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Óhatatlan, hogy a tavasz ne csalogassa elõ
az emberekbõl a teremtés, az új létrehozá-
sa utáni vágyat. Régóta égetõ hiány, évek
óta húzódó probléma: nincs Lajosmizsén
kulturált, különbözõ életkorú gyermekek
önfeledt szórakozását, játékigényét kielé-
gítõ játszótér. Ennek építése nem új gon-
dolat, hiszen a HÍRLAP 2007. áprilisi szá-
mában már széles körû összefogást szor-
galmazott e nemes cél érdekében Basky
András polgármester úr. Ha valami, hát ez
biztosan sokakban a tenni akarás és a segí-
tés gesztusát váltja ki. A március utolsó
hétvégéjén megrendezett polgármesteri
bálnak is ez volt a célja a kikapcsolódás
mellett. A bálról és a játszótérrõl kérdez-
tem a Polgármestert.

– Mikor kezdett a játszótér és a polgár-
mesteri bál gondolatával foglalkozni?

– A 2007. évi szigorú megszorításokat is
tartalmazó költségvetésünk nem tette le-
hetõvé, hogy új játszótér építésére gondol-
junk. Az õsz folyamán azonban úgy döntöt-
tünk, hogy a 2008-as év már nem múlhat el
úgy, hogy ne lépjünk elõbbre. Azt is láttuk,
hogy ha szebb és nagyobb játszóteret sze-
retnénk, azt csak városi összefogással való-
síthatjuk meg. Ezért kezdtem a polgármes-
teri bál gondolatával foglalkozni, hogy an-

nak bevételével is segítsük a megvalósulá-
sát. A képviselõ-testület az idei évben el-
különített 5 millió forintot, amelyhez még
legalább ennyi kell, hogy az építkezés meg-
kezdõdhessen. Folynak a tárgyalások a ját-
szótéri elemeket gyártó cégekkel, és már
több terv is elõttünk van. Így itt volt az ide-
je, hogy megszervezzük a bált, hiszen az
építkezés belátható közelségbe került.

– A házigazdának kijáró izgalmakat le-
számítva, hogyan érezte magát ezen a
szombat estén, éjjelen?

– Köszönöm, jól. Valóban volt bennem
egy kis izgalom, de ez csak addig tartott,
amíg a helyszínre, a Gerébi Kúriába nem
érkeztem. Itt az elegánsan megterített ren-
dezvényteremben mindent tökéletesen
elõkészítettek. Ezt nagy tisztelettel köszö-
nöm mind a Gerébi vezetésének, dolgozó-
inak, mind a mûvelõdési ház és könyvtár
munkatársainak, valamint mindazoknak,
akik segítségemre voltak a szervezésben. 

– Mekkora összeg gyûlt össze a felaján-
lásokból?

– Sokkal több, mint amire gondoltam.
Az este során árverezésre kerültek értékes
tárgyak, festmények, kerámiák, ékszerek,
órák, stb., amelybõl 417 000 Ft bevétel ke-
letkezett. Voltak, akik egy-egy játékelem
megvásárlásával, mások kisebb-nagyobb
összegek felajánlásával támogatták a mi-
elõbbi megvalósulást. Összesen közel 
2 200 000 Ft felajánlást regisztráltunk,
amit ezúton is mindenkinek köszönök.
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– Lehet-e még csatlakozni az adakozók-
hoz, és hol lehet olvasni a felajánlók név-
sorát?

– Természetesen lehet csatlakozni, hiszen
minél többen támogatják, annál szebb lesz
majd a játszótér. Az adakozás pénzügyi le-
bonyolítását az iskola Gyermekekért Plusz
Alapítvány vállalta. A befizetésnek több
módja is van. Lehet a kollégium épületében
lévõ gazdasági szervezeténél (GESZ) köz-
vetlenül befizetni. Lehet postai úton az ok-
tatási, egészségügyi és kulturális intézmé-
nyeinkben beszerezhetõ csekken, vagy a
Gyermekekért Plusz Alapítvány számlaszá-
mára (11732167-20077813) átutalni. A
csekkre és az átutalásra feltétlenül írják rá
az adószámukat, ha adóigazolást kérnek,
valamint azt, hogy Támogatás a játszótérért.
Az iskola honlapjáról (www.altisk-
lmizse.sulinet.hu) elérhetõ az alapítvány,
ott lesz olvasható az adakozók névsora.

– Virtuálisan megkezdték a majdani ját-
szótér alapjainak lerakását. Mikor lesz a
tervekbõl valódi, a gyermekek számára
ténylegesen birtokba vehetõ létesítmény?

– Remélem hamarosan nemcsak virtuá-
lisan, hanem ténylegesen is elfogadásra ke-
rülnek a tervek, és a nyár folyamán felépül-
het, és legkésõbb szeptemberben pedig bir-
tokba is vehetik majd a gyerekek.

– Köszönjük a tájékoztatást!
(A szerk.)

Széles körû összefogás
a játszótérért
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Nagy szakmai ér-
deklõdés kísérte a
2008. március 31-
én, Lajosmizsén
m e g r e n d e z e t t
gyermekvédelmi
konferenciát. A
tanácskozás ha-
g y o m á n y s z e r û
rendezvény váro-

sunkban 2001 óta, amelyet a helyi egészség-
ügyi, gyermekjóléti és szociális intézmény hí-
vott össze ebben az évben is. Az intézmé-
nyen belül mûködõ gyermekjóléti szolgálat
gyermekek veszélyeztetettségét észlelõ- és
jelzõrendszert mûködtet az oktatási-nevelé-
si intézményekkel, egészségügyi szolgálta-
tókkal, a családsegítõ szolgálattal, a rendõr-
séggel és a gyámhatósággal karöltve. A jel-
zõrendszeri tagok a konferencián munkájuk
tapasztalatait osztották meg egymással, az-
zal a céllal, hogy a veszélyeztetett helyzetbe
került gyermek idõben, a számára szükséges
segítséget megkaphassa, és e szakemberek
átsegíthessék õt nehéz helyzetében. Cél az
is, hogy az együttmûködéssel e krízishelyze-
teket megelõzzék. Mindezek megvalósulá-
sát segítette a szakmai tanácskozás, amely-
nek központi témaköre a gyermekkori devi-
anciák voltak, hangsúlyt fektetve a kiskorú-
ak által elkövetett bûncselekményekre, illet-
ve áldozattá válásukra. 

A tanácskozást Józsáné dr. Kiss Irén in-
tézményvezetõ nyitotta meg, aki utalt a jel-
zõrendszer mûködése során a jelzõrendszeri
tagok gyermekvédelmi törvényben megha-
tározott kötelezettségeire. 

százalékuk hátrányos helyzetû. Láthatóan
nagy szükség van a gyermekjóléti szolgálat
összetett, sokrétû munkájára, a támogatási
formák egyénenkénti alkalmazására. Javas-
latként megfogalmazódott egy fõállású pszi-
chológus foglalkoztatásának szükségessége.
A családgondozó a deviancia témakörét
esettanulmányon keresztül szemléltette. Ki-
emelte az együttmûködés fontosságát. 

Kunné Sípos Ágnes, a Lajosmizsei Nap-
közi Otthonos Óvoda vezetõhelyettese elõ-
adásának témaköre volt a hátrányos és ki-
sebbségi helyzetbõl eredõ problémák az
óvodáskorú gyermekeknél. Az óvodapeda-
gógus tartalmas elõadása e korosztály gond-
jairól szólt. Elmondta, hogy az általuk ta-
pasztalt nehézségek – a nem megfelelõ szo-
cializáció, a jó életminták hiánya, a nem
megfelelõ személyi higiéne, a szûkös anyagi-
ak, rossz lakáskörülmények… – akadályoz-
zák az óvodáskorú gyermek egészséges testi,
lelki, szellemi fejlõdését. Lajosmizsén 337,
míg Felsõlajoson 55 kisgyermek jár óvodába,
közülük 110 hátrányos helyzetû, és 186 gyer-
mek anyagi szempontból veszélyeztetett. A
társintézményekkel való együttmûködés
meghozza a megoldást. Sok esetben adomá-
nyokkal próbálják a gyermekek felszerelési
hiányosságait pótolni. A kisgyermekek
egészséges fejlõdése érdekében játékos fog-
lalkozásokat tartanak, próbálják elsajátíttat-
ni a helyes szokás- és szabályrendszereket.
Az óvónõk képzésben vesznek részt, alkal-
mazni kívánják a kompetencia alapú nevelé-
si módszert.

A Fekete István Általános Iskola részérõl
Osbáth Barna igazgató, valamint Balog Csa-
ba gyermekvédelmi felelõs szólalt fel az is-
kolában felmerülõ problémákról és megol-
dási lehetõségeikrõl. Informálták a résztve-

võket, hogy Lajosmizsén 997 gyermek jár is-
kolába. Közülük 191 hátrányos helyzetû, 218
gyermek küszködik tanulási problémákkal,
50 fõ tekintetében merült fel súlyos maga-
tartási probléma, az egészségügyi gondok
pedig 41 gyermeknél okoztak nehézséget.
Õk összesen ötszázan vannak, akik az iskolá-
sok több mint a felét kiteszik. A halmozot-
tan hátrányos helyzetû gyermekek száma is
magas, szinte minden második tanuló érin-
tett. Az elõadók felvetették a közösségi tér
kialakításának lehetõségét, amely a diákok
szabad idejének hasznos eltöltésére alterna-
tívákat kínálhat. Ennek megvalósítását az is-
kola lehetõségeihez mérten elkezdte. Sike-
rekrõl is szóltak, többek közt a nyári tábo-
rokról, természetjáró kirándulásokról, szak-
körökrõl, iskolai és sportrendezvényeikrõl. 

Kollár Mária gyermekpszichológus, a ne-
velési tanácsadó munkatársa a destruktív jo-
gosultság témakörében tartott elõadást. Azt
a folyamatot boncolgatta, hogy a marginális
helyzetben lévõ családokból kikerülõ gyer-
mekek az antiszociális fejlõdésük során mi-
lyen romboló szerepekre „jogosulhatnak”,
és hogy ezekre milyen beavatkozások létez-
hetnek. 

Kátainé Lusztig Ilona gyermekjogi képvi-
selõ Bûncselekmények az oktatási intézmé-
nyekben címmel történõ felszólalásában, a
Bács-Kiskun megyében általa tapasztaltak-
ról szólt, és ismertette a pedagógusok jogait
az ilyen ügyek megoldásában.

Borda Balázstól, a HELPI munkatársától
Az ifjúsági információs és közösségi szolgál-
tatások Kecskeméten címû elõadásában íze-
lítõt kaphattunk Kecskemét fiataljainak
helyzetérõl, ezen belül a HELPI és az Ele-
ven ifjúsági szervezetek megalakulásáról és
mûködésérõl. Mindez hasznos segítségül

EGÉSZSÉGÜGY – GYERMEKVÉDELEM
– CSALÁDSEGÍTÉS

A Gyermekmosoly Alapítvány ez-
után is számít támogatásukra és
kérjük, hogy aki teheti, továbbra is
segítsen, hogy a rászoruló gyere-
keknek minél többször örömet sze-
rezhessünk! 
Idén is várjuk adójuk 1%-át !

Adószámunk: 18354122-1-03
Köszönettel a Gyermekmosoly

Alapítvány kuratóriuma

Felvételi tájékoztató
Aki gyermeke felvételét kéri a 2008/2009-
es tanévre a kollégiumba, az intézmény
portáján kérheti a Felvételi kérelem címû
adatlapot, melyet kitöltve 2008. április 25-
ig kérek visszajuttatni. A várható létszám a
következõ évi tervezéshez szükséges.
Megértésüket köszönöm!

Veszelszkiné Nagy Erika
intézményvezetõ

A megjelenteket Basky András, Lajos-
mizse város polgármestere köszöntötte, aki ér-
tékelte a gyermekvédelmi munka fontosságát. 

A gyermekjóléti szolgálat családgondozó-
ja, Vadász Jánosné összegezte a szakembe-
rek beszámolói alapján a város 2007. évi
gyermekvédelmi tevékenységét. Az általa
közölt adatokból kiderült, hogy a szolgálatot
a tavalyi évben 1978 alkalommal keresték
meg a szülõk, gyermekek, partnerszerveze-
tek munkatársai különbözõ problémákkal,
amelyekhez a családgondozóktól személyre
szabott segítséget kaptak. Az óvoda és az is-
kola beszámolójából kiderült, hogy minden
második gyermek anyagi okok miatt, min-
den harmadik gyermek más (családi, életvi-
teli, egészségügyi, stb.) probléma miatt hát-
rányos helyzetû. A kollégisták esetében az
adatok riasztóbbak, hiszen közel nyolcvan
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szolgálhat a helyi szervezõdés alakításához,
fejlesztéséhez.

Szécsényi Sándor a Bács-Kiskun Megyei
Önkormányzat Gyermekvédelmi Központ-
jának igazgatója bemutatta intézményüket.
Tájékoztatta a jelenlévõket arról a szakmai
munkáról, amikor a gyermek a családból ki-
kerül.  Beszélt a gyermekek krízishelyzeté-
rõl, munkatársai elkötelezett, nehéz munká-
járól. Elmondta, hogy 400 nevelõszülõnél
mintegy 800 kiskorú él, míg lakásotthonban
220 gyermek teljes körû ellátásáról gondos-
kodnak.

A Kecskeméti Rendõrkapitányság Meg-
elõzési és Áldozatvédelmi Alosztálya mun-
katársainak, dr. Tóth Imre rendõr százados-
nak és dr. Magony Andrea rendõr fõhad-
nagynak Elkövetõ vagy áldozat? címû elõ-
adása felkeltette a jelenlévõ szakemberek
érdeklõdését. A gyakorlati tapasztalatokat
és a kutatási programok eredményeit hall-
gatva az elhangzott elõadásuk tanulsága az
is lehetne, hogy az elkövetõ egyben áldozat.
Az elõadásban két iskolai programról is szó
esett, amelyeket a rendõrség évek óta haté-
konyan mûködtet a megelõzés jegyében. Az
egyik a Bûnmegelõzési hetek, a másik a
Nyár veszélyei, amelyekkel céljuk, hogy a di-
ákokban tudatosítsák cselekvésük jogi kö-
vetkezményeit. Dr. Pálfiné dr. Boros Haj-
nalka a Kecskeméti Városi Ügyészség cso-
portvezetõ ügyésze az Ügyészségi tapaszta-
latok a fiatalkorúak által elkövetett bûncse-
lekmények területén címmel fejtette ki szak-
területe álláspontját. Adatokat közölt arról,
hogy 2006-ban az ismertté vált gyermekkorú
elkövetõk száma 152 volt, 2007-ben ez a
szám 174-re emelkedett. Megállapította,
hogy nagyon nagy számban követnek el bûn-
cselekményt 14 év alatti gyermekek, nem rit-
ka a 8-10 éves elkövetõ. Emelkedés tapasz-
talható a fiatalkorúak esetében is: 2006-ban
548, 2007-ben  682 elkövetõ vált ismertté. Az
elkövetett bûncselekmények fajtája igen vál-
tozatos, az erõszakos jellegû cselekmények-
tõl kezdve az egyszerû megítélésû lopásig
mindenféle bûncselekménnyel találkoztak.
Sajnálatos, hogy olyan súlyos bûncselekmé-
nyeket is követtek el fiatalkorúak, mint em-

berölés, életveszélyt okozó testi sértés, halált
okozó testi sértés bûntette.

A Bács- Kiskun Megyei Igazságügyi Hiva-
tal pártfogó felügyelõje, Mucsi Krisztina a fi-
atalkori bûnözés alakulását elemezte
Lajosmizsén, az intézményük bemutatását
követõen. Hangsúlyozta a pártfogoltak ala-
csony számát, amely a gyermekjóléti szolgá-
lat aktív gondozásának és megelõzõ munká-
jának is köszönhetõ. A konferencia moderá-

torai Ladányi Mónika, a családsegítõ szolgá-
lat vezetõje és Kátainé Lusztig Ilona gyer-
mekjogi képviselõ voltak. Összegezték a tar-
talmas elõadásokat és a megfogalmazott ja-
vaslatokat. A rendezvény magas színvonalon
történõ megvalósításához nyújtott segítséget
ez úton is köszönjük valamennyi közremû-
ködõnek!

Darányiné Tóth Enikõ
gyermekjóléti szolgálatvezetõ

Tájékoztató tüdõszûrésrõl
Kedves Lakosság! Elmarad a tüdõszûrés Lajosmizsén.

Az ÁNTSZ-tõl kapott tájékoztatás alapján a tüdõszûrõ vizsgálat nem tartozik az
egészségbiztosítás által finanszírozott szûrõvizsgálatok közé.

A tüdõszûrõ vizsgálat akkor ingyenes, ha az ÁNTSZ járványügyi okból elrendeli
a lakosság kötelezõ szûrését.

A vizsgálat térítési díja Kecskeméten a tüdõgondozóban egységesen 1000 Ft.
Háziorvos nem adhat beutalót tüdõszûrésre. Munkaköri, személyi higiénés,

illetve szakmai alkalmassági vizsgálat esetén beutalót csak üzemorvos adhat, de
ekkor is 1000 Ft térítési díjat kell fizetni.

További tájékoztatás az 504-375-ös telefonszámon kérhetõ a Kecskeméti
Tüdõgondozótól.

Camaráné Hanák Gabriella EGYSZI intézményvezetõ-helyettes

Kedves Adományozó!
Köszönetet mondunk Önnek adomá-
nyáért. Felajánlásának köszönhetõen
az elmúlt fél évben közel 150 család-
nak tudtunk segíteni.

Továbbra is nagy örömmel fogadjuk
adományaikat. Klienseiknek szüksé-
gük van fõként ruházatra, bútorra, de
nagy segítség ezek mellett mindenféle
használati tárgy (pl. mosógép, tv, rá-
dió, függöny, pléd stb.).

Kérjük Önt, ha rendelkezik felesle-
ges, de még használható állapotban
lévõ felszerelési tárgyakkal, hívjon
bennünket a 76 / 555-254-es telefon-
számon, hétfõtõl csütörtökig 8–16
óráig, vagy keressenek személyesen a
Dózsa Gy. út 123. szám alatt (a volt
szülõotthon épületében).

Segítségüket köszönjük!

A családsegítõ szolgálat munkatársai
Lajosmizse Város Önkormányzata anyagi támogatást nyert 20 gyermek hétvégi, és
iskolai szünetben történõ étkeztetésére a Gyermekétkeztetési Alapítvány által ki-
írt pályázaton az idei évre. A Mindenki ebédel program célja a leginkább rászoru-
ló gyermekek rendszeres és egészséges táplálkozásának biztosítása. A célkitûzés
megvalósulása érdekében a gyermekjóléti szolgálat munkatársai heti rendszeres-
séggel, 140 alkalomra elegendõ, összesen 1680 000 forint értékben, egy éven ke-
resztül, tartós élelmiszercsomagot osztanak ki a halmozottan hátrányos helyzetû
gyermekek számára, melyeket felhasználva napi egyszeri – oktatási idõn kívüli –
melegétkezésük megoldottá válik.

A gyermekjóléti szolgálat munkatársai

OECD* delegáció a Fekete István Általános Iskolában
Az OECD küldöttsége látogatott a lajos-
mizsei Fekete István Általános Iskolába
azzal a céllal, hogy a delegáció tagjai meg-
ismerjék az iskolaigazgató, tanárok és ta-
nulók véleményét a szakképzés kihívásai-
ról és a lehetséges megoldásokról.
Az OECD Oktatási Igazgatósága egy a
szakképzéssel és a szakoktatással foglal-
kozó vizsgálatot végez a tagországok kö-
rében. A projekt fõ célja az országok tá-
mogatása abban, hogy szakképzési és
szakoktatási rendszereiket jobban össze

tudják hangolni a munkaerõ-piaci igényekkel.
Iskolánkba egy négyfõs delegáció érkezett: 
Simon Field – OECD Oktatási Igazgatóság (brit–ír állampolgár)
Kis Viktória – OECD Oktatási Igazgatóság (magyar–vietnami állampolgár)
M. Luisa Ferreira – Európai Befektetési Bank (portugál állampolgár)
Thomas Zwick – Európai Közgazdasági Kutatóközpont (német állampolgár)
A látogatás nyitott, jó hangulatban folyt, melyben tanulóink kipróbálhatták angol
nyelvtudásukat is.

Nagy Erzsébet

* OECD; Organisation for Economic Cooperation and Development, Gazdasági Együttmûködés és Fejlesztés
Szervezete – 1961-tõl mûködõ nemzetközi szervezet, az 1948-ban megalapított OEEC (Organisation for
European Economic Cooperation, Európai Gazdasági Együttmûködés Szervezete) utódja. A fejlett országok
gazdaságpolitikai fóruma. 1996-tól Magyarország is tagja.
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Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala
6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 
Tel./fax: 76/457-575
E-mail: lajosmizse@lajosmizse.hu

A szilárdhulladék-kezelési közszolgáltatás díjai 2008. június 1. – 2009. május 31.

A folyékonyhulladék-kezelési közszolgáltatás díja 2008. április 1. – 2009. március 31 1264 Ft +
áfa/m3

A csatorna rákötési lehetõséggel nem rendelkezõ lakossági ingatlanok esetében a szolgáltatás díja
1164 Ft + áfa/m3

A szolgáltatás végzésére lakossági ingatlanok esetében kizárólag a Faragó és Fia Kft. jogosult.
Gazdálkodó szervezet is köteles gondoskodni a tevékenysége gyakorlása során keletkezõ hulladék
ártalmatlanításáról, melyet hasznosító vagy ártalmatlanító eljárás, berendezés, létesítmény alkal-
mazásával saját maga teljesíthet, vagy az erre feljogosított és engedéllyel rendelkezõ kezelõnek kell
átadnia. 

A közszolgáltató elérhetõségei: ingyen hívható zöld szám: 06-80/980-004 hétköznap 7–18 óráig,
vonalas telefon: 06-29/576-232, 8–17 óráig, mobil: 06-30/635-1597, 30/445-3541, személyesen minden
hét kedden Lajosmizse, Szabadság tér 12. (mûvelõdési ház emeleti Kuckó terme) 16.00 órától 19.00
óráig. Megrendelések és reklamációk a recepción is leadhatók.

Edény ûrtartalma
(liter)

Heti egy ürítés díja
(Ft)

Éves közszolgáltatási díj
heti egy ürítéssel 

áfával emelt összege

35 92,38 5 765

60 177,11 11 050

80 232,85 14 530

110 276,98 17 285

120 276,98 17 285

Egy nap a Föl-
dért, a földi élet
jövõjéért. Az erõ-
források szûkös-
sége, az ivóvíz fo-
gyatkozása, az er-
dõterületek csök-

kenése, a klímaváltozás, egyes fajok kipusztulása,
a Föld népességének növekedése mind komoly
környezeti problémákat jelent, a felelõsen gon-
dolkodó és cselekvõ embereket összefogásra
készteti. A Föld napjának alapgondolata egy, az
Egyesült Államokban élõ egyetemi hallgatótól
származik (Denis Hayes, 1970. ápr. 22.). Még ab-
ban az esztendõben 25 millió amerikai állt a moz-
galom mögé, ma világszerte több százmillióan ün-
neplik ezt a jeles napot, melyet hazánkban elõ-
ször 1989-ben ünnepeltünk meg. 1970-ben tartot-
ták meg elõször a Föld napját azzal a céllal, hogy
a világ környezetvédõinek lelkiismeretét feléb-
ressze – most már nem csupán a szûkebben értel-
mezett természet, hanem az egész Föld veszé-
lyeztetettsége iránt. 

A Föld napján való megemlékezések alkalmat
adnak arra, hogy az emberiség – és az egyes em-
ber is – mérlegelje, hogy kíméletesen bánik-e kör-
nyezetével, és mit tesz azért, hogy a természet és
benne az ember egészségesebben éljen. Elég szo-
morú, hogy eljutott a világ idáig! A Föld napját
nem csak ünnepelni kell! Sokkal inkább egész év-
ben úgy kell viselkednünk, úgy kell élnünk, hogy
szûkebb és tágabb környezetünkben óvjuk a nö-
vényeket, fákat, madarakat.

Nap, mint nap szembesülhetünk azzal, hogy a
bolygónk veszélyben van. Gondoljunk akár a te-
levízióra, akár a rádióra, de nem is kell ilyen
messzire menni, elég ha kimegyünk az utcára.
Elegendõ csupán levegõt vennünk, körülnéz-
nünk, mindenhol szemét még ott is, ahol nem
kellene. Nyugodt lélekkel sétálunk el egy szemét-
kupac mellett mondván, ez nem az én szemetem.
Amíg a pénz többet ér egyeseknek a Földnél, ad-

dig lesz környezetszennyezés. Jogosan merül fel a
kérdés: mit tehetünk mi „kisemberek”? Elter-
jeszthetjük ezeket az eszméket és megállíthatjuk
ezt a pusztítást, amely ma jellemzõ.

A természetvédelem szükségessége mellett fel-
hozott nem gazdasági érvek között, amelyek nem
feltétlenül haszonelvûek, szerepel a Föld és az
élõvilág érzelmi és szellemi jelentõsége, a termé-
szet nélkülözhetetlen volta a pihenéshez, továbbá
az erkölcsi felelõsség a következõ nemzedék
iránt, hogy megõrizzük számukra is a Földet és
annak természeti erõforrásait. 

A legfontosabb persze az, hogy ne csak beszél-
jünk ezekrõl a dolgokról, hanem tetteinkkel, élet-
vitelünkkel mutassunk példát.

Településünkön ezen a napon 8–14 óra között
a közutak mentén hulladékgyûjtésre kerül sor a
Magyar Közút Kht. Országos Szemétgyûjtõ Akci-
ója keretében. A szervezõ a jelentkezõk számára
biztosít kesztyût, láthatósági mellényt, illetve zsá-
kokat, és elszállítja az összegyûjtött hulladékot.
Aki szívesen közremûködne a szemétszedésben,
kérjük, jelentkezzen a polgármesteri hivatal tele-
pülésfejlesztési irodájánál Földházi Tünde kör-
nyezetvédelmi referensnél ügyfélfogadási idõben
személyesen vagy telefonon (76/356-211/116) leg-
késõbb április 18-ig. Ezúton kérjük a tisztelt lajos-
mizsei és felsõlajosi lakosokat, hogy a jeles nap
alkalmából lakókörnyezetük tisztaságára fordít-
sanak nagyobb figyelmet!

ÁPRILIS 22.
A FÖLD NAPJA

Ebtartók figyelmébe
Lajosmizse Város Önkormány-
zatának az állattartásról szóló
27/2004. (X. 21.) rendelet 10.
§ (2) bekezdés c) pontja értel-
mében tilos ebet beengedni
vagy bevinni az olyan parkba,

zöldterületre, játszótérre, ahol tábla tiltja az
ebek bevitelét. A közelmúltban a Szabad-
ság téri játszóhelyre tábla került kihelye-
zésre. A rendelet 12. § (4) bekezdése alapján
az állattartó köteles a település belterületének
közterületeirõl saját, illetve használatában lévõ,
vagy általa szállított haszon és kedvtelésbõl tar-
tott állat ürülékét haladéktalanul eltávolítani.
Aki a belterületen a közterületrõl az állati ürü-
léket nem távolítja el, a rendelet 15. § (2) be-
kezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelõen
30 000 forintig terjedõ pénzbírsággal sújtható.

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos hírek

Közterület tisztántartása
Lajosmizse Város Önkormányzatának a város közterületeinek tisztántartásáról szóló rendelete
értelmében: Az ingatlan tulajdonosa /ideértve a tömbtelken lakókat valamint a külterületi ingatlanok
tulajdonosait/, intézmények kezelõje, tartós használója, haszonélvezõje (a továbbiakban együtt:
használója) köteles végezni 

– a telekhatár és az úttest, földút, dûlõút közötti zöldfelület (zöldsáv) és az azon található fák,
bokrok, cserjék gondozását, ápolását, hulladék- és gyommentesítését;

– az ingatlan elõtti járdaszakasz, járda hiányában egy méter széles területsáv, illetõleg a járdaszakasz
melletti nyílt árok és ennek mûtárgyai tisztántartását, gondozását;  

– a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok eltávolítását, a telekingatlanról a gyalogjár-
da és az úttest, illetve dûlõút fölé nyúló ágak és bokrok megfelelõ nyesését.

A közúti közlekedés szabályairól szóló jogszabály alapján aki a közutat vagy a közúti jelzést
megrongálta, beszennyezte vagy a közútra a közlekedés biztonságát, zavartalanságát hátrányosan
befolyásoló tárgyat juttatott, köteles a keletkezõ veszély elhárításáról gondoskodni. 

Fentiek alapján kérem a tisztelt Lakosokat, hogy 
● az útkeresztezõdésbe belógó, a kilátást akadályozó faágakat,
● az útpadka fölé, de különösen az úttest fölé a közúti közlekedést zavaró faágat, 
● az úttest közvetlen közelében, a parkolás megszüntetése céljából kihelyezett építési anyagokat,

törmeléket, fa-, vas-, betonoszlopokat 
● a járdán a gyalogosközlekedést zavaró növényzetet

szíveskedjenek eltávolítani. 
EGYÜTTMÛKÖDÉSÜKET KÖSZÖNJÜK!
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Illegális hulladékelhelyezés
Betelt a pohár! Sok cikk jelent már meg figyelemfelkeltés céljából, hogy mindenki vegye
igénybe a hulladékkezelési közszolgáltatást és használja rendeltetésszerûen a szelektív hul-
ladékgyûjtõ szigeteket. Elérkezett az idõ a szankcionálásra. A polgármesteri hivatal
környezetvédelmi szakembere folyamatosan fog ellenõrzést tartani és eljárás indul az elhagyott hul-
ladék tulajdonosaival, illetõleg az ingatlan tulajdonosával szemben. Kérünk mindenkit, akinek tudomása
van illegális hulladéklerakó helyrõl, valamint a hulladék tulajdonosának kilétérõl, az tegyen bejelentést
a hivatalnál. 

INGATLANÁRVERÉSI
HIRDETMÉNY

Lajosmizse Város Önkormányzata a 117/2007. (VI. 13.) ÖH. alapján nyilvános
árverés keretében megvételre kínálja, LLaajjoossmmiizzssee  bbeelltteerrüülleett  883399//1100  hhrrsszz--úú
773322  mm22 nnaaggyyssáággúú  ééppííttééssii  tteellkkeett  aazz  EEööttvvööss  LLoorráánndd  uuttccáábbaann..
Az ingatlan címe: Lajosmizse, Eötvös Loránd utca 60. Megnevezése: kivett be-
építetlen terület. Beépítettség: 0%. Tulajdonos: Lajosmizse Város Önkormány-
zata 1/1.
Az ingatlan tartozékai jellemzõ sajátosságai:
Az ingatlan Lajosmizse belterületén, az Eötvös utca végén helyezkedik el. A te-
lek elõtt burkolt út van. Víz, villany, gáz leköthetõ, szennyvízcsatorna nincsen
az utcában. Szabadonálló beépítésre van lehetõség.
KKiikkiiáállttáássii  áárr::  44550000  FFtt//mm22++ááffaa  aazzaazz  bbrruuttttóó  33 995522 880000  FFtt
AAzz  áárrvveerrééss  hheellyyee::  Lajosmizse Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivata-
la  2. számú tárgyalótermében. Lajosmizse, Városház tér 1.
AAzz  áárrvveerrééss  iiddõõppoonnttjjaa::  22000088..  áápprriilliiss  1166--áánn  1100..0000  óórraa
A licitálás megkezdése elõtt minden licitáló a képviselõ-testület által elõzetesen
meghatározott összegû árverési biztosítékot köteles letétbe helyezni, amely a
kikiáltási ár 20%-a, azaz 790 560 Ft. Amennyiben az árverés gyõztese a szer-
zõdést 30 napon belül nem köti meg, a bánatpénzt elveszíti.
Az árverésre jelentkezni személyesen vagy meghatalmazott útján lehet az ár-
verési biztosíték letétbe helyezésének igazolása mellett.
Az árverésen nem licitálhat az, akinek az önkormányzat felé 2 hónapot meg-
haladó tartozása van. ÉÉrrddeekkllõõddnnii  lleehheett::  7766//335566--221111//113366

INGATLANÁRVERÉSI HIRDETMÉNY
Lajosmizse Város Önkormányzata a 117/2007. (VI. 13.) ÖH. alapján nyilvános
árverés keretében megvételre kínálja, LLaajjoossmmiizzssee  bbeelltteerrüülleett  883399//1111  hhrrsszz--úú..
884444  mm22 nnaaggyyssáággúú  ééppííttééssii  tteellkkeett  aa  JJóókkaaii  uuttccáábbaann..
Az ingatlan címe: Lajosmizse, Jókai utca 32. Megnevezése: kivett beépítetlen terület
Beépítettség: 0%. Tulajdonos: Lajosmizse Város Önkormányzata 1/1
Az ingatlan tartozékai jellemzõ sajátosságai:
Az ingatlan Lajosmizse belterületén, a Jókai utcában helyezkedik el. Az utca szi-
lárd burkolattal nincsen ellátva. Villanyrákötés földkábelen biztosítható. Az in-
gatlan elõtt víz- és szennyvízcsatorna gerincvezeték nincsen. Oldalhatáron álló
beépítése lehetséges.
KKiikkiiáállttáássii  áárr::  33000000  FFtt//mm22++ááffaa  aazzaazz  bbrruuttttóó  33 006688 440000  FFtt
AAzz  áárrvveerrééss  hheellyyee::  Lajosmizse Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivata-
la 2. számú tárgyalótermében. Lajosmizse, Városház tér 1.
AAzz  áárrvveerrééss  iiddõõppoonnttjjaa::  22000088..  áápprriilliiss  1166--áánn  1111..0000  óórraa
A licitálás megkezdése elõtt minden licitáló a képviselõ-testület által elõzetesen
meghatározott összegû árverési biztosítékot köteles letétbe helyezni, amely a
kikiáltási ár 20%-a, azaz 607 680 Ft. Amennyiben az árverés gyõztese a szer-
zõdést 30 napon belül nem köti meg, a bánatpénzt elveszíti.
Az árverésre jelentkezni személyesen, vagy meghatalmazott útján lehet az ár-
verési biztosíték letétbe helyezésének igazolása mellett.
Az árverésen nem licitálhat az, akinek az önkormányzat felé 2 hónapot meg-
haladó tartozása van. ÉÉrrddeekkllõõddnnii  lleehheett::  7766//335566--221111//113366

Gyommentesítés
A növényvédelemrõl szóló 2000. évi XXXV. tv. értelmében a földhasz-
nálók és termelõk kötelesek a gyomok ellen védekezni, ha azok a szom-
szédos földhasználók, illetve termelõk növénytermelési, növényvédelmi
biztonságát, vagy emberi egészségét bármely módon veszélyeztetik. To-
vábbá a földhasználók kötelesek az adott év június 30. napjáig az in-
gatlanon a parlagfû virágbimbó kialakulását megakadályozni, és
ezt az állapotot a vegetációs idõszak végéig folyamatosan fenn-
tartani. A földhasználót és a termelõt a hatáskörrel rendelkezõ növény-
védelmi szerv – külterületen a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal,
belterületen a jegyzõ – kötelezheti a károsítók elterjedésének megaka-
dályozására, elõfordulásának, felszaporodásának figyelemmel kísérésére
és a védekezési intézkedések megtételére.  Aki a védekezési kötelezett-
ségének nem tett eleget, a jegyzõ határozatban növényvédelmi bírságot
szab ki, melynek tételes mértékérõl kormányrendelet rendelkezik. 0–50
m2-ig 20 000 Ft, 50–100 m2-ig 20 000–50 000 Ft, 100–200 m2-ig
50 000–100 000 Ft, 200 m2-tõl 100 000–750 000 Ft.
Kérünk mindenkit, hogy folyamatosan tegyen eleget gyommentesítési
kötelezettségének!

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselõ-
testülete 32/2008. (III. 19.) határozatával úgy
döntött, hogy 2 darab 2 m3-es PET palackos sze-
lektív hulladékgyûjtõ edényzetet vásárol, ezáltal 4
helyen bõvül az edényzetek száma/kapacitása és
remélhetõleg javul a helyzete a kritikán aluli álla-
potoknak. A kép április 04-én készült a
Saubermacher Kft. dolgozói rendbe teszik a piac-
téri szelektív gyûjtõsziget környékét. Köszönjük.

IPARÛZÉSI
ADÓBEVALLÁS

TELJESÍTÉSI
KÖTELEZETTSÉGE

Tájékoztatjuk az iparûzési adó alanyait,
hogy bevallási kötelezettségüknek
2008. május 31-ig kötelesek eleget
tenni. A bevalláshoz szükséges nyomtat-
ványokat és tájékoztatókat április köze-
pén juttatjuk el minden adóalanyhoz, aki
hivatalunkhoz be van jelentkezve. Kér-
déseikkel kapcsolatban keressék ügyfél-
fogadási idõben az adócsoport munka-
társait személyesen vagy telefonon.
Telefonszám: 555-234 vagy 555-235

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY
AAzz  áárrvveerréésstt  kkiiíírróó::  Lajosmizse Város Önkormányzata
AAzz  áárrvveerrééss  hheellyyee::  Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala 6050 Lajosmizse,
Városház tér 1. Díszterem. AAzz  áárrvveerrééss  iiddeejjee::  2008. április 16., 9.00 óra. AAzz  áárr--
vveerrééssrree  kkeerrüüllõõ  llaakkááss::  Lajosmizse, Szabadság tér 14/D.
2. em. 7. sz. alatti társasházban lévõ kétszobás 5588  mm22 –es, egyedi gázfûtéses
ingatlan. KKiikkiiáállttáássii  áárr::  6 850 000 Ft
AAzz  áárrvveerrééssii  bbiizzttoossííttéékk  öösssszzeeggee  ééss  lleettééttbbee  hheellyyeezzéésséénneekk  mmóóddjjaa,,  hhaattáárriiddeejjee::  Az ár-
verési biztosíték összege 1 370 000 Ft, melyet a polgármesteri hivatal pénztá-
rában 2008. április 16-án 8.45 óráig kell letétbe helyezni.
AAzz  áárrvveerréésseenn  ttöörrttéénnõõ  rréésszzvvéétteell  ffeellttéétteelleeii::  Az árverésen részt venni és vételi
ajánlatot tenni személyesen vagy meghatalmazás útján lehet. A meghatalmazást
közokiratba vagy teljes bizonyító erejû magánokiratba kell foglalni.
AAzz  áárrvveerrééssrree  jjeelleennttkkeezzééss  hheellyyee,,  mmóóddjjaa  ééss  iiddeejjee::  Az árverésre jelentkezni sze-
mélyesen vagy meghatalmazott útján lehet a polgármesteri hivatal dísztermé-
ben 2008. április 16-án 9.00 óráig az árverési biztosíték letétbe helyezésének
igazolása mellett. 
Az árverésre kerülõ lakásról Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala Intéz-
ményirányító és Településfejlesztési Irodájánál lehet információt kérni ügyfélfo-
gadási idõben telefonon, vagy személyesen. Ügyfélfogadási idõ: hétfõ, szerda,
és csütörtök 8.00–11.30 óráig és 13.00–15.30 óráig. Telefon: 76/356-
211/122-es vagy 115-ös mellék.
AAzz  áárrvveerrééssrree  kkeerrüüllõõ  llaakkáásstt  aazz  aalláábbbbii  iiddõõppoonnttookkbbaann  lleehheett  mmeeggtteekkiinntteennii::
2008. április 10-én 8.00–9.00 óráig, 2008. április 14-én 15.00–16.00 óráig és
2008. április 16-án 7.45–8.30 óráig.

KKuuttaassiinnéé  NNaaggyy  KKaattaalliinn  jjeeggyyzzõõ

Szelektív hulladékgyûjtés
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Beszámoló a képviselõ-testületi ülésekrõl
A 2008. február 13-i és a március 19-i ülésen hozott döntések, határozatok a következõk

– Lajosmizse Város Önkormányzata a szociális alapszolgáltatások keretében nyúj-
tott személyes gondoskodási formák közül az alábbiakat mûködteti: 

a) idõsek klubja,
b) étkeztetés,
c) házi segítségnyújtás,
d) családsegítés.
e) jelzõrendszeres házi segítségnyújtás
f) támogató szolgálat

Az önkormányzat megállapítja a szociálisan nem rászorultak térítési díját, mely a jel-
zõrendszeres házi segítségnyújtásra terjed ki.

A szociálisan rászorult személyek által fizetendõ 

Intézményi térítési díj

I. Az idõsek klubjáért fizetendõ térítési díj

II. Az étkezésért fizetendõ intézményi térítési díj

a, Az ebéd térítési díja 

b, A reggeli és az uzsonna térítési díja 

c, A házhoz szállítás térítési díja

III. A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja

A jelzõrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díja

V. Jövedelemtõl függõ intézményi térítési díj

– A DAOP-2007-4.1.1. kódjelû, „Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése/kistérségi
járó-beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járó-beteg szakellátás korszerûsí-
tése” pályázathoz elkészített szakmai tervet a képviselõ-testület jóváhagyta.

ellátás formája
A személyi térítési díj nem 
haladhatja meg a szoc. tv. 
116. § (3) szerinti jövedelem %-át

étkeztetés 16 Ft

házi segítségnyújtás 20 Ft

házi segítségnyújtás mellett étkeztetést is 
biztosítanak

30 Ft

jelzõrendszeres házi segítségnyújtás 2 Ft

nappali szoc. ellátás (Szt. 65/F.§) 10 Ft

nappali szoc. ellátás  (Szt. 65/F.§) 
mellett étkeztetést is biztosítanak

26 Ft

intézményi térítési díj Ft/fõ/nap

Jelzõrendszeres házi segítségnyújtás 55 Ft

intézményi térítési díj Ft/fõ/óra

2007. évben házi segítségnyújtásban
részesültek

929 Ft

nyugdíjminimum 150%-át meg nem hala-
dó jövedelemmel rendelkezõk

888 Ft

1 adagra jutó intézményi térítési díj (Ft)

Házhoz szállítás 86 Ft

1 adagra jutó intézményi térítési díj (Ft)

Reggeli 96 Ft

Uzsonna 104 Ft

1 adagra jutó intézményi
térítési díj (Ft)

2007. évben szociális étkeztetésben részesültek 564 Ft

nyugdíjminimum 150%-át meg nem haladó
jövedelemmel rendelkezõk

524 Ft

nyugdíjminimum 150-300% közötti jövedelemmel
rendelkezõk

564 Ft

nyugdíjminimum 300%-át meghaladó jövedelemmel
rendelkezõk

628 Ft

intézményi térítési díj Ft/fõ/nap

Nappali szoc. ell. (Szt. 65/F.§) 1006 Ft

Egyúttal felhatalmazta a polgármestert a regionális egészségügyi tanácshoz történõ
benyújtására a többletkapacitás elõzetes befogadásához.

– Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális In-
tézménye intézményvezetõi állására egy pályázat érkezett, melyet az akkor még meg-
bízott intézményvezetõtõ adott be, Józsáné dr. Kiss Irén. 

A képviselõ-testület Józsáné dr. Kiss Irén képviselõt Lajosmizse Város Önkor-
mányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye intézményvezetõi ál-
lására kiírt pályázat elbírálása szavazásból nem zárta ki.

A képviselõ-testület Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjó-
léti és Szociális Intézménye intézményvezetõi beosztásának ellátására megbízást adott
Józsáné dr. Kiss Irén Lajosmizse, Petõfi u. 3. sz. alatti lakosnak. 

A magasabb vezetõi megbízás határozott idõre, 2008. április 1-tõl 2013. március 31-
ig szól. Az intézményvezetõ illetményét a testület 415 200 Ft-ban határozta meg,
melybõl a magasabb vezetõi pótlék összege 50 000 Ft.

– Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot nyújtott be
a környezet és energia operatív program keretében a Szennyvízelvezetés és tisztítás két-
fordulós pályázati konstrukcióban megvalósítandó projekt támogatására (kódszám:
KEOP-1.2.0), az alábbi költség megoszlással:

I. forduló
Összesen (bruttó) maximum 140 000 000 Ft
Önkormányzati saját forrás (15% önrész) 21 000 000 Ft
Igényelt KEOP-támogatás 119 000 000 Ft
képviselõ-testület megbízta a Polányi Ügyvédi Irodát az I. fordulóra vonatkozóan a

pályázat elkészítésével, egyúttal felhatalmazta a polgármestert a szerzõdés aláírására.
A képviselõ-testület az 550 ezer Ft + áfa megbízási díjat a 2008. évi költségvetés
Szennyvízpályázat elõkészítése szereplõ tétel terhére biztosítja.
A képviselõ-testület határozott arról, hogy a pályázat benyújtásához szükséges 15%

önerõt saját forrás hiányában hitelbõl is biztosítja és felhatalmazta a polgármestert a
hitelígérvény beszerzésére, valamint a pályázat benyújtására és az ahhoz szükséges
nyilatkozatok megtételére.

– A képviselõ-testület a Lajosmizse, Szabadság tér 14/D II/7. szám alatti lakást ér-
tékesítésre kijelölte, az ingatlan kikiáltási árát 6 850 000 Ft-ban határozta meg.

Az árverésrõl további információk a Polgár…
– A képviselõ-testület támogatja a társulási tanács kezdeményezését, a szociális

alapszolgáltatási feladatok körének 2008. július 1. napjával történõ kibõvítését a szo-
ciális étkeztetéssel. 

A képviselõ-testület a szociális étkeztetés társulási formában történõ ellátásához
csak abban az esetben csatlakozik, amennyiben a többcélú kistérségi társulások támo-
gatásának igénylésére vonatkozó feltételeket a Kecskemét és Térsége Többcélú Tár-
sulás biztosítani tudja. 

– A képviselõ-testület pályázatot nyújtott be a DAOP-2007-5.1.2/B kódszámmal
rendelkezõ A városi örökség megõrzése és korszerûsítése c. pályázati felhívásra, melynek
keretén belül a Városház tér és a Sétálóutca rendezését, valamint a szükséges utcai
bútorok beszerzését valósítaná meg.

A pályázat teljes költségvetése 56 000 000 Ft, melybõl az igényelt támogatás
50 000 000 Ft, az önerõ 6 000 000 Ft. A pályázathoz szükséges önerõ, azaz 6 000 000 Ft
az önkormányzat rendelkezésére áll.

Egyúttal felhatalmazta a képviselõ-testület Basky András polgármestert a pályázat
benyújtásához szükséges dokumentációk aláírására, valamint nyertes pályázat esetén
a támogatási szerzõdés elõkészítéséhez szükséges dokumentumok beszerzésére, a
szerzõdés aláírására és a projekt megvalósítása, elszámolása során felmerülõ doku-
mentumok aláírására is

– A képviselõ-testület tárgyalta hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 35/2007.
(XII.13.) rendelet módosítását.

Az önkormányzati ülésre elkészítette díjkalkulációját a Saubermacher Magyaror-
szág Kft., valamint a Faragó és Fia Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft.

Észrevételek a közszolgáltató által leadott szakmai anyagból:
A matricás rendszer bevezetése meghozta a várt eredményt, annak következtében

nõtt a szolgáltatást szerzõdés alapján igénybe vevõk száma. A 2007-es évi lomtalaní-
tás és elektronikai hulladékgyûjtés valóban sikeres volt, javasolt az évenkénti ismétlé-
sük. A szakmai anyag szól a díjhátralékok behajtásával összefüggõ problémákról.

Az önkormányzati rendelet értelmében a külterületi hulladékgyûjtés megszervezé-
se a közszolgáltató feladata. A közszolgáltató sikeresen bevezette Klábertelepen a
hulladékgyûjtést, remélhetõleg ez több külterületi részen is meg fog valósulni.

A szelektív hulladék szennyezett, értékesíteni nem lehet, így a belõle származó be-
vételek jóval alatta maradnak a fellépõ kiadásoknak ( ürítés, szállítás, ártalmatlaní-
tás), ezáltal veszteséges a tevékenység. Az önkormányzat csatlakozott az ÖKO Pan-
non Kht. koordináló rendszerhez, aki támogatja a tiszta, átvehetõ hulladék értékesí-
tését, de ez a támogatás a jelenlegi lakossági szemlélet és gyakorlat miatt nem, vagy
csak csekély mértékben vehetõ igénybe.

A keletkezõ költségeket ki kell fizetni, mely vagy a közszolgálati díjban fog megje-
lenni, vagy az önkormányzatnak kell külön forrásból biztosítani. Az önkormányzat tá-
mogatja a szelektív hulladékgyûjtést havi 100 000 Ft-tal 2008. május 31-ig, azonban a
késõbbiekre a költségvetésben nem tervezte be.

A másik nagy probléma az illegálisan elhelyezett állati tetemek elszállítása. A pol-
gármesteri hivatal munkatársa rendszeresen ellenõrzi a telepet, az állati hulladéklera-
kóhoz vezetõ út karbantartásáról a RexTerra Kft. gondoskodik.

– Lajosmizse Város Önkormányzatának a települési képviselõk és Lajosmizse Vá-
ros Önkormányzat bizottságai nem képviselõ-testületi tagjainak tiszteletdíjáról és
természetbeni juttatásáról szóló 28/2006. (X. 12.) rendelet módosítására tett ügyren-
di bizottsági javaslatról név szerinti szavazást rendelt el. A szavazás eredményeként
a rendeletet nem módosították.

– A képviselõ-testület a Szabadság téri játszótér kialakítására beérkezett ajánlato-
kat nem fogadta el, egyúttal azonos mûszaki tartalomra vonatkozó új ajánlatok beké-
résérõl döntött. A beérkezett ajánlatokról, azok megvalósíthatóságának szakaszolásá-
ról a soron következõ ülésen dönt.
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A képviselõ-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a támogatott szervezetekkel, sze-
mélyekkel az együttmûködési megállapodást kösse meg, valamint felkérte a jegyzõt, hogy
készítse elõ a 2008. évi költségvetésrõl szóló rendelet e határozatnak megfelelõ módosítá-
sát. 

A képviselõ-testület a Lajosmizsei Tûzvédelmi és Mûszaki Mentési Köztestület támo-
gatásáról a köztestület beszámolóját követõen dönt. 

A képviselõ-testület Apró Ferenc képviselõ módosító javaslatát, – mely a katolikus egy-
ház részére fenntartott 250 ezer Ft megosztására vonatkozott egyenlõ arányban a társa-
dalmi és sportszervezetek között – elfogadta.

– A képviselõ-testület elfogadta Földi István falugazdász beszámolóját a mezõgazdaság
helyzetképérõl és az aktuális feladatokról. A beszámoló felhívja a figyelmet arra, hogy a
megnõtt ügyfélforgalom komoly feladat elé állítja a megyei mezõgazdasági szakigazgatási
hivatalt és ezen belül a települési falugazdászokat. Ennek megoldásához segítséget nyúj-
tott a polgármesteri hivatal ügyfélhívó berendezéssel, telefonkészülék és internet haszná-
lat biztosításával.

– A képviselõ-testület elfogadja a 2008. évi augusztus 20–24-én megrendezésre kerülõ
XV. Lajosmizsei Napok program tervezetét azzal a kiegészítéssel, hogy az intézményveze-
tõ vizsgálja meg a Kuna Family Együttes mûsorának beépíthetõségét a programba. 

– A képviselõ-testület pályázatot nyújt be a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
által illegális hulladéklerakók felszámolásának feladataira kiírt pályázati felhívásra Tisz-
tább, hulladék mentes Lajosmizséért elnevezéssel 6 250 000 Ft bruttó teljes bekerülési
költséggel, melybõl a megvalósításhoz rendelkezésre álló önerõ 1 250 000 Ft. 

– A képviselõ-testület támogatta Vásáreczki János kõfaragó által elkészítendõ
Lajosmizse címerét ábrázoló mû elkészítését. A mû elhelyezése szempontjából a városhá-
za bejárata melletti információs tábla elõtti részt javasolta.

– A képviselõ-testülete felkérte az egészségügyi, szociális és sport Bizottságot, a mûve-
lõdési és oktatási bizottságot, hogy az intézményvezetõk, a polgármesteri hivatal szakem-
berei és az ÁNTSZ bevonásával vizsgálja meg a bölcsõde kialakítása, az idõsek nappali el-
látása biztosításának lehetõségeit, ehhez mérje fel a jelenleg rendelkezésre álló ingatlano-
kat, vizsgálja meg, hogy a jelzett szolgáltatások elhelyezése mely épületben történhet a leg-
gazdaságosabban, és javaslatait terjessze az áprilisi testületi ülés elé, mely tartalmazza a
pályázat benyújtására vonatkozó javaslatot is. 

– A képviselõ-testület Basky András polgármester illetményét 2008. január 1-tõl 
521 775 Ft-ban állapítja meg, továbbá költségátalányát havi 156 530 Ft-ban.

Nagy Erzsébet

Megnevezés 2008. évi cél Támogatás
jellege

2008. évi
támogatás

Lovasbarátok köre –

Lajosmizsei Sakk
Kör

A sakk népszerûsítése
érdekében helyi
versenyeket rendeznek.

Mûködési
támogatás

165 000

Lajosmizse
Általános
Iskola Sport
Egyesület

Kulturált körülmények
között tömegsportren-
dezvények rendezése.

Mûködési
támogatás

400 000

Magyar Wushu Egyesület Lajosmizsei Szakosztálya –

Asztalitenisz
Club

Különbözõ versenyeken
részt venni és szervezni.
A fiatalok elindítása 
asztalitenisz sportágban.

Mûködési
támogatás

280 000

Almavirág
Horgászegyesület

fiatalok  nemzetközi
versenyeken szerepel-
tetése

Mûködési
támogatás

50 000

Krasnyánszki
András

11. alkalommal kerül meg-
rendezésre a városi
teremlabdarúgó-bajnok-
ság 16 csapat részvételével.

Versenyeken való
részvétel 

támogatása

180 000

Topkids Kse Tornaterembérlet, védõ-
felszerelés vásárlása,
Hazai versenyeken való
részvétel.

Mûködési
támogatás

100 000

N-18. Postagalamb Sportegyesület –

Lajosmizse
Városi
Labdarugó Club

Színvonalas edzés- és
versenylehetõséget biz-
tosítani minden korosz-
tálynak.

Mûködési
támogatás

900 000

Lajosmizse
Városi
Labdarugó Club

Nagy népszerûségnek
örvendõ rendezvények
megszervezése.

Versenyeken való
részvétel

támogatása

100 000

Mizse Kézilabda
Club

Felnõtt és ifjúsági szinten
dobogós helyezést elérni.

Mûködési
támogatás

2 795 000

Lajosmizsei UKC Magyar bajnoki döntõbe
való kerülés.

Mûködési
támogatás

300 000

Fel nem osztott keret 434 000

SPORT-SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN 5 704 000

– A képviselõ-testület a Folplast Kft (Lajosmizse, Ceglédi út 36.) által a
Lajosmizse, Ceglédi út 32. (569. hrsz) alatt megvalósított csarnoképület közcélú
hasznosítása érdekében a kft. kezdeményezését elutasította, a javaslatban foglalt le-
hetõséggel nem kíván élni.

Ezt a határozatot megerõsítette dr. Szeberényi Gyula Tamás ügyvéd feljegyzése,
mely szerint az ügyben keletkezett jelenlegi dokumentumok alapján megállapítást
nyert, hogy a közcélú felhasználásra felajánlott épületre jogerõs bontási határozat van
érvényben, melynek 2008. április 9-ig kell eleget tenni.

– A képviselõ-testület a társadalmi, sport, és egyéb szervezetek támogatását meg-
tárgyalta, és a támogatást az alábbiak szerint fogadta el:

40/2008.(III.19.) ÖH. melléklete

Megnevezés 2008. évi cél 2008. évi támogatás

Lajosmizsei Polgárõr
Egyesület

üzemanyag ktg-hez hozzájá-
rulás

200 000

Benei Vízivilág Alapítvány

Micimackó Kuckója
Oktatási Alapítvány

preventív fejlesztõeszközök
beszerzése, 

50 000

Gyermekmosoly Alapítvány sportszerek vásárlása 170 000

Tündérkert Alapítvány központi óvoda kapuinak
elektromos zárrendszerrel és
kamerával történõ felszerelése

170 000

Legyetek Jók, Ha Tudtok
Alapítvány

idõsek napi rendezvény 70 000

Lajosmizsei Kultúrapártoló
Alapítvány

városi szavalóverseny, Für-
kész tábor, 15 éves városi ju-
bileumi mûsor

233 000

Mozgáskorlátozottak Bács-
Kiskun Megyei Egyesület
Lajosmizsei Csoport

egészségmegõrzõ és Javító
eszközök vásárlása

100 000

Õszikék Nyugdíjasklub
Egyesület

múzeumlátogatások, színház-
látogatások, hazánk népeinek
megismerése

280 000

Gyermekekért Plusz
Alapítvány

15 éves Lajosmizse várossá
nyilvánítása rendezvény, nyá-
ri táborozás 

450 000

Életfa Hagyományõrzõ
Egyesület

– –

Lajosmizsei Helytörténeti
és Kulturális Egyesület

– –

Fel nem osztott keret 125 000

TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA
ÖSSZESEN

1 848 000

Megnevezés 2008. évi cél 2008. évi támogatás

Katolikus egyház –

Református egyház Harangvillamosítás 250 000

Lajosmizsei Tûzvédelmi és
Mûszaki Mentési
Köztestület

mûszaki mentés és tûzoltás –

Lajosmizsei Rendõrõrs üzemanyag ktg.hez hozzájár. 800 000

Lajosmizséért
Közalapítvány

lajosmizsei székhelyû szerve-
zetek és magánszemélyek
mûködésének és a közbizton-
ság támogatása

300 000

CKÖ mûködési kiadások 250 000

Család a családokért
Lajosmizse Alapítvány

– –

Táborfalvi Közmûvelõdési
és Népzenei Egyesület

XXIII. Csutorás Nemzetközi
Népzenei és Néptánc Tábor
megrendezése

300 000

Fel nem osztott keret 2 500 000

EGYÉB SZERVEZETEK
ÖSSZESEN

4 400 000



adója pedig az egészséges vízfogyasztást
és a hulladékgazdálkodás témakörét
járták körül. A gyermekek a hallottak-
ról egy környezetismereti vetélkedõn
mérték össze tudásukat. Az alapítvány
elõre hirdetett „Aki a vizet szereti” cí-
mû gyermekrajz pályázata is ezen a ren-
dezvényen lett kiállítva és díjazva. 103
alkotás közül a legjobb pályamunkákat
értékes könyvjutalommal, illetve nyári
nomád táborozással jutalmaztuk. Kö-
szönetet szeretnénk mondani a fent ne-
vezett intézményeknek, akik nemcsak
munkájukkal, hanem anyagilag is támo-
gatták a rendezvény létrejöttét. 

Gajdácsiné Dömötör Sára
a kuratórium elnöke
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1992-ben egy környezetvédelmi konferenciát
rendeztek Rio de Janeiróban, s ezen kezde-
ményezték a víz világnapjának megünneplé-
sét. Az ENSZ azzal a céllal nyilvánította
március 22-ét e nappá, hogy óvjuk, védjük
környezetünket, s ezen belül a Föld vízkész-
letét. 16 év telt el azóta, de a cél ma idõsze-
rûbb, mint valaha. 

Gyermekeink környezettudatos nevelése
érdekében 2008. március 27-én a Benei Víz-
világ Alapítvány szervezésében hívtuk fel a
helyi iskolás gyermekek figyelmét a víz fon-
tosságára. Több szemponton keresztül köze-
lítettük meg a témát. A Kiskunsági Nemzeti
Park elõadója a felszíni vizeinkrõl és meg-
óvásukról beszélt, a Bácsvíz Zrt. elõadója a
szennyvízgazdálkodást, a Magyarvíz Kft. elõ-

VÍZ VILÁGNAPJA a Fekete István Általános Iskolában

Iskolába hívogató
Hagyománnyá vált iskolánkban, hogy a nagy-
csoportos óvodásoknak egy mesejátékkal
kedveskednek a leendõ elsõ osztályos tanító
nénik. Az idén is nagy izgalommal készült a
munkaközösség az elõadásra, melynek be-
mutatására március 17-én került sor. Osbáth
Barna igazgató úr köszöntötte a lelkes kö-

zönséget. A pórul járt Ravaszdi címû törté-
netet nagy tapssal jutalmazták a kicsik. A
mûsor végén egy emléklapot is kapott min-
den iskolába induló kisdiák, melyet Kálmán
Éva igazgatóhelyettes osztott ki.

Sárközi Zsuzsanna mkv.

Ludányi Dóra nyertes rajza

A szereplõk balról jobbra: Kocsis Lilla, Lestár
Katalin, I. Szabóné Radics Éva, Kulcsár
Józsefné, Hagerné Terenyi Rita, Tarnóczy
Krisztina, Horváthné Krompaszki Mária

Homoki Réka, Kovács Dézi, Imre Lõrinc és
Szemán Bars hetedik osztályos tanulók
Pitman angol nyelvû alapfokú szóbeli nyelv-
vizsgán vettek részt, melyet mindannyian si-
keresen teljesítettek. A diákok felkészítõ ta-
nára Adonyi Gabriella.

2008. március 17–18-án a Fekete István Általá-
nos Iskolában immár másodszor rendezték
meg a Húsvéti mûvészeti rendezvénysorozatot
és vásárt. A mûvészeti munkaközösség és lel-
kes diáksegítõik két napon keresztül próbálták
társaikat és az érdeklõdõket „becsábítani”
programjaikba. Szerencsére idén is sok diák lá-
togatta meg a kétnapos rendezvénysorozatot,
valamint ötletes és szép ajándékokat vásárol-
hatott az iskola belsõ udvarában berendezett
vásárban is, melyet Csehné Medve Erika tanár-
nõ és növendékei állítottak fel.

17-én, hétfõn, az iskola ének szakos kollégá-
inak szervezésében zajlott az immár évtizedes
hagyományokkal rendelkezõ népdaléneklési
verseny. A zsûrinek – Pósfay Péterné, Imre La-
jos, Berta István – nehéz feladata volt az értéke-
lésnél. Az 5–6. évfolyamon elsõ helyezést ért el
Imre Dorottya Panni, második helyezést ért el
Seres Nándor és harmadik helyezést ért el Far-
kas Judit Vivien, míg a 7–8. évfolyamon elsõ he-
lyezést ért el Kisjuhász Máté, második helyezést
ért el Juhász Pintér Anna és harmadik helyezett
lett Orlov Ildikó.

Kedden, 18-án, a tánc- és drámajátéké volt a
fõszerep. Az iskola 5. évfolyamos tanulói rövid
jelenetekkel emlékeztek meg a húsvéti locsol-
kodás szokásáról. A jó hangulatú programban
vendégként részt vettek az elsõ évfolyamos kis-
diákok is.

A kétnapos „programkavalkádban” szerepet
kapott az interaktív technika is. 2008. a rene-
szánsz éve is, így Imre Lajos változatos multimé-
diás prezentációt állított össze, amelyben szín-
vonalasan bemutatta a reneszánsz mûvészetét.

Sápi Tiborné, a mûvészeti munkaközösség
vezetõje, egyben a rendezvénysorozat ötlet-

alsó tagozat:
I. Kovács Szabrina 4. b
II. Ubornyák Bence 4. c
II. Csicsó Patrik 2. c
III. Kislõrinc Fanni 4. b

felsõ tagozat:
I. Ludányi Dóra 6. b

II. Keresztes Ágnes 7. a
III. Havrán Mónika 5. a

Víz világnapi vetélkedõ nyertesei:
I. A nagyok csapata 8. e
II. Vízi manók csapata 7. a
III. Vízi bogarak csapata 5. a

Gratulálunk!

A rajzpályázat nyertesei:

Húsvéti mûvészeti
rendezvénysorozat

és vásár

adója reméli, hogy jövõre is meg tudják ren-
dezni ezt a színes programsorozatot, mivel a
visszajelzések alapján a diákok és az érdeklõ-
dõk is elégedettek voltak a rendezvényekkel.

Berta István

IN MEMORIAM
„Elmúlt, mint száz más pillanat,
S tudjuk mégis, hogy múlhatatlan,
Mert szívek õrzik nem szavak”

Borbély Istvánné (1946–2008)

Lajosmizsei Fekete István Általános Iskola
titkárságának nyugdíjas dolgozója volt.
Az iskola RÓZSIKÁJA 1967-ben kezdte el
adminisztrátori tevékenységét. 
Odaadó elkötelezettséggel, mindig meg-
újulni tudó képességgel végezte 38 éven át
ügyviteli munkáját. A búcsúzás mindig fáj-
dalmas, az elhunytak életét az élõk emléke-
zete õrzi. 

Tisztelettel búcsúzunk!

Fekete István Általános Iskola  dolgozói
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1992 óta ünneplik világszerte a víz világnapját. Ar-
ra emlékeztet ez a nap, hogy a víz a Föld egyik leg-
nagyobb kincse. 

Nálunk a vízzel kapcsolatban a gyerekek any-
nyit tudnak, hogy ha szomjasak, akkor inniuk kell.
Természetesnek veszik, hogy megnyitják a csapot,
és teletöltik ivóvízzel a poharukat. Ez így van jól,
és reméljük, soha nem kell szembesülniük a víz hi-
ányával.

Az óvoda feladata megítélésem szerint felhívni a
gyermekek figyelmét a víz fontosságára, illetve ar-
ra hogyan védhetjük környezetünket, ezen belül is
az õket körülvevõ természetes környezetet. Az
óvodás gyermekek életkorának megfelelõen meg-
tapasztaltatjuk velük, mennyire lényeges az élõlé-
nyek életéhez a víz.  Babot ültettünk, és megfigyel-
ték, mi történik akkor, ha a növényt rendszeresen
megöntözzük, hogyan fejlõdik, növekszik. Szomo-
rúan látták, hogy ha nem kap elegendõ vizet a bab-
szem, ki sem csírázik, vagy ha kifejlõdött a növény,
akkor sajnos elszárad vízutánpótlás nélkül. 

A szemléletformálás is lényeges eleme az óvo-
dai nevelésnek. Ne hagyják állandóan folyni a vi-
zet. Akár fogmosás közben is elzárhatják a csapot,
és ügyeljenek arra, tényleg elzárják, ne csöpögjön
a víz.

A víz témakörre kidolgozott projekt komplex
megvalósításához megfelelõ motivációt keres-
tünk. Azon gondolkodtunk, hogyan lehet a gyer-
mekek érdeklõdését úgy felkelteni a téma iránt,
hogy az ne legyen erõltetett vagy unalmas. Mivel
már többször foglalkoztunk a vízzel, megfigyelé-
seket, kísérleteket végeztünk, ûrtartalmat mér-
tünk, elhatároztuk, hogy egy kicsit a környezet
szépségére, a környezetünk és a természetes vizek
megóvására helyezzük a hangsúlyt.

Elhatároztuk, hogy elkészítjük a saját tavunkat,
erdõnket és közösen benépesítjük élettel. A gyer-
mekek elõl elrejtettük az eszközöket, hogy azok
az újdonság erejével hassanak. Már éppen kezde-
ményezni akartam a tevékenységet, amikor az
egyik kislány, csillogó szemmel rám nézett és meg-

„Óvó néni, hajtogatunk virágokat?”
kérdezte: „óvónéni, hajtogatunk virágokat?” Ezt
meghallva egyre többen kezdték követelni, hogy
hajtogassunk, és bár arra a napra egészen másfaj-
ta kézimunkát terveztem, kis idõ múlva együtt vá-
logattuk a piros, sárga, rózsaszín, zöld papírokat.
Készültek a virágok, közben beszélgettünk arról,
mi kellenek ahhoz, hogy ezek a virágok szépen vi-
ruljanak, ha valóban élnének. A napfény, a termõ-
föld mellett minden gyermek tudta, hogy a víz is
nélkülözhetetlen a növények életéhez. Szóba jött,
hogy még mire használjuk a vizet. Számtalan ötlet
született, ami nem csoda, hiszen olyan dologról
beszélünk, amely a hétköznapjaink része, fontos
eleme. Énekeltünk az esõrõl, a virágokról, a ta-
vaszról. Eljátszottuk az esõ csepegését, utánozták
a vízben élõ élõlények, vízi madarak mozgását. 

A következõ napokban tovább folytatódott a
projekt. A gyermekekkel terepasztalt készítet-
tünk, ahol igyekeztünk az õket körülvevõ környe-
zetet, a szép tavaszi tájat, virágos rétet, tavat, tava-
szi fákat megjeleníteni. 

Vadkacsákat, hattyúkat készítettünk, halaknak
pikkelyt ragasztottunk. Benépesítettük a „tavun-
kat”. Gémkapocs és saját készítésû horgászbot se-
gítségével – amelyre mágnest kötöttünk – horgá-
szos játékot játszottunk. A halakat a horgásztóba
raktuk, amely egy nagy kék anyag volt. A gémkap-
csokat a halakra tûzték, és kezdõdhetett a játék.
Minden játék végén megszámláltuk, hogy ki meny-
nyi halat gyûjtött, és megnéztük, kinek van több
kevesebb vagy ugyanannyi, sõt volt, aki azt is el-
mondta, mennyi halat kellene még hozzátenni,
hogy az övé legyen több. Mikor már kijátszották
magukat, újabb ötlettõl vezérelve a lányok ven-
dégséget szerveztek, ahol „sült halat” ettünk, és
„tiszta forrásvizet” ittunk. 

Csak remélni tudjuk, hogy ezeknek a gyerme-
keknek, és az õket követõ nemzedékeknek lesz
mindig egészséges és elegendõ ivóvizük. Reméljük,
hogy tenni is fognak azért, hogy ez így legyen, mert
„miként minden csepp tiszta víz számít, úgy min-
den egyes ember magatartása, viszonyulása a víz-

Napjainkban folyik a kompetencia alapú óvodapeda-
gógiai elmélet és gyakorlat meghonosítása a magyar
óvodákban.
AA  pprrooggrraammccssoommaagg  ttéémmaakköörreeii
– Az óvodából az iskolába való átmenet tartalmilag új-

szerû kidolgozása.
– Az inklúzió mint szemléletnek, a különbözõ csoportok

együttélésének gyakorlati segítése.
(differenciált, integrált)

- A játéknak, érzelemnek, erkölcsi nevelésnek újrahang-
súlyozása.
Az innovatív, modern pedagógiai elmélet alapja: kom-

petensnek kell lenni. A kompetencia alapú óvodai prog-
ramot az egyéni bánásmód, a differenciálás szellemisége,
– vélhetõleg – megvalósítása hatja át.

A programcsomag teljes összhangban van az
ONOAP -pal, mégsem helyettesíti sem azt, sem a helyi
óvodai nevelési programot, hanem moduláris felépíté-
sénél fogva kiegészíti azokat. Óvodapedagógusaink
2007-ben elsajátították a kompetencia alapú óvodai ne-
velés elméletét. Helyi óvodai nevelési programunkat a
SULI-NOVA által kifejlesztett óvodai programcsomaggal
kívánjuk bõvíteni.

A fent említett témával kapcsolatban egy nagyszerû
elõadást hallhattunk Kulcsárné dr. Papp Enikõ fõiskolai ta-
nártól a Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvodában. .Az
elõadáson közel 60 fõ volt jelen a szülõk részérõl. 

Néhány nap elteltével szülõi értekezletet tartottunk a
Micimackó csoportban. Megkértem az elõadáson részt
vett szülõket, hogy néhány mondatban mondják el véle-
ményüket a hallottakkal kapcsolatban. Senkit nem kellett
hozzászólásra buzdítani. A kötetlen beszélgetésen tö-

mör, tartalmas, jól megfogalmazott gondolatok kerültek
felszínre. Szeretnék most néhányat közreadni:

„Nekem nagyon tetszett az egész rendezvény! A
hölgynek, aki tartotta az elõadást, minden elismerésem.
Engem teljesen lenyûgözött. Én lassan 17 éve vagyok
gyakorló édesanya, és elég sok dologban segített. Ez
után az elõadás után még inkább úgy érzem, több ilyen-
re lenne szükségem, és több mint valószínû, más szülõ-
társamnak is. Eddig is voltak dolgok, amit a gyermekne-
velésünkben alkalmaztunk (kevés tv-nézés, kevés játék-
szer, sok mese, olvasás, közös beszélgetések), de eze-
ket inkább ösztönösen tettük a párommal. A hölgy
mindezt megerõsítette bennem az elõadás végére.”

((RR..  MM..  sszzüüllõõ))

„Néha jó, ha pár nap tv nélkül telik el. Hogy milyen fel-
nõtt lesz a gyerekbõl, az többnyire azon múlik, hogy mi-
lyen példát lát odahaza, milyen a légkör. A legfontosabb
az érzelmi biztonság számukra, hogy szeressék, szeres-
sen otthon lenni, legyen sok közös családi program. Fo-
gadják el õt olyannak, amilyen. Nevelni persze kell, de az
ne teljes átalakítás legyen, inkább csak csiszolgatás. 

A pedagógustól nem várhatjuk el, hogy teljes egészé-
ben õ nevelje a gyermekünket, csak segítsen benne. Se-
gíteni pedig csak akkor tud, ha mi szülõk mellette állunk
ebben.”

((TT..--nnéé  KK..  EE..  sszzüüllõõ))

„Nagyon is érthetõ, hétköznapi nyelven megszólalt elõ-
adást hallottunk, amely egy igazi tükörképet mutatott ró-
lunk, szülõkrõl. Sokszor felismertem magam az elõadó-
nõ történeteiben, szinte szembesültem a saját reakció-

immal. Az elõadás hitelességét erõsítette, hogy az elõ-
adónõ az „elméleti hátteret” a saját családjában megtör-
tént színes példákkal tette életszagúvá. Logikus levezeté-
sében rámutatott arra, hogy a körülöttünk lévõ világ
gyors változásai a gyerekeink befogadóképességét is át-
alakították. Vagyis a mi gyerekeink a rájuk zúduló infor-
mációhalmazokat is gyorsabban fogadják be. Örültem
annak, hogy az elõadónõ megerõsítette azt a hitemet,
hogy minden kisgyerek mmáássbbaann  tteehheettssééggeess, s ezt kell
megtalálni és fejleszteni. Sugallva a szülõknek, hogy talál-
ják meg a gyerekeikben a másságot. Nem biztos, hogy
csak a kiváló tanulmányi eredmény az üdvözítõ. A gye-
rekeket sikerélményhez kell juttatni, s ebben a szülõnek
is óriási szerepe van.

Kiemelném még az elõadásból a belsõ képalkotás ké-
pességének a fejlesztését, amely fõképpen a rendszeres
meseolvasás során tökéletesíthetõ. Ugyanis a fantázia a
kreativitás alapja.

Az elõadónõ nagy hangsúlyt fektetett a késleltetés
szerepére, amely majd a kisgyerekek iskolai életében
nyeri el majd a méltó helyét. (Azóta én is próbálom
gyakrabban alkalmazni, pontosabban „bevetni” gyerme-
kem türelmének a meghosszabbítására.”)

((DD..--nnéé  GGyy..  GGyy..  sszzüüllõõ))

Befejezésül álljon itt a kompetencia alapú óvodai prog-
ramcsomag pedagógiai ars poétikája:

„Támogassuk a gyerekeket önbizalmuk és bátorságuk
kialakulásában! Adjunk nekik annyi irányítást, amennyire
szükségük van, és hagyjunk számukra annyi saját játékte-
ret, amennyi csak lehetséges, hogy önállóan fedezhes-
sék fel a világot!”
(S. Stöcklin-Meier)

FFooddoorr  FFrriiggyyeessnnéé
Rákóczi u.-i óvodatelephely vezetõje

hez, mint éltetõ elemhez meghatározó a fenntart-
ható vízgazdálkodás és fejlõdés szempontjából.”
(Forrás: vizvilagnap.kvvm.hu)

Lobodáné Papp Zsófia
óvodapedagógus

A Süni csoportos gyermekek jót játszottak a
„vízparton”

A kompetencia alapú óvodai programcsomagról
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SPORT
Lajosmizsei VLC

U8-as csapatunk Izsákon végzett az 1. helyen egy teremtornán, veretlenül, kapott gól
nélkül, megelõzve a házigazda, valamint a Kecskeméti LC, a Kiskõrös és a Jakabszállás
csapatát. A verseny gólkirálya Rideg Ferenc, az LVLC játékosa lett. A kupagyõztesek:
Varga Zsombor, Kun Márk, Sípos Szabolcs, Halmavánszki Máté,  Szabó Andor,
Guttyán Patrik, Rideg Ferenc, Nagy Roland, Keskin Milán, Sztana Dániel, Ódor
Zoltán. 

Az U11-es korosztály 2. lett a Dabas FC által rendezett mûfüves kupán. A gyõzel-
met a hazai pályán játszó Pest megyei csapat szerezte meg. Az ezüstérmes játékosok:
Varga Bence, Ubornyák Bence, Kun Dániel, Guttyán Adrienn, Gábor Lukács József,
Szemán Gergõ, Kocsis Viktor, Veszelszki Márk, Csóri Arnold, Makai Richárd, Treiber
Gergõ, Treiber Emil, Szaszkó Csaba, Görbe Marcell. 

Egyesületünk U17-es csapata három fordulón van túl az NB III-as bajnokság tavaszi
szezonjában. A Gyulai Termál FC ellen 1-1 lett a végeredmény (Gólszerzõ: Ács K.),
Hódmezõ-vásárhelyen 2-0-s vereséget szenvedett a gárda, a Kiskunfélegyházi HTK –t
pedig 8-0-ra sikerült legyõzni a mizsei fiúknak. (Gól: Sándor 3, Cserni 2, Kiss Á.,
Ilonka, Rédli). A következõ fordulóban a szegedi Tisza Volán lesz az ellenfél idegen-
ben. A csapat a 6. helyen áll az erõs mezõnyben. A tabellát a Békéscsaba Elõre FC
vezeti. Csapattagok: Surman Péter, Sápi Zsombor, Kun Ákos, Versegi Dániel, Ács
Krisztián, Halupka Gergõ, Basky Balázs, Zsikla János,  Rédli Richárd, Cserni János,
Sándor Csaba, Hajdú Roland, Sulyok Barnabás, Kiss Ádám, Ilonka Richárd, Szöllõsi
Dénes, Szeibert Antal, Oláh Balázs.

A Lajosmizsei VLC egykori játékosa,
a 17 éves Lázár Bence bemutatko-
zott hivatalos mérkõzésen az Újpest
FC felnõtt csapatában. A Debrecen-
ben rendezett Ligakupa találkozón a
második félidõt végigjátszotta a fõ-
városi klub U17 és U19–es csapatai-
ban szereplõ csatár.

forrás: www.ujpestfc.hu
Faragó Gyula

Felnõttlabdarúgás
indul Lajosmizsén?
Sok ember álma válna valóra, ha
Lajosmizsén 13 év után újra felnõtt csa-
pat koptatná a gyepet, kezdésképpen a
megye III. osztályában. Ennek legfõbb
feltétele, hogy a pénzügyi hátteret elõ
tudjuk teremteni a lakosság és a vállalko-
zók összefogásával. Az induló csapatban
a játékot önként, ellenszolgáltatás nélkül
vállaló helyi fiatalok kapnak lehetõséget.

Szeretnénk köszönetet mondani
azoknak, akik már eddig anyagi segítsé-
güket ajánlották föl. További támoga-
tók jelentkezését várjuk.

Tisztelettel:

Basky András Faragó Gyula
polgármester edzõ, szervezõ

Krasnyánszki András
információ, jelentkezés:

Tel.: 20/355-2001

Sorsdöntõ mérkõzések
elõtt a Lajosmizsei UKC
(kézilabda-utánpótlás)

A Lajosmizsei UKC körül most nagyon
sûrû a program. Alig három hét alatt eldõl,
hogy az 1994-es és az 1991-es korosztálya
közül melyik csapata kerül be az országos
döntõbe. Az 1994-es csapata 2008. április
7-én 11 órától fogadja a MKB Alsóörs, a
Tatabánya és a Kiskunhalas csapatát,
amelybõl az elsõ két helyezet szerepelhet
az április 19-20-ai országos döntõn. Az
1991-es csapata pedig utolsó négy bajnoki
mérkõzését játssza az OSB rájátszásának a
felsõházában, ahol jelenleg a 2-3 helyen
állnak. A magyar bajnoki döntõbe
jutásához azonban a hátralevõ négy
mérkõzésen hibátlan teljesítményt szük-
séges nyújtani az NB I és NB I/B-s csapa-
tokkal szemben. A csapat a következõ
hazai mérkõzéseit 2008. április 11-én
17.30-tól az Ózd csapatával és 2008. április
22-én 17.30-tól a Debrecen csapatával
játssza. Minden kedves szurkolót szeretet-
tel várnak!

Nagy Ferenc

Lajosmizse Város Önkormányzatának
közérdekû információs lapja

Kiadásért felelõs: Guti Istvánné
A szerkesztõség vezetõje: Varga Mária

A szerkesztõség és a kiadó címe:
Lajosmizse Város Mûvelõdési Háza és Könyvtára

6050 Lajosmizse, Szabadság tér 12.
A szerkesztõség tagjai: Baranyi Sándor,

dr. Csire Gézáné, Gáspár Vilmos,
Józsáné dr. Kiss Irén, Kocsis Györgyné,
Kutasiné Nagy Katalin, Nagy Erzsébet,

Pósfay Péterné, Rostásné Rapcsák Renáta,
Tengeri Dalma, Veszelszkiné Nagy Erika

E-mail-cím: hirlap.lm@gmail.com
ISSN 1788-7399

Nyomdai elõállítás: Magyar Közlöny
Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája

www.hknyomda.hu
Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató

Táskaszám: 08 1072
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!

FLORALIA Budapest
2008. április 26. – május 4.

VILÁG
VIRÁGKIÁLLÍTÁS

elõször
Magyarországon!

Négy ország (Belgium, Olaszország, Spanyol-
ország és Franciaország) kezdte 4 évenként a
kiállítások megrendezését. 2006-ban Magyar-
országot is felvették a közép- és kelet-európai
országok közül egyedül.

A budapesti kiállításon a bemutató-felület 
20 000 négyzetméter, melyen 1240 méter ka-
nyargós út vezeti a látogatókat egy csodálato-
san szép, változatos környezetben. Nálunk
most lesz az elsõ nagy fõpróba. A hazai kiál-
lítók bemutatják kiváló minõségû szép termé-
keiket. Láthatnak gyönyörû virágkötészeti al-
kotásokat, élõ és szárazvirágokból, szép ker-
teket, cserjékkel, fákkal, évelõ és egynyári nö-
vényekkel rózsakerteket, tetõkertet, bonszajt,
sivatagi és egzotikus környezetet, cserepes vi-
rágzó és levél dísznövényeket, valamint orchi-
deákat. A hazai zöldség-, gyümölcs-, szõlõ- és
gyógynövénytermesztés is látványos környe-
zetet kínál. A kiállítás rendkívüli érdekessége
a nem látók számára épített pavilon, ahol ta-
pintással, szaglással, ízleléssel ismerkedhet-
nek meg a különféle kertészeti termékekkel.
A külföldi kiállítók: Belgium, Franciaország,
Olaszország, Sanghaj, Spanyolország, Szlová-
kia, Tajvan is be fogja mutatni a hazai látoga-
tóknak nemzeti jellegzetességeiket.

A kiállítás igen érdekes eleme lesz a vásár,
a kiállítás épülete mellett.

A kiállítás a HUNGEXPO Vásárközpont
területén (Budapest, X. kerület, Albertirsai
út 10, A, F pavilon, Bejárat III. kapu) A kiál-
lítás 8 napig lesz nyitva. Nyitva tartás: 2008.
április 26. (szombat): 14–19 óráig. 2008.
április 27. május 4. mindennap: 9–19 óráig

Érdemes csoportosan menni, és a jegyet
elõre megrendelni, mert nagyobb a kedvez-
mény!

Reméljük, hogy mindenki nagy élmények-
kel tér haza.

Magyar Károlyné
Magyar Szárazvirág Kft., Lajosmizse
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Ápr. 11., péntek 15 óra
VIII. városi szavalóverseny
Jelentkezés: ápr. 4-ig

Ápr. 12., szombat
17 óra: Aprók tánca Fekete Incivel
18 óra: Moldvai táncház – táncokat
tanítja: Szlama László
Belépés díjtalan

Ápr. 22., kedd 10 óra
Ringató
Játékos foglalkozás anyukáknak,
és 3 év alatti gyermekeiknek.
Információ és jelentkezés Nagyné
Áginál:
30/3-555-827

Ápr. 23., szerda 10.30 óra
Óvodás bérlet:
Hamupipõke
Zenés marionettjáték élõ szereplõvel –
Fabula bábszínház

Ápr. 26., szombat 14 óra
Könyvtári kézmûves foglalkozás
gyerekeknek
Anyák napjára készülünk
Vezeti: Dudás Klára, Király Zsuzsanna
Részvételi díj: 300 Ft/alkalom

Máj. 1., csütörtök
Családi, gyermekmajális

Máj. 1., csütörtök 19 óra
Egy fekete és egy szõke – Pikáns kabaré

Szicília több városa
a Flótás moldvai

zenéjétõl volt hangos

– Március elején Szicíliában jártatok. Hogyan jutottatok el
oda? 

– Egy kedves barátunk, zenésztársunk – Szilágyi Áron – révén a
catanaiai Meltin Folk világzenei fesztivál fõszervezõjének kezébe ke-
rült a 2005-ben megjelent Fordulj e nap felé! címû lemezünk. Valószí-
nûleg elnyerte tetszését, hiszen meghívást kaptunk erre a neves fesz-
tiválra, melyen tavaly a Kaláka, 2006-ban pedig a Muzsikás együttes
képviselte Magyarországot. Az Eurokult Egyesület szervezésében kö-
zel egy hetet töltöttünk kint. Szicília fõvárosában, Palermóban,
Palazzolóban és Cataniában is felléptünk.

– Zenétek milyen fülekre talált a mediterrán világban?
– A moldvai zene és tánc egyik fõ jellemzõje a lendületesség, amit a

közönség gyorsan át is vett, s az olasz temperamentumhoz méltón el-
ismerõ bekiabálásokkal, fütty- és tapsviharral, tánccal díjazott. A siker
kézzelfogható bizonyítéka, hogy meghívást kaptunk Szicília legna-
gyobb nyári fesztiváljára.

– Milyen terveitek vannak a Flótással?
– Jelenleg a mûhelymunkára helyezzük a hangsúlyt, vagyis új zené-

ken törjük a „vonónkat”, aminek elõbb-utóbb reményeink szerint egy
új lemez lesz a gyümölcse.

– A lajosmizsei közönség hol találkozhat veletek?
– Az együttes 2002 óta havi rendszerességgel tartott moldvai csán-

gó táncházat Lajosmizsén, regionális szinten egyedülállóan Budapest
és Szeged között; újszerû közösségi helyszínt teremtve a fiatalok szá-
mára. Mára a helyi érdeklõdés sajnos olyan szintre csökkent, hogy a
táncházunk felnõtt részét átmenetileg felfüggesztjük. Aggodalomra
azonban nincs ok, hisz egy klub formájában májustól valószínûleg a
Kecskeméti Ifjúsági Otthonban tartunk táncházakat nyáron is. Bõvebb
információt errõl a Kecskeméti Estbõl és a hamarosan elkészülõ
http://www.flotas.hu internetes oldalról kaphat majd a kedves érdek-
lõdõ. Az aprókat továbbra is várjuk havi rendszerességgel a lajosmiz-
sei mûvelõdési házba. Reméljük, hogy õk egyszer utánpótlásként áll-
nak majd mögöttünk, s lesz elég kedvük, erejük és kitartásuk.

(A szerk.)

Máj. 6. kedd 10 óra
Ringató

Máj. 10., szombat 9 óra
Könyvtári kézmûves foglalkozás
gyerekeknek
Makramé
Vezeti: Dudás Klára, Király Zsuzsanna
Részvételi díj: 300 Ft/alkalom

Máj. 10., szombat
17 óra: aprók tánca Fekete Incivel
18 óra: Moldvai táncház – táncokat
tanítja: Szlama László
Belépés díjtalan

Máj. 15., csütörtök 17 óra
Bakacsi Ernõ: Élni kell – könyvbemutató

Máj. 20., kedd 10 óra
Ringató

Máj. 20–júni. 5.
Kiállítás óvodások tavaszi munkáiból

Máj. 24., szombat 9 óra
Könyvtári kézmûves foglalkozás
gyerekeknek
Porcelánfestés – bejelentkezéssel
Vezeti: Király Zsuzsanna
Részvételi díj: 300 Ft/alkalom

Máj. 30., péntek
Pedagógusnap

Máj. 31., szombat 9 óra
Fekete István Olvasási Verseny döntõje
gyermeknap alkalmából

Lajosmizse Város Mûvelõdési
Háza és Könyvtára

Lõrincz András, Szilágyi Áron, Fekete Irén, Berta
Alexandra, Varró Márk, Drabant Béla

GGYYEERRMMEEKKMMAAJJÁÁLLIISSGGYYEERRMMEEKKMMAAJJÁÁLLIISS
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HHeellyysszzíínn::  LLaajjoossmmiizzssee,,  kköözzppoonnttii  ppaarrkk

1100  óórraa Májusfaállítás, népi játékok
1100  óórrááttóóll Mobil KRESSZ-park, 

játékos kressz vetélkedõk
1111  óórraa Lúdas Matyi

Madzag Bábszínház elõadása
1122  óórraa Hip-hop

Cool Style '90 tánccsoport bemutatója
1122  óórrááttóóll Kézmûvesudvar
☺ gyöngyfûzés ☺ nemezelés
☺ arcfestés ☺ famotor
☺ csipeszfigura ☺ cserépfigura

1133  óórraa  Zsuzsi és Orsi – zenés gyermekmûsor
1144  óórraa X-treme – táncbemutató
1155  óórraa Vitéz László – Madzag Bábszínház elõadása
1166  óórraa Gólyalábas lovagi torna – Madzag Bábszínház elõadása
1177  óórraa Bóbita együttes gyermekkoncertje
1100  óórrááttóóll Pónikocsizás és -lovaglás – BELÉPÕS!
1100  óórrááttóóll BÜFÉ

A rendezvények ingyenesen látogathatók. A mûsorváltozás jogát fenntartjuk.
AA  rreennddeezzvvéénnyy  ttáámmooggaattóóii:: Árendás 2003 Kft., Farmos – Vet Kft., Gór József, Gajdácsi Flakon Kft., Házisweets Kft.,
Lajosmizsei Rendôrörs, Liza Családi Napközi, Magyarvíz Kft., Mizsei Kft., Telek Gyula, Rubos János



ÖNKORMÁNYZATI HÍREK:
Tegyünk környezetünk tisztaságáért!

Ezúton kérjük a településen lévõ ingatlanok
tulajdonosait, hogy gondoskodjanak az in-
gatlan elõtti járdaszakasz vagy ennek hiányá-
ban egy méter széles területsáv, ill., ha a jár-
da mellett zöldterület is van, az úttestig ter-
jedõ teljes terület, valamint a járdaszakasz
melletti nyílt árok tisztántartásáról, gondozá-
sáról, hulladék- és gyommentesítésérõl, a te-
lekingatlanról a gyalogjárda és az úttest fölé
nyúló ágak és bokrok megfelelõ nyesésérõl. 
A közterületeken szemetelni, oda engedély
nélkül hulladékot lerakni tilos! A közterüle-
ten történõ hulladék elhelyezése büntetést
von maga után, amelynek elkövetõje köteles
azt saját költségén eltávolítani.
Közös egészségvédelmi célból kérjük, hogy a
parlagfûmentesítést és gyomtalanítást idõ-
ben végezzék el ingatlanukon, ill. az az elõtti
közterületen.

Ebtartás szabályai
Az utóbbi idõben tapasztaltuk, hogy telepü-
lésünkön egyre jobban elszaporodtak a köz-
területeken és utcákon, szabadon, felügyelet
nélkül kóborló kiengedett ebek. Ez a felelõt-
len ebtartás mind a lakosságra, de kiemelten
a gyermekekre, idõsekre jelent veszélyt.
Mindannyiunk közös érdeke, hogy ez a jövõ-
ben megszûnjön, és közterületre felügyelet,
illetve póráz nélkül eb ne kerüljön. 
Felhívjuk az ebtartók figyelmét, hogy aki ku-
tyáját szabadon, az elõírásoknak nem megfele-
lõ módon tartja, közterületen kóborolni hagy-
ja, szabálysértést követ el, amely harmincezer
Ft-ig terjedõ pénzbírsággal büntethetõ.

Dûlõutak karbantartása
A dûlõutak és belterületi földes utak karban-
tartása hamarosan befejezõdik. Köszönjük
az érintettek türelmét a felújítás során fel-
merült kellemetlenségek miatt.

Helyközi menetrenden kívül indított
autóbuszjáratok

A februárban kísérleti jelleggel beindított
Felsõlajos és Lajosmizse között közlekedõ
autóbuszjáratok a kis számú utazóközönség
miatt március hónaptól megszüntetésre ke-
rültek.
A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja

2008. április 1. napjától 
1./ Iskolai napközi: A háromszori étkezésért
fizetendõ intézményi térítési díj (tízórai,
ebéd, uzsonna): 340 Ft/nap (áfa nélkül).
2./ Iskolai menza: Az ebédért fizetendõ intéz-
ményi térítési díj: 212 Ft (áfa nélkül).
3./ Óvodai ellátás intézményi térítési díja: A
háromszori étkezésért fizetendõ intézményi
térítési díj (tízórai, ebéd, uzsonna): 310
Ft/nap (áfa nélkül).
A gyermekétkeztetés térítési díjának besze-
dése minden hónap harmadik hetének kedd
és csütörtök napján Gregus Erzsébetnél a
Faluházban. (Felsõlajos, Iskola u. 12.)
A Lajosmizsei Napközi otthonos Óvoda
Felsõlajosi Tagintézményének szülõi munka-
közössége és az óvoda pedagógusai ezúton
mondanak köszönetet a 2008. február 9-én
megrendezett farsangi bál szervezésében
részt vevõ szülõk munkájáért, és a bál részt-
vevõinek támogatásáért. A bevételt uniós
szabványnak megfelelõ udvari játék beszer-
zésére fordítjuk.

Tengeri Dalma
Rostásné R. Renáta

A Felsõlajosi Általános Iskola és Óvoda köszö-
netet mond azoknak, akik adójuk 1%-ával tá-
mogatták az intézményt, ez 160 049 Ft volt
2007-ben. Az iskola és óvoda komfortosabbá
tételére, fejlesztõ eszközökre, sporteszközök-
re használja fel ezt az összeget, azért hogy a
gyermekek még otthonosabban érezzék magu-
kat az intézményben, és minél korszerûbb kép-
zésben részesüljenek. 
Kérjük, támogassanak bennünket 2008-ban is!
Az alapítvány neve: Iskoláért, Gyermeke-
kért Alapítvány. 

Adószámunk: 18346101-1-03

2008-BAN HÍREK FELSÕLAJOSRÓL IS

A 2008. február 22-én Kecskeméten megrendezett ZRÍNYI ILONA MATEMATIKA
VERSENY eredménye
A 3. osztályosok kategóriájában, a csapatversenyben, 63 csapatból a 27. helyezést értek el
a felsõlajosi diákok. Résztvevõk: Rostás Anna, Makai Réka, Ubornyák Enikõ és Nagy Petra.
A 4. osztályosok kategóriájának csapatversenyében 72 csapatból szintén a 27. helyezést
érték el a felsõlajosi diákok. Résztvevõk: Rapi Vivien, Juhász Evelin, Kossa Bence, Bogdán
Bianka és Ubornyák Mónika.

Gratulálunk a versenyzõknek és felkészítõ tanáraiknak!

A Felsõlajosi Templomért Alapítvány kö-
szöni a személyi jövedelemadó 1%-ából ez
idáig befolyt támogatásokat, 2008-ban is
számítunk megtisztelõ felajánlásaikra. 
Adószám: 18365603-1-03

Köszönettel:
a Felsõlajosi Templomért Alapítvány

Kuratóriuma

Szilárd- és folyékonyhulladék-
kezelési díjtételek

Felsõlajos Község települési folyékony
hulladékkezelési közszolgáltatási díjtételek

2008. április 1-tõl 2009. március 31-ig.
Az egységnyi folyékonyhulladék-kezelési díj leg-

magasabb mértéke (nettó): 1 264 Ft/m³

A településen hivatalos folyékonyhulladék-
szállítást végzõ FARAGÓ ÉS FIA

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ
KFT. elérhetõségei:

06-29/576-232; 06-30/635-1597; 06-30/445-3541
Ingyen hívható zöld szám:

06-80/980-004 /hétköznap 7–18 óráig/
személyesen minden héten kedden 16.00–19.00
óráig Lajosmizse, Szabadság tér 12. (mûv. ház)

e-mail: olga@faragoesfia.hu

Felsõlajos község települési szilárd-
hulladék-kezelési közszolgáltatási díjtételek

2008. április 1-tõl 2009. március 31-ig.
heti egy ürítéssel (áfa nélkül) 60 lit. 8 840

80 lit. 12 480 110 lit. 13 780 120 lit. 13 780

A szilárd hulladékszállítást végzõ
SAUBERMACHER KFT. elérhetõségei:
Ügyfélfogadás: Lajosmizse, Attila u. 3–5.

Kedd: 15.00–18.00; Csütörtök: 8.00–12.00
Péntek: 8.00–12.00

06-30/431-4907; 76/498-656
e-mail: kecskemet@saubermacher.hu
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