Pedagógus Nyugdíjas Olvasókör vezetője

16.30 Táncház - zenél Galambos József

2012. OKTÓBER 1. (HÉTFŐ)
 9:00 Sütés nagyanyáink receptjei szerint

Helyszín: Estike Idősek klubja 
11.00 Idősek Parkja: Kút átadása

2012. OKTÓBER 02. (KEDD)
13:00 „Bátraké a színpad!” - nyugdíjasok műsora

Fellépnek: Estike Idősek Klubja, „Nefelejcs Ház” 
Időskorúak Otthona, Őszirózsa Népdalkör,

Rózsa Sándor Citerazenekar

Helyszín: Művelődési Ház, Díszterem

2012. OKTÓBER 03. (SZERDA)
10:00 Erdély szépségei - úti élménybeszámoló

Hajdrik Sándor előadásában

Helyszín: Estike Idősek klubja 

2012. OKTÓBER 04. (CSÜTÖRTÖK)
 9:00 Alkotónap 

Használati tárgyak készítése termésekből

Czigány Lajosné közreműködésével
Helyszín: Estike Idősek klubja

2012. OKTÓBER 05. (PÉNTEK)
 10:00 „ A homoktövis jótékony hatása” - előadás

Előadók: Börönte Gábor termelő és 

Horváth Lászlóné forgalmazó
Helyszín: Estike Idősek klubja

2012. szeptember 28.- október 5.

További támogatók:

A szakmai napok fő támogatói:
Lajosmizse és Felsőlajos Önkormányzata
Művelődési Ház és Könyvtára
„Legyetek jók, ha tudtok” Alapítvány
Liza Aqua & Conference Hotel és Fehér Akác Csárda

Baranyai József, BÁCSVÍZ Kft. BENEX FOOD Kft. (Gárdonyi Teaház) Békefi  Anna, Bódogh Lajos,  Braunitzer Ferencné, Bujdosó Gyula,  Börönte Gábor és Horváth Lászlóné  CIG Pannónia Biztosító Cristalle Aqua Hungary Kft. Czigány Lajosné Csorba Zsuzsanna Dr. Csire Gézáné Dr. Járomi Péter  Dr. Végh 
Lajos  Dr. Nulinek Ágnes  Dr. Faragó Márta  Dr. Dutkon Alexandra  Dr. Hajdú Klára  Dr. Serfőző Katalin Dr. Balázs László Folplast Kft. Fortuneta Product Kft. Hajdrik Sándor Házisweets Kft. Horváth Zsuzsanna Juhász Andrea és Kecskeméti Edit KIND Halláscentrum KETIVI Kft. Kollár Imre és Kollárné 
Sarkadi Éva Kovács Béla Kun Béla MAGYARVÍZ Kft. Ludányi Attila, Ludányi Károlyné Moczóné Oláh Edit, Nagy Ervinné „Nefelejcs Ház” Időskorúak Otthona Novartis Hungaria Kft. Ölelő Kéz Ápolási és Hospice Alapítvány és Munkatársai Őszirózsa Népdalkör Prima-Protetika Kft. Procurator Alapítvány 
Repro Balaton Kft. Riczu Norbert  Reform Sziget Rózsa Sándor Citerazenekar Sárközi Zoltán Sipos Sára SOFRAK Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Taki-Bio Kft. és a pártoló jegyek vásárlói…

Támogatásukat köszönjük!

2012. OKTÓBER 03. (SZERDA)

8.00-12.00 Egészség-expo kiállítás és vásár
Helyszín: Egészségház

8.00-12.00 Egészség- pont
Ingyenes vérnyomásmérés, vércukormérés, 

pulzus ellenőrzés, test - tömegindex számítás, 

diétás tanácsadás, menedzser masszázs

Helyszín: Egészségház, Fizioterápia
Ölelő Kéz Ápolási és Hospice Alapítvány

8.00 – 14.00 Gerinc- és lúdtalpszűrés elsős és 
ötödikes iskolai tanulók részére
Helyszín: Egészségház, Védőnői tanácsadó
Dr. Balázs László ortopéd szakorvos
Revákné Szívós Klára iskolavédőnő
Procurator Alapítvány

9.00-12.00 Nőgyógyászati rákszűrés
Helyszín: Egészségház, szakorvosi rendelő
Dr. Végh Lajos főorvos, szülész-nőgyógyász

11.00-15.00 Szájüregi rákszűrés és iskolafogászati
szűrés
Helyszín: Egészségház, fogászati rendelő
Dr. Dutkon Alexandra fogszakorvos

14.00-16.00 „Hallod a tücsök zenéjét?” 
Hallásszűrés 3-6 éves korú gyermekeknek
Helyszín: Egészségház, Védőnői tanácsadó

 2012. OKTÓBER 04. (CSÜTÖRTÖK)

8.00-16.30 Arteriográfi ás érvizsgálat
(költségtérítéses vizsgálat) – I.C.C Kft.

Időpont egyeztetés, tájékoztatás: 
06-20/ 424-2692,  06-30/588-8327
Helyszín: nőgyógyászati szakorvosi rendelő

8.30-12.00 Diétás tanácsadás
Helyszín: Egészségház,1.emelet
Braunitzer Ferencné fődietetikus

8.30-13.00 Véradás
Helyszín: Egészségház, 1.emelet

10.00 Véradó ünnepség
Helyszín: Egészségház, aula
Véradókat köszönti: Basky András 
Polgármester és dr. Horváth László Magyar 
Vöröskereszt Bács-Kiskun Megyei Igazgatója

SZAKMAI NAPOK NYITÓ RENDEZVÉNYE: 2012. szeptember 28. 15.00-kor Művelődési Házban.
Kísérő rendezvény: 2012. szeptember 28 - október 12 között az egészséges táplálkozás ételkülönlegességei fogyaszthatók a Liza Aqua & Conference Hotel és Fehér Akác Csárdában.

EGÉSZSÉG – EXPO
BEMUTATÓ ÉS VÁSÁR AZ EGÉSZSÉGHÁZBAN

2012. október 03., 8.00-12.00 óra

Biokozmetikum bemutató és vásár

Móczóné Oláh Edit, biokozmetikus, 

természetgyógyász-refl exológus
Bio-homoktövis immunerősítő, 
allergia tüneteit megszüntető 
gyógynövény bemutató és vásár
Nagy Ervinné, őstermelő Glutén-, tejcukor és élesztőmentes 

élelmiszerek bemutató és vásár
Reform Sziget táplálékallergiások és 

diétázók szaküzleteGyógynövény bemutató és vásár
Békefi  Anna természetgyógyász

Intim torna Csorba Zsuzsanna Érdeklődő esetén 11.00-12.00 között 

tornalehetőség a tanácsteremben.
Juhászné Fehér Edit vízszűrő 
bemutató és vásárCristalle Aqua Hungary Kft.

Helyszín: tanácsterem

Mizsei salátakóstoló Liza Aqua & Conference Hotel 
és Fehér Akác Csárda

Mézbemutató és vásárSárközi Zoltán, méhész Müzli termékek kóstolója
Fortuneta Product Kft.Tehéntej-gomolya sajt bemutató 

és vásár
Kollár Imre és Kollárné Sarkadi Éva 

családi vállalkozása
Termékbemutató Gárdonyi Teaház (BENEX FOOD Kft.)Természetgyógyászati bemutató

Horváth Zsuzsanna, természetgyógyászTina kecsketej kozmetikum 
bemutató és vásárKETIVI KFT. 
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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 1457 – 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!

Az olimpia évében a sportolás fontossága, 
a mozgás öröme jegyében zajlott 

a Lajosmizsei Gyermekjóléti Szolgálat tábora
A Gyermekjóléti Szolgálat szervezte Sport- és szabadidõtábor
nagy népszerûségnek örvend a lajosmizsei gyermekek körében.

A siker köszönhetõ Faragó Gyula testnevelõ tanár, futball-
edzõ személyének, aki az idén is elvállalta a táborvezetõ fele-
lõsségteljes feladatát, és változatos játékokkal igyekezett átad-
ni a sportolás fontosságát, a mozgás örömét a táborlakóknak. 

A tábor népszerûségét adja az is, hogy a 2 csoportban, össze-
sen 40 fõ gyermek a tábort csodálatos környezetben, a Lajos-
mizsei Sportközpontban tölthette, és a táborlakók használhat-
ták a rendelkezésre álló összes sporteszközt az 1-1 táborprog-
ram során.

A programokat gazdagította a közeli Liza Aqua & Confe-
rence Hotel tulajdonosának a fürdõzés térítésmentes igénybe-
vételének nagylelkû felajánlása, a Lajosmizsei Helytörténeti
kiállítás megtekintése, a helyi Rendõrõrs és Tûzoltóság mun-
katársainak szakmai bemutatója; az étkezést változatossá tette
a helyi hûtõházat üzemeltetõ vállalkozótól érkezett sok-sok fi-
nom gyümölcs. Természetesen a siker záloga a táborlakók egy-
egy hetes életének alapos elõkészítése, a menet közben felme-
rülõ problémák kezelése, amelyeket kiválóan megoldottak a
Lajosmizsei Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai. 

Köszönet minden közremûködõnek, önkéntesnek, adomá-
nyozónak!

Közkívánatra a tábort jövõre is megrendezik azoknak a gye-
rekeknek, akik nemcsak a sportban, hanem a tanulásban is je-
leskednek. Ezért hajrá gyerekek, hogy jövõre is együtt táboroz-
hassunk! 

A szervezõk
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ÚJABB KÚTTAL GAZDAGODIK AZ IDÕSEK PARKJA

A korábbi események alapján
már köztudomású, hogy az
Egészségház belsõ udvara
közparkká alakult. E park-
ban megtalálhatók városunk
közterületein a múlt század
elejétõl kezdve kihelyezett
közkutak utolsó, megmen-
tett darabjai. A szerencse is-
mét kincset hozott elébünk.
A volt Szobrosi Iskola épüle-

tének legutóbbi tulajdonosai és a Családsegítõ Szolgálat munkatársai jóvoltából újabb
kúttal gazdagodunk. Az enyészet helyett az iskolai kút az Idõsek Parkjában kap helyet.
A parkban már korábban elhelyezett kutak Baranyai József gépészmérnök, mélyfúró-
ipari technikus irányításával, Turupuli Pál, Kollár Mihály és fia által végzett helyre-
állító munkálatoknak köszönhetõen pompáznak eredeti szépségükben. A negyedik
kút is az õ munkájuknak köszönhetõen megszépül és látható lesz 2012. október 1-
jétõl. A tábla Habara Mihály keze munkáját dicséri. Minden közremûködõnek ezúton
is köszönjük értékmentõ munkáját. 

Józsáné dr. Kiss Irén 
EGYSZI intézményvezetõ

Október 1., az Idõsek világnapja alkalmából köszöntjük a nyugdíjasokat, az idõseket.
Szeretettel hívunk, várunk mindenkit a

2012. szeptember 28-ai Idõsek Napi Városi Ünnepségre
A MÛVELÕDÉSI HÁZBA.

Az Estike Idõsek Klubja munkatársai virággal köszöntötték
családjuk körében Lajosmizse és Felsõlajos legidõsebb lakóját.
Lajosmizsén a legidõsebb a 99 éves Kolonics Antalné Ilonka
néni, aki 1913. december 29-én született. 

Felsõlajoson Potso Szuhányi Mária Magdolna a rangidõs. Ma-
rika néni 1915. december 31-én született, így õ még „csak”
97 éves. A legidõsebbeknek és valamennyi idõsnek, nyugdíjasnak
kívánunk jó egészséget, családjuk körében még sok-sok szép, bol-
dog pillanatot. 

MAMMOGRÁFIAI
SZÛRÉS 

LAJOSMIZSÉN

2012. október 12-én

Kedves Hölgyek! Az Egészségügyi
Héten az Egészségházban mam-
mográfiai szûrésen vehet részt
helyben elsõsorban az a 100 fõ, akik
a napokban az ÁNTSZ-tõl értesí-
tést kapnak, hogy soros szûrésük
esedékes. Õk hozzák magukkal ér-
tesítõjüket.

A szûrésen – korlátozott lét-
számban – azok is részt vehetnek,
akik 45-65 év közötti életkorúak, s
1 éven belül szûrésen nem voltak.
Nekik szükséges háziorvosi beuta-
lót kérni.

A szûrés egy kamion által vonta-
tott buszon történik szakszerû sze-
mélyzettel, a legmodernebb ameri-
kai gépen. Az adatokat továbbítja a
mammográfiai központba. Éljen a
lehetõséggel!

Köleszné Hanák Gabriella
fõnõvér (Egyszi)

VÉRADÁS 
ÉS VÉRADÓK KÖSZÖNTÉSE
AZ EGÉSZSÉGÜGYI HÉTEN

2012. október 4-én csütörtök 8.30–13.00 óra

Számítunk a véradókra. Köszönjük segítségüket!
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MESERÉT Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsõde Bölcsõdevezetõ: Géczy Gabriella
BÖLCSÕDEI TAGINTÉZMÉNYE Telefon: 76/555-024
6050 Lajosmizse, Szent L. u. 19 E-mail: mesebolcsi@freemail.hu

Gyermeknap a BÖLCSÔDÉBEN

Május utolsó vasárnapja GYERMEKNAP! A Meserét Bölcsôdé-
ben 2012. május 24-e délutánján tartottuk meg a Gyermeknapot.
Vendégül láttuk a gyermekek szüleit, nagyszüleit, és természete-
sen a gyermekeket frissen sütött gofrival. A gofri mellé házi készí-
tésû, finomabbnál finomabb lekvárokból kanalazhattak a jelenlé-
vôk. Miután belakmároztak a gyerekek, várta ôket a meglepetés
a másik csoportszobában és az udvaron. Sok-sok ajándék várta a
kicsiket. Megérkezett a Kiss Cukrászda által felajánlott nagyon fi-
nom fagyi is, ami szintén nagy népszerûségnek örvendett, és jól is
esett egy kis hideg nyalánkság, hiszen ragyogó, napsütéses idô volt
ezen a délutánon. A gyerekek alig akartak hazamenni, hiszen ôk
minden játékot azonnal ki szerettek volna próbálni. A Gyermek-
nap befejezéseként a kis bölcsisek buborék-
fújóval térhettek haza.

Bölcsisek az óvodában

Bizony eljött ez a nap is! Melyik?
Amikor a bölcsôde ajtaját még
tétova léptekkel elhagyó, és az
óvoda ajtaján belépô bölcsisek
egyszer csak elengedik a nevelôik
kezét, és elindulnak bátran a
nagy ismeretlen felé. Tekintetük-
kel néha megkeresnek bennün-
ket, de örömmel vetik bele magu-

kat az új, érdekes játékok közé. Kicsit összeszorul a szívünk.
Milyen gyorsan kirepülnek, megbarátkoznak a számukra még
idegen hellyel, az óvó nénikkel, a gyerekekkel, akik kedvesen,
szeretettel, ajándékkal várták ôket, a bölcsiseket. Amikor a mi
kis apróságaink ott ülnek a nagy ovisok közt, és tágra nyílt
szemmel hallgatják az éneküket, amikor válaszolnak az óvó né-
ni kérdésére, amikor olyan bátran közlekednek az óvodai cso-
portszobában, beszélgetnek, játszanak az ovisokkal… büszkék
vagyunk rájuk… hiszen ebben mi is benne vagyunk…, hogy ôk
ilyen ügyesek, okosak… nagyok! Ovisok lettek. De amikor
egyikük megszólal: Megyünk a bölcsibe? Haza? … Akkor egy
kicsit megnyugszunk… na jó, van még egy kis idô… egy kicsit
még együtt lehetünk… és aztán majd elengedjük ôket, a nagy
ovisokat… hiszen tudjuk, jó helyre kerülnek majd. De addig
még hazamegyünk! Egy kicsit.

Zöldül a bölcsi

Bizony fontos az egészséges életmód! Így
a gyerekekkel együtt elkezdtünk palán-
tázni, azaz egy bölcsis veteményeskertet
csináltunk. A kertbe ültettünk paprikát,
paradicsomot, dinnyét, articsókát, zöld-
ségeket. A gyerekekkel együtt locsoljuk,
gondozzuk a kis veteményeskertünket.
Na és természetesen együtt szüreteljük le
és fogyasztjuk el a gyerekekkel az érett
zöldségeket. Így korán megismerkednek
a zöldségekkel. Szívesen fogyasztják a le-
szüretelt termést, mert ôk is gondozták,
szedték. Sokat beszélgetünk a zöldsé-
gekrôl, hogy milyen finomak, mennyire
egészségesek, és milyen sok idô kell, mire
leszedhetjük az érett finomságokat.

Az elsô ballagás Lajosmizse elsô bölcsôdéjében

Eltelt egy év!
Ugye milyen gyor-
san elsuhant! Em-
lékeztek az elsô
idôre? Amikor el-
kezdtük együtt a

munkát? Mindenki teli volt szorongással, bizonytalansággal… de
ahogy telt-múlt az idô… és a beszoktatás okozta könnyek tovaszáll-
tak, a helyére mosoly, jókedv költözött! 

„A magunk kis világában megteremthetjük a belsô békét, az egyen-
súlyt, a harmóniát azáltal, hogy rendet teszünk belül és kívül is. Mert
ahogy odabent rend van és béke, úgy elrendezôdnek körülöttünk is a
dolgok, és sokkal jobbnak
találjuk a külvilágot is.”

(Bagdy Emôke) 

Ez Bagdy Emôke gondo-
lata volt, de mindannyian
egyetérhetünk vele, azt
gondolom. Kezdôdtek a
közös ünnepléseink. A bölcsôdénkbe 24 kisgyermek jár, de azt
gondolom, mindenki a legtöbbet tette ezért a közösségért, amit
csak tudott. 

Várakozással telve
hívtuk a Mikulást,
mindenki nagy sze-
mekkel nézte a gyö-
nyörû karácsonyfát
(még a szülôk is),
amit körbevett a ren-
geteg ajándék.
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Majd jött a farsang.
Minden bölcsis és nevelô
beöltözött maskarába…
nagyon jót mulattunk me-
gint csak közösen… majd
együtt keresgéltük a fû-
ben a nyuszitojásokat,
együtt tomboláztunk… ez
a délután is kellemes han-
gulatban telt… sok-sok

játékot vásároltunk gyermeknapra, amit közösen bontogattunk
azon a szép együtt töltött napon. Ezt az ünnepséget megelôzte
az Anyák napja. Ez volt az elsô ünnepünk, amikor a gyermekek
versekkel készültek nektek, nagymamák, anyukák, apukák,
nagypapák… mindenki meghatottan nézte az ünneplôbe öltöz-
tetett kis apróságokat… azt gondolom, ez is feledhetetlen ün-
nepség volt.

Köszönöm nektek az együtt töltött idôt, köszönöm a lelkese-
dést, köszönöm, hogy jól éreztétek magatokat, köszönöm a sok
segítséget!

PEDAGÓGUSNAP
Az iskola kollégiumában tartott Pedagógusnap rendkívül
kedves, ünnepélyes, színvonalas volt. A Meserét Bölcsõdé-
ben szerény keretek között ünnepeltük meg áprilisban a Böl-
csõdék Napját.

A Bölcsõdék Napjának megünneplésérõl szóló 7/2010. (II. 19.)
SZMM utasítás

A Bölcsõdék Napja megünneplésérõl a következõ utasítást adom ki: 
1. § Figyelemmel arra, hogy a kisgyermekek számára napközbeni

ellátást nyújtó bölcsõde intézményének meghatározó szerepe van az
anyák munkavállalásában és a gyermekek szakszerû, egészséges fej-
lõdést segítõ gondozásában – a Pesti Elsõ Bölcsõdei Egylet által lét-
rehozott elsõ magyar bölcsõde 1852. április 21-én Budapesten törté-
nõ megnyitásának tiszteletére – április 21-ét a Bölcsõdék Napjává
nyilvánítom. 

2. § Elrendelem, hogy a szociális és munkaügyi miniszter által
adományozható szakmai elismerések a bölcsõdei dolgozók részére
minden év április 21-én kerüljenek átadásra. Felkérem továbbá a
bölcsõdéket fenntartó szervezeteket, a bölcsõdék szakmai szerveze-
teit, hogy minden év április 21-én méltó keretek között emlékezze-
nek meg az 1. §-ban írt jeles eseményrõl és a bölcsõdékrõl. 

3. § Ez az utasítás 2010. március 15-én lép hatályba.
Dr. Herczog László s. k. 

szociális és munkaügyi miniszter

2010-tõl államilag is elismert, miniszteri rendelet által szabályozott
ünnepnappá vált a Bölcsõdék Napja, így már hivatalosan is emlé-
kezhetünk azokra, akik 160 évvel ezelõtt, 1852. április 21-én megnyi-
tották Budapesten, a Kalap utcában az ország elsõ bölcsõdéjét – ír-
ja a BDDSZ közleményében. 

Az ünnepélyes nyitáskor a nép elözönlötte az utcát, éljenzéssel
adott kifejezést érzelmeinek. Az elsõ bölcsõde egyleti úton jött lét-
re. A bölcsõdei mozgalom elindítása a Pesti Elsõ Bölcsõdei Egylet
érdeme.

Az egylet elsõ elnöke Forrainé Brunszvik Júlia (Brunszvik Teréz
unokahúga) volt. Az egylet igazgatója Rozmanith Antal, orvosa
dr. Fromm Pál, aki 8 éven keresztül díjtalanul végezte a bölcsõdeor-
vosi teendõket, és sokat foglalkozott a gyermekek testi és lelki fejlõ-
désével. 

A bölcsõde alapszabálya rendkívüli felvilágosultságról, egészség-
ügyi és pedagógiai tájékozottságról tesz tanúságot, több kitétele mai
szemmel is idõszerû.

Ennek a számunkra rendkívül fontos napnak az elismertetéséért
több évet küzdött dr. Koncz József, a Bölcsõdei Dolgozók Demokrati-
kus Szakszervezetének és a Magyar Bölcsõdék Egyesületének megálmo-
dója és alapítója. Majd fõorvos úr küzdelmét folytatták az általa
létrehozott bölcsõdei érdekképviseleti szervek; a küzdelem mára a
múlté, az ünnep immár valósággá vált. A Bölcsõdék Napja megün-
neplésérõl szóló 7/2010. (II. 19.) SZMM utasítás így szól: „Figyelem-
mel arra, hogy a kisgyermekek számára napközbeni ellátást nyújtó
bölcsõde intézményének meghatározó szerepe van az anyák munka-
vállalásában és a gyermekek szakszerû, egészséges fejlõdést segítõ gon-
dozásában – a Pesti Elsõ Bölcsõdei Egylet által létrehozott elsõ magyar
bölcsõde 1852. április 21-én, Budapesten történõ megnyitásának tisztele-
tére – április 21-ét a Bölcsõdék Napjává nyilvánítom.”

Bölcsôdekóstolgató!
2012. szeptember 18.

17.00–18.00-ig
NYÍLT NAP A MESERÉT BÖLCSÔDÉBEN!

Minden érdeklôdôt, leendô bölcsôdést szeretettel várunk
ezen a napon is!

Nyári napok a bölcsiben…
Nagyon meleg
nyarunk volt! De
vidáman telt az
idô a bölcsisek-
nek. Errôl bô-
vebben a kö-
vetkezô képek
árulkodhatnak.
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KÖSZÖNET Tisztelettel és szeretettel megköszönjük a szülõk és a szponzorok nagylelkû felaján-
lásait, amellyel hozzájárultak a nevelési év sikeres beindításához.
– Rákóczi u.-i óvoda Micimackó csoport szülõi felajánlása függöny – Ráczné Sándor Ildikó nagy mennyisé-
gû játékfelajánlás a Rákóczi u.-i óvodának – Dobos Tibor és Dobos Sándor segítségével udvari játéktároló
felépítése – Szerzõ Istvánné udvari játéktároló meszelése – Nagyszabó Lajos és felesége tégla felajánlás –
Török András és családja építõanyag felajánlás – Kis Sándor termõföld felajánlása – Gál Gyula szponzori
felajánlása 100 000 Ft értékben a Szent Lajos és a Rákóczi u.-i óvodások részére játékvásárlásra – Apró Fe-
renc és családja nagy mennyiségû játék felajánlása a Süni, a Napraforgó és a Napocska csoport részére –
Dancsa Béla székhely intézmény medencéjének lefolyócseréje – Sikár Csaba székhely intézmény medencé-
jének festése – Napraforgó csoportos gyermekek szüleinek függönyfelajánlása – Katica csoportba új sötétí-
tõfüggöny került egy szülõ jótékony felajánlása jóvoltából – Faragó Tímea szülõ Csibe csoportba új szõnye-
get vásárolt – Bujdosó Csilla szülõ Õzike csoportba babakonyhai játékokat vásárolt – Gazsó Ervin és Dom-
ján Ildikó nagy mennyiségû játék felajánlása – Tóth Miklósné és Tóth Viktor egynyári virágok nagy mennyi-
ségû felajánlása – Török Tamás és családja alapítványi támogatása 35 000 Ft értékben

Örömmel köszöntök minden kedves olvasót a
2012/13-as nevelési év kezdetén. Az évkezdés
alkalom arra, hogy átgondoljuk eddigi szak-
mai munkánk eredményeit, megfogalmazzuk
céljainkat. A nyár folyamán elvégeztük a
szükséges karbantartási munkálatokat óvodá-
inkban. A székhely intézményben a fenntartó
finanszírozásával négy csoportszobában meg-
történt a parketta csiszolása és lakkozása.
A fõzõkonyhában az egészségügyi meszelés
és a folyosó festése elkészült. Az udvari ját-
szóeszközök biztonságának felülvizsgálatát
elvégeztettük mindhárom óvodában. Az IPR
pályázat segítségével szõnyeget, székeket vá-
sároltunk. Szülõi segítséggel új szõnyeg kerül
a Csibe csoportba. Új függönnyel szépült a
Katica, a Napraforgó és a Micimackó cso-
port.

A nyári nagytakarítási munkálatok után
esztétikus környezet fogadta a gyermekeket
óvodáikban. A 2012/13-as nevelési évben
348 kisgyermeket helyeztünk el a lajosmizsei
óvodákban. A 348 kisgyermek közül 10 kis-
gyermek minis életkorú. A felsõlajosi óvodá-
ban 51 kisgyermek felvételére került sor. 

Az új gyermekek fogadása a családlátoga-
tás alkalmával a szülõkkel egyeztetett idõ-
pontban történik.

A 2012/13-as nevelési évben délelõtt és
délután is tartalmas tevékenységekkel és
programokkal várjuk a gyermekeket.

A nevelési év rendje

Nevelési év: 2012. szeptember 1-jétõl
2013. augusztus 31-éig
Szorgalmi idõszak: 2012. szeptember 1-
jétõl 2013. június 14-éig
Nyári életrend: 2013. június 18-ától 2013.
július 31-éig
Karbantartás, festés, nagytakarítás az
óvodákban: 2013. augusztus 1-jétõl 2013.
augusztus 31-éig
Új gyermekek beíratása 1*: az Önkor-
mányzat által meghatározott idõben –
2013. április hó közepén

Az óvoda munkarendje
– A névre szóló munkaköri leírások az

SZMSZ mellékletét képezik, amelyek felül-
vizsgálata, kiegészítése a nevelési év elején
megtörténik.

– Az óvodapedagógusok és dajkák heti vál-
tásban dolgoznak.

Az óvodák nyitva tartását elõzetes felmé-
rés alapján, a szülõk igényeihez igazodva ala-
kítjuk ki.

Óvodai ünnepélyek, jeles napjaink
Jelentõs alkalmak a gyermekek és az óvoda
életében, az ünnepekhez való érzelmi kötõ-
dés kialakításában. A közös élmény erejével
fokozzák a gyermekek közösséghez tartozá-
sát. Feladatunk, hogy ünnepeink, rendezvé-
nyeink folyamatjellege által érvényesüljön az
elõkészület, a ráhangolódás, a lebonyolítás és
az élmények feldolgozása. Zöld Óvoda cím
elnyerése miatt kiemelt jelentõségûek a jeles
napok megünneplése.

A nevelési év kiemelt feladatai a Nevelési
Program alapján 
➣ JÁTÉKTEVÉKENYSÉG területén a bá-

bozás fontos szerepet kap
➣ Biztonságos közlekedésre nevelés Ovi-

zsaru program alkalmazásával
➣ A projektpedagógia és a kooperatív tech-

nikák óvodai alkalmazása
● FEJLESZTÉS MESÉVEL projekt

bevezetése
● TANULÁS JÁTÉK alkalmazása 

➣ A tehetségfelismerés, tehetséggondozás
lehetõségei, feladatai az óvodában

➣ A gyermekek környezettudatos magatar-
tásának, ÖKO szemléletének formálása a
családok aktív bevonásával. Kapcsolódás
a Zöld Óvoda hálózathoz

➣ Az egészséges életmód kapcsán gyerme-
keink életvitelének formálása a családok
intenzívebb bevonásával

➣ DIFER mérés területén az írásmozgás já-
tékos elõkészítésének fejlesztése

A feladatok megvalósulását a jól képzett
kreatív nevelõtestület, a logopédus, a gyógy-
pedagógus, a technikai személyzet segíti.

Nevelõtestületünk nyitott szakmai ismereteik
bõvítésére és az új befogadására. 

A 2012/13-as nevelési évben a Meserét
Óvodában a nevelési idõ után (16 órától) ok-
tóber 1-jétõl az alábbi foglakozások kerültek
meghirdetésre a gyermekek számára:

– Játékos angol nyelvtanulás
– Apróka – Ugróka, zenés torna
– Zeneovi
– Mesetarisznya
– Ügyes kezek, kézmûves foglakozás
– Katolikus hittan
– Református hittan

A foglalkozásokról bõvebb információk az
óvodában kihelyezett plakátokon, jelentkezni
2012. szeptember 30-áig lehet a csoportveze-
tõ óvó néniknél.

Minden kisgyermeknek, szülõnek és a kollé-
gáknak sikerekben gazdag nevelési évet kívá-
nunk!

Kocsis Györgyné 
óvodavezetõ

A 2012–2013-as nevelési év kezdete a Meserét Óvodában

NYÁRI ÉLET A LAJOSMIZSEI MESERÉT ÓVODÁBAN

Sárkányos meseillusztrációt készítettek a kö-
zépsõ csoportos gyerekek az anyanyelvi tábor-
ban

Az origamitáborban az ügyes kezû nagycsopor-
tosok kompozíciót állítottak össze, melynek
minden része hajtogatással készült

Június hónapban 60 kisgyermek részesült
úszásoktatásban, ahol elsajátíthatták a mell-
úszás alapmozdulatait

Az alkotótáborban mindenki a saját elképzelése
alapján készíthetett magának királyi koronát,
amelyet mesedramatizáláshoz használtak fel
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PRIMAVERA MIZSE KC – kézilabda
Alföld Gyöngye Gyopárosfürdõ Kupa,

2012. augusztus 11–12.

Orosházi FKSE-Alexandra NB I-es kézilabdacsapata
Alföld Gyöngye Gyopárosfürdõ Kupa néven kétnapos
nemzetközi férfi kézilabdatornát rendezett az Eötvös
sportcsarnokban. A házigazda NB I-es gárda mellett
részt vett a szintén elsõ osztályú Csurgó, Pécs és
Kecskemét, az NB I/B-s Lajosmizse, valamint a romá-
niai elsõ ligás Torda csapata.

A házigazda orosháziak a B csoportban vitéz-
kedtek, nem is akárhogyan, az elsõ helyen végeztek.
A Lajosmizsét könnyedén verték 40-22-re, a Pécs el-
len már szorosabb volt a csata, de ezt is sikerült a
zöld–sárga mezes hazaiaknak abszolválni, 32-28 lett a
meccs vége. A pécsiek a Lajosmizse ellen vigaszta-
lódtak, könnyedén 51-27-re verték õket, így õk lettek
a csoportmásodikok, ellenfelük pedig a 3.

A vasárnapi helyosztók elsõ találkozóján az 5. he-
lyért mindjárt egy meglepetés eredmény született.
A két elõzõ napi csoport harmadik összecsapásán az
NB I/B-s Primavera Mizse KC hatalmas lelkesedéssel
és akarattal küzdve, meggyõzõ fölénnyel utasította
maga mögé az NB I-es Kecskemét csapatát 32-27-
re. A 3. helyért a Pécs és a Torda csapatai küzdhet-
tek, ahol is a romániai együttes legyõzte a baranyaia-
kat 40-37-re, így a bronzérem lett a jutalmuk.

A döntõt az OFKSE és a Csurgó játszotta, ahol a
hazaiak remekül küzdöttek, többször is vezettek neve-
sebb vetélytársukkal szemben, végül azonban a papír-
forma érvényesült, a Csurgó nyert 26-22-re, így meg-
nyerte a kupát, a hazai kedvencek pedig ezüstérmesek
lettek.

Az Alföld Gyöngye Gyopárosfürdõ Kupa végered-
ménye: 1. Csurgói KK, 2. Orosházi FKSE-Alexandra,
3. Torda (romániai), 4. Varioautó-Pécs, 5. Mizse KC,
6. Kecskeméti KSE

Primavera Mizse Kupa, 2012. augusztus 18.
Eredmények:
Primavera Mizse KC – Kalocsa KC 25-23 (13-14)
Mezõkövesdi KC – Kecskeméti KSE 28-28 (9-16),
hetesekkel 33-31
1. helyért: Mezõkövesdi KC – Primavera Mizse KC
37-26 (18-13)
MKC: Kovács J., Tóth, Sipos (kapusok), Bán 5, Nyit-
rai, Fekete L. 3, Bensi 5, Kovács P. 4, Kleis 4, Fekete
D., Mazák 5, Molnár 1, Trivkovics 8, Zsigmond Á. 1. 
Vezetõedzõ: Zsigmond György
Mizse: Boros, Farkas 1, Drabant 2, Béleczki, Balassa,
Martin 4, Bél, Szabó B. 2, Teimel 5, Kun A. 4, Bene-
dek 2, Székely 3, Milicsevics 4.
Vezetõedzõ: Kun István
Hetesek: 2/2, ill. 4/4. Kiállítás: 4, ill. 6 perc
3. helyért: Kalocsai KC – Kecskeméti KSE 27-34
(15-16)
Legjobb kapus: Farkas József – Primavera Mizse KC
Legjobb góllövõ: Darko Trivkovics – Mezõkövesdi
KC 18 gól
Legjobb mezõnyjátékos: Vancsics János – Kecske-
méti KSE

Az elsõ mérkõzésen a helyi csapat a vendég kalo-
csaiakkal szemben lépett pályára. A végig szoros és
kiélezett küzdelemben a végjáték döntött a hazaiak
javára.

A második mérkõzésen jobban kezdte a mérkõzést
a Kecskemét, amely rögtön az elején elhúzott 6-1-re.
A sorait rendezõ MKC ezután igyekezett tartani a kü-
lönbséget, a végjátékba is hasonló hátránnyal mentek.
Az 50. perc tájékán, 27-21-es kecskeméti vezetés
után kezdett kapaszkodni a kövesdi csapat, a kifulladó
ellenféllel szemben pedig ez sikerült is a könnyû gólok
révén. Az utolsó fél percben már döntetlen volt az ál-
lás, s sikerült kivédekezni a kecskemétiek támadását.

A döntés a hétméteresekre maradt, amelyet a Mezõ-
kövesd nem hibázva fejezett be.

A harmadik helyért lejátszott mérkõzésen az elsõ
félidõben még tartotta magát az NB II-es Kalocsa, de
a második félidõben az osztálykülönbségek igazolták a
papírforma gyõzelmet az NB I-es Kecskemét javára.

A döntõt a helyiek az éppen kiesõ volt NB I-es Me-
zõkövesddel szemben vívták. Az elsõ félidõben a ha-
zaiak tartották a lépést, majd a végjátékban sorra hi-
báztak, amelyet az ellenfél könyörtelenül kihasznált,
ötgólos elõnyre tett szert a félidõ végére.

A második félidõben állandósult az ellenfél na-
gyobb tudása, valamint a hosszabb cserepaddal és
rutinosabb játékosokkal felálló kövesdiek megérde-
melten nyerték a kupát.

A Primavera Mizse Kupa végeredménye: 1. Me-
zõkövesdi KC, 2. Primavera Mizse KC, 3. Kecske-
méti KSE, 4. Kalocsai KC 

A Primavera Mizse KC 2012/13 õszi
hazai bajnoki mérkõzései

Szeptember. 22. 16.00 junior, 18.00 felnõtt:
PMKC – Ózdi KC 

Október 6. 16.00 junior, 18.00 felnõtt:
PMKC – Hajdúnánás 

Október 20. 16.00 junior, 18.00 felnõtt:
PMKC – Békési FKC

November 3. 16.00 junior, 18.00 felnõtt:
PMKC – Hajdúböszörmény

November 10. 16.00 junior, 18.00 felnõtt:
PMKC – Mezõkövesd

November 24. 16.00 junior, 18.00 felnõtt:
PMKC – Balassagyarmat

Sápi Zsombor SE-elnök

Edzésben a Lajosmizsei UKC csapatai
– kézilabda

A Lajosmizsei UKC megkezdte korosztályos csapatai-
val a felkészülést az idei bajnokságokra. Július kö-
zepén a legkisebbektõl egészen a junior korosztályig
Gyomaendrõdön kezdte meg az alapozási munkálato-
kat edzõtábor keretében. A gyermek és junior kor-
osztály napi 3 edzéssel és strandolásokkal készülhe-
tett az idei évi feladatokra. Az ideális feltételek között
megszervezett edzõtábor sikeres ráhangolódást, ki-
kapcsolódást, közösségépítést, valamint nyaralást je-
lentett a gyermekek számára.

Augusztus 1-jétõl minden korosztályos csapatunk
a lajosmizsei sportcsarnokban napi edzésekkel foly-
tatta a felkészülést a Magyar Kézilabda Szövetség
Gyermek Kézilabda bajnokságaira, valamint a Bács-
Kiskun Megyei Férfi Kézilabda Bajnokságra való felké-
szülésre.

Nagy Ferenc

LAJOSMIZSEI VLC – labdarúgás 
Országos döntõt játszott Lajosmizse

Telkiben a Magyar Labdarúgó Szövetség Edzõköz-
pontjában rendezték meg a OTP–MOL Bozsik Program
Intézményi országos döntõjét, a Tanévzáró Fesztivált,
ahol a 19 megye és Budapest bajnoka küzdött meg az
értékes díjakért. Bács-Kiskunt az 1997–98-as korcso-
portban a lajosmizsei Fekete István Általános Iskola
képviselte. A Lajosmizsei VLC játékosaiból álló csapat
egészen a döntõig menetelt, ahol szoros mérkõzésen
vereséget szenvedett, így az elõkelõ 2. helyen végzett.
A kupát és az érmeket Hajnal Tamás, a magyar válo-
gatott és a VFB Stuttgart középpályása adta át.

Felnõtt és ifjúsági csapatunk megkezdte szereplését a
megyei II. osztályú bajnokság õszi idényében. A tava-
lyi szezonban bronzérmes felnõttek eddigi eredmé-
nyei:
JAKABSZÁLLÁS – LAJOSMIZSEI VLC 1-3

GÓL: BODA, DÓKA D., SZÉCSÉNYI 
LAJOSMIZSEI VLC – TISZAALPÁR 2-2

GÓL: JUHÁSZ, SAJÓ A.
BUGAC – LAJOSMIZSEI VLC 0-7

GÓL: SZÉCSÉNYI 2, DÓKA D., ÁRVA, BODA,
CSORBA, JUHÁSZ
Az elmúlt bajnokságban ezüstérmes ifjúsági gárda
eredményei:
JAKABSZÁLLÁS – LAJOSMIZSEI VLC 0-10

GÓL: PATAI 2, VALTER 2, HALMAVÁNSZKI, KISS Á.,
NAGY CS., SIPOS,SPIEGELBERGER, CSERNI

LAJOSMIZSEI VLC – TISZAALPÁR 4-1
GÓL: PATAI 2, NAGY CS., HALMAVÁNSZKI

BUGAC – LAJOSMIZSEI VLC 0-8
GÓL: HALMAVÁNSZKI 2, PATAI, GÖRBE, CSERNI,
SIPOS, KISS Á., GARZÓ

A felnõttek a 3., az ifjúságiak az 1. helyen állnak 3 for-
duló után a 14-14 csapatot felvonultató mezõnyben.

Serdülõcsapatunk elsõ mérkõzése elmaradt, mivel
a Miklósi GYFE lemondta a találkozót. A második for-
dulóban Kerekegyházára látogat U16-os csapatunk.

Csapataink részletes programja megtalálható a
www.adatbank.mlsz.hu weboldalon. Minden érdeklõ-
dõt szeretettel várunk a mérkõzéseinken.

Faragó Gyula

SAKK
Ez évben augusztus 25-én, a Liza Hotel parkjában
szerveztük meg a Lajosmizsei Sakk Piknik rendezvé-
nyünket, mely most is nagyon jól sikerült. A tágas szín
alatt lebonyolított sakkversenyt meglepetésre B. Nagy
Roland nyerte Márton Attila és Faragó Balázs elõtt.
A sakkprogramot fürdés, minigolf-vetélkedés, és ter-
mészetesen focimérkõzés egészítette ki. 

Móczó István

MIZSE KUPA – teremfocitorna
A Lajosmizsei Napok keretében augusztus 19-én ke-
rült megrendezésre a Sportcsarnokban 4 csapat rész-
vételével. Szerbiai testvérvárosunk, Palics is képvisel-
tette magát a jó hangulatú, és sportszerû megmérette-
tésen. A palicsiak olyan udvarias vendégnek bizonyul-
tak, hogy maguk elé engedték a másik 3 csapatot.
A torna végeredménye: 1. Frogs (Lajosmizse), 2. Fel-
sõlajos, 3. Ágyúsok, 4. Palics.

A sporthíreket Gáspár Vilmos állította össze.

SPORT  •  SPORT  •  SPORT  •  SPORT  •  SPORT
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FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA
Elkezdõdött a 2012–13-as tanév

Rendhagyó módon kezdõdött a lajos-
mizsei Fekete István Általános Iskolá-
ban a tanév. Azok az alsó tagozatos
osztályok, melyek eddig a kollégiumi
részben kaptak helyet, új helyszínen
kezdték a tanévet. Volt, aki a hajdani
református iskolában, volt osztály, aki
a Gépállomáson, és voltak, akik a fel-
sõ tagozatosokkal együtt egy épület-
szárnyban. Ennek oka az iskolát érintõ
nyertes (KEOP) pályázat. Jelenleg is
folyamatban van a fõépület, a kollé-
giumi szárny, illetve a Sportcsarnok
teljes külsõ nyílászáróinak cseréje, kül-
sõ szigetelése, burkolása, fûtéskorsze-
rûsítése. A legöregebb szárny felújítá-
sa megtörtént, amely megújult abla-
kokkal, kifestett tantermekkel várta
szeptember 3-án a diákokat.

Azonban nem csak a Szabadság téri
iskola szépül meg, a Súry iskola vizes-
blokkjának felújítása is folyamatban
van.

A kollégium feladatellátása ebben a
tanévben szünetel amiatt, hogy a lajos-
mizsei önkormányzat ezt az önként
vállalt feladatát – az új törvényi elõírá-
sok miatt, azaz hogy a gyermek kollé-
giumi ellátása csak tízéves kortól
lehetséges – visszaadta a megyének.
Az õ hatáskörükbe tartozik most már,
hogyan döntenek a jövõ évi tanévkez-
déskor a kollégium mûködésével kap-
csolatosan. Tovább mûködtetik, avagy
végleg megszüntetik. A volt kollégista
tanulókért, akik semmilyen módon
sem tudják az iskolát megközelíteni,

minden reggel 6 órakor busz indul, és
16 órakor hazaszállítják õket. Az õ
részükre a napközi, tanulószoba kö-
telezõ.

Újdonság, hogy angol és német
nyelvoktatásban részesülnek azok az el-
sõs tanulók, akiknek szülei ezt igényel-
ték. A 2012. szeptember 1-jén életbe lé-
pett új Köznevelési Törvény értelmé-
ben indul a mindennapos testnevelés is
elsõ és ötödik évfolyamban. Ez azt je-
lenti, hogy délelõtt ezekben az évfo-
lyamokban három testnevelésóra van, a
másik kettõ pedig délután. A délutáni
két óra azonban csak azoknak lesz kö-
telezõ iskolai kereteken belül, akik nem
vesznek részt éves szinten rendszeresen
edzésen, tánc- és egyéb sportjellegû
foglalkozásokon. Ezeket az iskola felé
igazolni kell. Szintén ebben a két évfo-
lyamban – egy-egy osztályt érintve –
sportiskolai képzés is indul. Az új tan-
évben is változatlanul vannak emelt

óraszámú angol és német nyelvi cso-
portjaink. Délutánonként szakkörök,
fejlesztõ foglalkozások, középiskolára
való felkészítõ és sok más egyéb prog-
ram vár a diákokra.

Az iskola felújítása az iskola haszná-
lói részérõl nagy öröm, viszont nagy
munka is, ami azért – így, hogy közben
a tanítás is megkezdõdött – némi kel-
lemetlenséggel is jár. Nagy szervezést
igényelt a kollégiumi szárnyban lévõ
10 osztály más helyen történõ elhelye-
zése, és folyamatos szervezést igényel
az is, hogy mikor, hol és hogy legyen az
épületszárnyakba a bejárás, a szüne-
tekben a kint tartózkodás rendje, a
külsõ helyeken lévõkhöz a tízórai el-
juttatása, az ügyelet, az órák szervezé-
se és sok más egyéb. A munkafolya-
matok olykor zajjal járnak, a tanórák
menetéhez pedig társul jelenleg a kül-
sõ állványozás folyamatának látványa,
de mindezeket leszámítva zökkenõ-
mentesen indult a tanév. Nagy feladat
hárult az iskolában dolgozó technikai
személyzetre, akik lelkiismeretes mun-
kájuknak köszönhetõen mindent elkö-
vettek azért, hogy szeptember 3-án a
felújított részben az oktatás elkezdõd-
hetett.

Az iskolai menza mûködik, viszont
kérjük a Kedves Szülõket, hogy gyer-
mekeikre az iskola épületén kívül vá-
rakozzanak, mert helyünk szûkössége
miatt a nagyobb tumultust el szeret-
nénk kerülni.

Mindenkitõl türelmet és megértést
várunk, mert az eredmény nemcsak
szép, hanem a külsõ szigetelésnek és
fûtéskorszerûsítésnek köszönhetõen
az intézmény mûködése még költség-
hatékonyabb is lesz.

Sápi Tiborné
igazgató

„Járd ki lábam, járd ki most”
E vidám csujogatással invitálta a Lajosmizse Város Mûvelõdési Háza és Könyvtá-
ra Bitai Judit és Böde István vezetésével a táncos lábú érdeklõdõket néptánctábor-
ba augusztus derekán. Nagy érdeklõdés övezte e lehetõséget, mely díjtalan volt
Kocsis Tibor felajánlása jóvoltából. Közel 50 résztvevõ ropta a somogyi, moldvai,
ill. mezõségi táncokat. Ezenkívül volt lehetõség gyöngyöt fûzni, népi gyermekjáté-
kokat játszani, népdalokat tanulni, s még a Liza Aqua & Conference Hotelba is el-
látogattak fürdeni a szülõkkel karöltve az erre nyitott táborozók. A népzenei he-
tet egy finálé zárta, amelyen bemutatták az ifjabb s idõsebb táncosok fergeteges

örömtáncukat hoz-
zátartozóiknak, majd
a lajosmizsei és
kecskeméti nézõkö-
zönségnek. Remél-
jük, lesz folytatása
jövõre eme innova-
tív kezdeményezés-
nek!

Bujdosó Éva
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Laza tanévnyitó KOCSIS TIBÓVAL
Szeptember 6-án LAJOSMIZSE VÁROS MÛVELÕDÉSI

HÁZA zsúfolásig megtelt rajongó diákokkal, szülõkkel és taná-

rokkal. Iskolánk volt tanulója, Kocsis Tibó, a 2011-es X-faktor

gyõztese egy rendhagyó tanévnyitóval kedveskedett egykori is-

kolájának. A délután folyamán a dedikálás és fényképezkedés

mellett egy fergeteges karaokén is részt vehettek az érdeklõdõk.

A diákok CD-borítokat terveztek Tibó következõ albumához,

játékos vetélkedõn mérték össze az X-faktor gyõztesével kap-

csolatos ismereteiket.

Rövid kis nosztalgiavetítéssel megidéztük az iskolás Tibót, aki

meghatódva elevenítette fel gyermekkora meghatározó esemé-

nyeit.
Sápi Tiborné igazgató asszony iskolánk nyakkendõjével Kocsis

Tibót tiszteletbeli diákká fogadta.

A rendezvény meglepetés vendége: Gyurcsik Tibor és az

Apollo 23 volt.
E rendhagyó tanévnyitót megörökítendõen a három döntõs

kézlenyomatot készített, melyek iskolánk falát fogják díszíteni.

Adonyi Gabriella
szervezõ
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FOGLALKOZÁSAINK 2012/2013-AS TANÉVBEN

DÍSZÍTÕMÛVÉSZ KÖR szerda 15 óra
FAZEKAS SZAKKÖR szombat 9 és 14 óra
NYUGDÍJAS PEDAGÓGUS OLVASÓKÖR minden hó-
nap utolsó csütörtök 9.00 óra
ÕSZIKÉK NYUGDÍJASKLUB minden második hétfõ
14.30 óra
ÕSZIRÓZSA NÉPDALKÖR kedd 14 óra
PATCHWORK KLUB havonta egy szombat 14 óra
SAKK SZAKKÖR péntek 18 óra
TÛZZOMÁNC SZAKKÖR szombat 9 és 14 óra
VADRÓZSÁK NÉPTÁNC CSOPORT péntek 16 óra
VÁROSI KAMARAKÓRUS kedd 18 óra

RENDEZVÉNYEINK

Szeptember 22., szombat 9 és 14 óra: Fazekas szak-
kör. Vezeti: Vinnainé Csurpek Ágnes. Szakköri díj:
1500 Ft/fõ/alkalom

Szeptember 24., hétfõ 17 óra: Kötõ-horgoló klub. Ve-
zeti: Kis Annamária. Részvétel ingyenes

Szeptember 28., péntek: Idõsek napi mûsor

Szeptember 29., szombat 9 és 14 óra: Tûzzománc
szakkör. Vezeti: Skultéti Árpád képzõmûvész. Szakkö-
ri díj: 1500 Ft/fõ/alkalom

Október 2–7.: Országos Könyvtári Napok

Október 2., kedd: Népmese napja. Részvétel ingyenes

Október 2., kedd 17.30 óra: Gobelin klub. Vezeti: Kis-
juhász Istvánné Irénke. Részvétel ingyenes

Október 6., szombat 9 és 14 óra: Fazekas szakkör.
Vezeti: Vinnainé Csurpek Ágnes. Szakköri díj 1500
Ft/fõ/alkalom

Október 7., vasárnap: Könyves Vasárnap. Részvétel
ingyenes

Október 8., hétfõ 17 óra: Kötõ-horgoló klub. Vezeti:
Kis Annamária. Részvétel ingyenes

Október 12., péntek 19 óra: Dumaszínház: Kõhalmi
Zoltán és Aranyosi Péter. Belépõ: 2200 Ft

Október 13., szombat 9 és 14 óra: Tûzzománc szak-
kör. Vezeti: Skultéti Árpád képzõmûvész. Szakköri díj
1500 Ft/fõ/alkalom

Október 13., szombat 14 óra: Patchwork Klub. Veze-
ti: Kiss Katalin. Részvétel ingyenes

Október 23., kedd 17 óra: Ünnepi megemlékezés az
56-os forradalom mártírjaira

Október 27., szombat 16–21 óráig: Boszorkány
szombat. Részvétel ingyenes

Október 29., hétfõ 17 óra: Kötõ-horgoló klub. Vezeti:
Kis Annamária. Részvétel ingyenes

November 6., kedd 17.30 óra: Gobelin klub. Vezeti:
Kisjuhász Istvánné Irénke. Részvétel ingyenes

November 10., szombat 14 óra: Patchwork Klub. Ve-
zeti: Kiss Katalin. Részvétel ingyenes

November 12., hétfõ 17 óra: Kötõ-horgoló klub. Veze-
ti: Kis Annamária. Részvétel ingyenes

November 17., szombat 9 és 14 óra: Fazekas Szak-
kör. Vezeti: Vinnainé Csurpek Ágnes. Szakköri díj:
1500 Ft/fõ/alkalom

November 24., szombat 9 és 14 óra: Tûzzománc
szakkör. Vezeti: Skultéti Árpád képzõmûvész. Szakkö-
ri díj: 1500 Ft/fõ/alkalom

November 26., hétfõ 17 óra: Kötõ-horgoló klub. Veze-
ti: Kis Annamária. Részvétel ingyenes

SZOLGÁLTATÁSOK
Helyiségek bérbeadása (díszterem, mozi- és színház-
terem, klubhelységek); kiállítóterek biztosítása; ren-
dezvények szervezése; hangosítást vállalunk 2.3 KW
teljesítménnyel.

Internetelérés kerekes székben élõknek is, csökkent
látóknak olvasókészülék helyben használata, kataló-
gusgép-használat, testületi jegyzõkönyvek, szkenne-
lési, nyomtatási lehetõség (A3; A4), fax küldés-foga-
dás, idegen nyelvû (német, angol) könyvek kölcsön-
zése. Online katalógus, könyvtárközi kölcsönzés
(ODR,) megújult gyermekkönyvtár és játszószõnyeg
várja a könyvtárba járókat.

Óvodai és iskolai csoportoknak elõzetes megbeszélés
után könyvtári foglalkozásokat szervezünk.
16 éven aluliaknak, 70 éven felülieknek, óvoda- és is-
kolapedagógusoknak a beiratkozás ingyenes.
Családi kedvezmény és Látogatójegy is igénybe ve-
hetõ.

TÉRÍTÉSMENTES SZOLGÁLTATÁSAINK
Internetelérés 30 percig; WiFi használat; számító-
gépes tanfolyam (felhasználói szint); szövegszerkesz-
tõ, Excel használat, NAVA adatbázis használata, eÜgy-
intézés, Látogatójegy, újságok helyben olvasása és
kölcsönzése. A szolgáltatások igénybevételéhez
könyvtári tagság szükséges.

eMAGYARORSZÁG PONT
A könyvtárban két eTanácsadó segíti a látogatót az
eÜgyintézésben (ügyfélkapu regisztráció, elektronikus
adóbevallás, okmányirodai idõpontfoglalás. A szol-
gáltatás könyvtári tagsággal rendelkezõk számára in-
gyenes.

Intézményünkben szeretettel várjuk az érdeklõdõket
és kíváncsiskodókat.

Reméljük, programkínálatunk felkelti
az Ön érdeklõdését.

Részletekért hívja a fenti telefonszámokat,
vagy írjon e-mailt!

A Magyar Népmese Napja
Várunk szeretettel október 2-án (ked-
den) 16 órától egy kis meseolvasásra,
éneklésre, kézmûveskedésre.

Hozd magaddal kedvenc magyar nép-
mesédet, amit a többiekkel megoszt-
hatsz.

Helyszûke miatt csak maximum 20 fõt
tudunk fogadni, ezért ha nem akarsz le-
maradni egy vidám délutánról, akkor je-
lentkezz elõre (szeptember 29-éig) a
lajosmizsei városi könyvtárban nyitva-
tartási idejében. 

A programon való részvétel ingyenes.
Minden népmesekedvelõt szeretettel

várunk!

Nyitva tartás (mûv. ház): hétfõ–csütörtök: 8–20 óra; péntek: 8–22 óra; szombat: 13–22 óra;
vasárnap: 19–22 óra; pénztári órák: hétköznapokon 8–16 óráig

Nyitva tartás (könyvtár): kedd–szerda–péntek: 11–18 óra; csütörtök: 8–16 óra; szombat: 8–12 óra
MOZI: péntek, szombat, vasárnap 20 óra

Október a megbocsátás
hónapja!

Kedves Olvasóink!
Október hónapra amnesztiát hirdetünk!
Várjuk vissza régen kivitt könyveinket,
melyekért ebben a hónapban nem szá-
molunk fel késedelmi költséget! Ameny-
nyiben Könyves Vasárnap (október 7-én
14–17 óráig) jön be a könyvtárba, akkor
egy évre ingyenes könyvtári tagságot biz-
tosítunk, s családjával részt vehet egy
kellemes vasárnapi programon.

Mindenkit szeretettel várunk, rég
nem látott könyveinkkel együtt!

Dudás Klára
könyvtárvezetõ

FOTÓPÁLYÁZAT
Kedves Lajosmizseiek és Külhoniak!

Szeretnénk kiadni egy
2014-es lajosmizsei, Lajos-
mizsérõl szóló naptárat.
Ehhez várunk segítséget a
hobbifotósoktól! Az adott
hónaphoz kötött, Lajos-
mizsérõl szóló képeket várunk, melyek kö-
zül az kerül a végleges naptárba, melyre a
legtöbben adják le szavazatukat. A szava-
zás helye: a mûvelõdési ház és könyvtár
facebook oldala: https://www.facebook.com/
lmizsekultura/photos

Szavazni az adott hónap utolsó napjáig
(20 óráig), egyenként a képek lájkolásával
lehet. Részletek az egyes képekre kat-
tintva! 

Akinek nincs facebook fiókja, és nem
szeretne regisztrálni, az elküldheti a fény-
kép mellett lévõ azonosítókódot is a
webadmin@lmizsekultrua.hu e-mail címre.
Egy e-mail címrõl csak egy szavazatot foga-
dunk el.

A képeket is szerzõ, cím, hónap megje-
lölésével az említett e-mail címre várjuk
az adott hónap közepéig. Egy pályázótól
3 képet fogadunk el havonta. Lajosmizse
szellemiségétõl elütõ képeket nem foga-
dunk el.

Mindenkinek köszönjük a beküldött ké-
peket.

Várjuk mindenki szavazatát! :-)
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Együtt töltöttünk egy vasárnapot
A Lajosmizsei Nõegylet volt a házigazdája a központi parkban augusztus
19-én rendezett városi napnak.

Azzal a céllal vettünk részt a szervezésben, hogy mi, lajosmizseiek, kö-
zösen munkálkodjunk és együtt ünnepeljünk.

Sokan, nagy összefogással dolgoztunk. Ennek köszönhetõen a helyi
gazdák gyönyörû terményeinek kiállítása fogadta az odalátogatókat. Vé-
gighaladva a sátrak között kóstolhattunk sajtot és mézet. Megismerked-
hettünk szolgáltatókkal és tevékenységeikkel, iparosok termékeivel.

Szemet gyönyörködtetõk voltak a képzõmûvészek és kézmûvesek alko-
tásai, melyekbõl a versenyek díjainak egy része is felajánlásra került. Kü-
lönleges volt a kézimunka kör sátra, mely nem csupán megtekinthetõ kiál-
lítás volt, hanem élõ mûhelyként bekapcsolódásra ösztönözte az érdeklõ-
dõket, akik betekintést nyerhettek a különbözõ technikák rejtelmeibe.

A park egy részét benépesítették a jó hangulatú baráti társaságok, akik
fõzõversenyen mérettették meg magukat.

Nagy örömünkre szolgált, hogy közel 300 embert vendégelhettünk
meg a jó szándékkal felajánlott húsokból, szeretettel elkészített finom
ételekkel.

A tér összes vendégét megkínálhattuk a jó szívvel sütött pogácsával,
melynek sütõi közül szintén díjazottak kerültek ki. Már most készülünk a
következõ évi 20 éves jubileumi városnapra. Jövõre is várjuk a fõzni és süt-
ni vágyó helyi lakosokat.

Nagy sikert aratott a sparhelten sült lepény. Hûsíthettük magunkat hi-
deg italokkal és fagylalttal.

A gyerekek különbözõ technikákkal kézmûveskedhettek gondos, hoz-
záértõ felnõttek vezetésével.

Köszönjük minden támogatónk felajánlását, a zsûri munkáját és a do-
bogósok ötletes díjait, a szereplõk részvételét és mindenki tevékenységét,
aki a nap sikeréhez közvetlenül vagy közvetve hozzájárult, valamint a láto-
gatóknak, hogy megtisztelték jelenlétükkel rendezvényünket.

Nagy Sándorné
Lajosmizsei Nõegylet

Elsõ Tarhonyafesztivál Lajosmizsén
A Helytörténeti Egyesület ismét meglepte a nagyközönséget: Tarho-
nyafesztivált rendezett a Régi Városháza udvarán.

A lajosmizsei lányok és asszonyok napokkal korábban elkészítették
a MIZSETÁP által adományozott Hírös Tojásból a tarhonyát, melyet
a fõzõverseny résztvevõi megfõztek. A látogatók megkóstolhatták az
elkészített ételeket, közben az Õszirózsa Népdalkör énekelt. 

A kézmûvesek igazi vásári hangulatot teremtettek igényes portéká-
jukkal.

A kézmûves foglalkozásokon körmönfonást és hangszerkészítést
tanulhattak a gyerekek. A „játszóházban” fa játékokkal játszottak.

A Tarhonyafesztivál hangulata az elképzelésünknek megfelelõen
dédanyáink idejébe vitt vissza, amikor nyáron szabadban készült az
ebéd, amit az öreg fa árnyékában költött el a nagy család. Ebéd után a
felnõttek koccintgattak, énekeltek, beszélgettek, a gyerekek játszottak. 

A Helytörténeti Kiállítás megtekintése is segített gyökereink meg-
ismerésében, valamint az emlékek felidézésében.

Szoboravatás a Régi Városházán
Az elsõ lajosmizsei Tarhonyafesztivált emlékezetessé tette a Helytör-
téneti Egyesület azzal, hogy Benke Lászlónak, aki Lajosmizse díszpol-

gára, Oscar-díjas mesterszakács és mester-
cukrász, négyszeres szakács olimpiai baj-
nok, böllérkirály és még számtalan cím bir-
tokosa, szobrot avattunk, melyet Józsa La-
jos szobrászmûvész készített.

Skultéti Jánosné
a Helytörténeti Egyesület elnöke

A RÉGI VÁROSHÁZÁN TÖRTÉNT
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Köszönjük a társrendezõk (Lajosmizsei Nõegylet, Lajosmizsei Szabad Motorosok)
együttmûködését, valamint a támogatók felajánlását, melyek lehetõvé tették a
XIX. Lajosmizsei Napok színvonalas megtartását.

Guti Istvánné
Lajosmizse Város Mûvelõdési Háza és Könyvtára

igazgatója

A XIX. LAJOSMIZSEI
NAPOK KÉPEKBEN
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