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Fotó: Szórád Péter

ŐSZI REGGELI

 Ezt hozta az ősz. Hűs gyümölcsöket
üvegtálon. Nehéz, sötét-smaragd 

szőlőt, hatalmas, jáspisfényü körtét,
megannyi dús, tündöklő ékszerét.

Vízcsöpp iramlik egy kövér bogyóról
és elgurul, akár a brilliáns.

A pompa ez, részvéttelen, derült,
magába-forduló tökéletesség. …

Kosztolányi Dezső



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

2  | HÍRLAP | 2020. szeptember–október |  | HÍRLAP | 2020. szeptember–október |  3

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Lajosmizse, Városház tér 1. • Tel./Fax: 76/457–575 •E-mail: lajosmizse@lajosmizse.hu • http://www.lajosmizse.hu
Ügyfélfogadás: Hétfő 8.00–11.30, 13.00–15.30 • Szerda 8.00–11.30, 13.00–16.45 • Csütörtök 8.00–11.30, 13.00–15.30

ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
A tervezett ütemezés szerint halad a „Zöld város projekt” kivitelezése 
KÉPES BESZÁMOLÓ A BERUHÁZÁSRÓL

Minden hétfőn reggel  
kooperációs megbeszélés keretében történnek 
egyeztetések a kivitelezővel, a műszaki ellenőrökkel és 
az önkormányzati hivatal munkatársaival a beruházás 
menetéről. A felmerülő kérdések megválaszolását  
érintő megbeszéléseken a tervezői is részt vesz

A Városház tér II. üteme is megkezdődött a sétáló utca  
átépítésével és az óvoda felöli parkolók kialakításával

Az Iskola-tó partján a sétány és  
a közműhálózatok kiépítése is  

a tervezett ütemben halad

A Régi Városháza udvarán kialakításra kerültek az új térburkolatok  
és már csak a kertészeti munkák egyes részeinek elvégzése maradt hátra

A Ruhapiac rekonstrukciója szintén a terveknek megfelelően zajlik,  
ezt a területet már a piaci napokon is lehet használni

Európai Regionális
Fejlesztési Alap
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HÍRLEVÉL
Lajosmizse Város Önkormányzata Éghajlatválto-
zási és Klímavédelmi Kerekasztal létrehozásával 
és több környezeti szemléletformálási program 
megrendezésével folytatja klímavédelmi intéz-
kedéseit 

Lajosmizse Város Önkormányzata a Klímabarát 
Települések Szövetségével konzorciumban sike-
resen pályázott a Széchenyi 2020 Környezeti és 
Energiahatékonysági Operatív Programban kiírás-
ra került KEHOP-1.2.1 kódszámú, „Helyi klímastra-
tégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot 
erősítő szemléletformálás” c. pályázati felhívásra.

„A klímatudatosságot erősítő szem-
léletformálás Lajosmizsén című, KE-
HOP-1.2.1-18-2018-00174 kódszámú pályázat 
szakmai megvalósítása keretében települési klí-
mastratégia kerül kidolgozásra, illetve a klíma-
változással, azon belül mind a folyamat mérsék-
lésének, mind az ahhoz való alkalmazkodással 
kapcsolatos tudásmegosztás, széleskörű szemlé-
letformálási programok kerülnek megvalósításra. 

A Klímabarát Települések Szövetsége által el-
készített módszertani útmutató alapján készülő 

települési klímastratégiával párhuzamosan 
2020. június 23-án két workshop került meg-
rendezésre a pedagógusok, illetve az önkor-
mányzat munkatársai részére.

A Projekt keretében szeptember 15-én 
megalakult a Lajosmizse Város Éghajlatvál-
tozási és Klímavédelmi Kerekasztal. A megyei 
klímaplatform mintájára a helyi/települési éghaj-
latváltozási és klímavédelmi kerekasztal a helyi- és 
térségi, illetve a megyei önkormányzat vezetőinek, 
képviselőinek, a helyi és térségi iskolák vezetőinek 
és iskolák fenntartóinak, valamint térségi szak-
intézmények képviselőinek (vízművek, kataszt-
rófavédelem) meghívásával, felkérésével alakult 
meg, de várjuk a civil és a gazdasági szereplők 
csatlakozását is. A Kerekasztal célja a térségi/he-
lyi döntéshozók és közvélemény klímaváltozással 
kapcsolatos ismereteinek bővítése, a témakörhöz 
köthető tevékenységek helyi szintű koordinálásá-
nak, a klímaváltozással kapcsolatos szakmai kom-
munikáció feltételeinek a hosszú távú biztosítása.

2020. szeptember 29-én 10.00 órától a civil 
szervezetek képviselői részére, illetve 13.00 órától 
a gazdasági szereplők számára Lajosmizse Város 
Művelődési Háza és Könyvtárában újabb works-

hop kerül megrendezésre. Interaktív beszélgetés 
keretében a klímaváltozással kapcsolatos össze-
függések és problémák felismertetése, az eze-
ket a hatásokat csökkentő megoldások feltárása 
és a résztvevők részére a jó gyakorlatok megis-
mertetése a cél, azaz a klímaváltozáshoz történő 
alkalmazkodással kapcsolatos tudásmegosztás, 
tapasztalatcsere, egyéni megoldások és saját ötle-
tek megbeszélése és gyakorlatba való átültetése.

Kohéziós Alap

Ruhagyűjtő konténerek áthelyezése
A Rossmann előtti használtruha-gyűjtő konté-
nerek 2020. október 1-vel áthelyezésre kerülnek 
a Tűzoltóság előtti bekamerázott közterületre. A 
konténerek üzemeltetője a SZÜMA Kft. (7100 
Szekszárd, Avar u. 2.) aki heti rendszerességgel 
végzi az ürítést és tisztán tartja a konténerek 
környezetét. A ruhagyűjtőkbe minden féle textil 
alapanyagú ruha, lakástextil és cipő elhelyezhető. 

Kérem, hogy a ruhagyűjtő konténereket ren-
deltetésszerűen használják! 

Aki illegálisan szemetel a Tűzoltóság előtti 
konténerek környezetében, illetve oda nem való 
hulladékot helyez el, szabálysértési eljárást kez-
deményezünk vele szembe. 

ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYŰJTÉS
2020. november 7-én (szombat) 8:00–13:00 óráig 
a Tűzoltóság udvarán ismét térítésmentes lakossá-
gi ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYŰJTÉS lesz. 

Az elektronikai hulladékok elszállítását és 
a törvényi előírásoknak megfelelő kezelését az 
Elektronikai Hulladékhasznosító Kft. (telephely: 
5300 Karcag, Ipari park 5392/4 hrsz.) vállalko-
zási szerződés keretein belül fogja elvégezni. A 
gyűjtés alkalmával leadhatóak: 
1.  Háztartási nagygép hűtő: hűtőgép, fagyasztó 

(ép, bontatlan)
2.  Háztartási nagygépek: mosógépek, mosoga-

tógépek, tűzhelyek, mikrohullámú sütők, stb.
3.  Háztartási kisgépek: porszívók, vasalók, olaj-

sütők, kenyérpirítók, kávéfőzők, mérlegek, stb.
4.  Információs és távközlési berendezések: szá-

mítógépek, fénymásolók, számológépek, stb.
5.  Szórakoztató elektronikai készülékek: mikrofo-

nok, kép-hang felvevő-lejátszó készülékek, stb.
6.  Elektromos és elektronikus barkácsgépek: fú-

rógépek, fűrészek, fűnyírók, stb.
7.  Játékok, szabadidős és sportfelszerelések: 

videójátékok, konzolok, elektromos vagy 
elektronikus alkatrészeket tartalmazó sport-
felszerelések, stb.

8.  Ellenőrző és vezérlő eszközök: füstjelző beren-
dezések, termosztátok, stb.

9.  Információs és távközlési berendezések: szá-
mítógépek, fénymásolók, számológépek, stb.
Felhívjuk a figyelmet, hogy sajnálatos módon 

televíziót és számítógépmonitort  
nem lehet leadni! 

Szétszedett, hiányos, erősen szennyezett beren-
dezések átvétele megtagadásra kerül. 

Köszönjük, hogy igénybe veszik az elektro-
nikai hulladékgyűjtés lehetőségét és vigyáznak 
környezetükre!

Helyzetjelentés a játszótérről
Lajosmizse Város Önkormányzata a napokban 
elvégeztette a Szabadság téri Játszótéren lévő 11 
darab játékeszköz időszakos ellenőrzését a játszó-
téri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. 
(XI.27.) GKM rendeletben foglaltakra tekintettel. 
A jogszabályi előírásoktól függetlenül rendszere-
sen ellenőrizzük az eszközök biztonságosságát és 
a jelenlegi pandémiás időszakban hetente (szerdai 
napokon) fertőtlenítjük az eszközöket. Nyoma-
tékosan kérem a Játszótéri Házirend betartását, 
– mely a téren kihelyezett információs táblán 
jól olvasható – mert a legtöbb esetben a játékok 
meghibásodása rongálás eredménye, illetve nem 
a rendeltetésszerű használat következménye. A 
köztisztaság megóvása érdekében a hulladékgyűj-
tő edényzetekbe kérjük beledobni a hulladékot! 
Meghibásodás, problémák, javaslatok, észrevételek 
a 76/556-148-as telefonszámon jelezhetők. 

Környezetvédelmi Díj adományozása
Idén is kiosztásra került a Környezetvédelmi Díj, 
amely ösztönzés a környezetvédő, városvédő ma-
gatartás, fejlesztés és cselekvés számára, a pozitív 
minták kialakulására, elterjesztésére, elfeledett 
környezetvédő hagyományok újjászületésére. 

Az értékelésnél szempont, hogy az ingatlan 
előtti közterület állapota hogyan illeszkedik 
a városképbe, mennyire virágosított, fásított, 
füvesített, csapadékelvezetés megoldott, gyom-
lált, ápolt és rendszeres karbantartott. 

A díjazottak „Környezetvédelmi Díj 2020. év” 
díszes táblára, annak használatára, 25 000 Ft ér-
tékű ajándékutalványra és emléklapra jogosultak.

A Díjat pályázat útján, vagy a Képviselő-tes-
tület tagja, illetve Képviselő-testület bizottságai 
javaslata alapján lehet elnyerni. Az idei évben va-
lamennyi díjazott települési képviselői javaslatra, 
a testület egyhangú döntése mellett kapott díjat. 
Rendhagyó módon nemcsak magáningatlanok, 
hanem a környezetére igényes vállalkozás is 
díjazásban részesült ebben az évben.

Az „igényes lakókörnyezet és ápolt utcafront 
fenntartásáért” a Szent-Györgyi A. u. 7. sz., a 
Wesselényi u. 34. sz., a Szent István u. 14. sz. 
és Árpád u. 6. sz. alatti környezetalakítást, az 
„igényes utcafront kialakításra” tekintettel az El-
kerülő út 10., 12., és 14. sz. alatti környezetalakí-
tást Környezetvédelmi Díjra érdemesnek ítélték 
meg, ezért Lajosmizse Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete Zellei Tibor és családja-, Ka-
tona Jánosné-, Nagy Sándor-, Budai Gábor és 
családja-, valamint a Lajosmizsei Folplast Kft. 
részére Környezetvédelmi Díjat adományozott.

Gratulálunk a díjazottaknak!
Dr. Balogh László

jegyző sk.
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A felsőlajosi óvoda hírei
Augusztus első hetében folytatódott a nyári 
élet, változatos tevékenységekkel és sok játékkal 
a szabadban. Ebben a hónapban történt a nagy-
takarítás, amely során az óvoda minden helyi-
séget, játékát és felszerelését megtisztították és 
lefertőtlenítették a dajka nénik. Az óvónénik és 
a pedagógiai asszisztensünk új dekorációval és 
a játékok, eszközök rendszerezésével készült az 
idei tanév kezdésére.

Óvodánk nemcsak tisztán, hanem megújulva 
is várta a gyerekeket szeptember elsején. A Ma-
gyar Falu Program-Óvodafejlesztés Pályázaton 
belül Juhász Gyula polgármester úr és a képviselő 
testület kedvező döntése után a negyven éve 
épült mosdóink és öltözőink teljes felújítása 
valósulhatott meg. Kicserélésre kerültek a víz-
vezetékek, szaniterek, burkolatok a mosdókba 
és az öltözőkben is, ahol már új színes öltöző 
szekrényekben tárolhatják a gyerekek ruhái-
kat. A gyerekek és felnőttek is nagyon örülnek 
a szép új mosdóknak, öltözőknek. Köszönjük 
mindenkinek a munkáját, aki közre működött 
a felújítás megvalósulásában.

Szeptember első hetében azok a gyermekek 
látogathatták intézményünket, akik már az előző 
tanévben is óvodásaink voltak, de az elkövetkező 
hetek során már fokozatosan fogadjuk az új gyer-
mekeket. Ebben az időszakban komoly munkát 
igényel az óvoda dolgozóitól a kis gyermekek be, 
illetve a nagyobbak visszaszoktatása. A gyerekek 
egyéni igényeit figyelembe véve, először a szülők 
jelenlétében szereznek tapasztalatot az óvodai 
életről. Majd főleg az udvaron ismerkednek az 
óvónénikkel és új csoporttársaikkal, később 
fokozatosan válnak el szüleiktől. Mindezt ter-
mészetesen igyekszünk úgy véghez vinni, hogy 
a lehető legjobban segítsünk a szülőknek és a 

gyermekeknek is megbarátkozni ezzel az új élet 
helyzettel. A vírus miatt azonban fokozottan fi-
gyelünk az egészségügyi előírásokra és ezúton is 
kérjük azok minden esetben történő betartását, 
hiszen ezek nélkülözhetetlenek a biztonságos 
működésünkhöz. Törekszünk arra, hogy a te-
vékenységek minél nagyobb részét a szabadban 
végezzük, ezzel is csökkentve a kockázatokat. 
Játékba ágyazva tanítjuk meg a gyermekeknek 
az alapvető egészségügyi szokások betartását és 
a szülőkkel együttműködve figyelünk az eset-
leges fertőzések megelőzésére. A fentiek mellet 
azonban próbáljuk a vírus előtti módon szer-
vezni mindennapjainkat, sok játékkal és játékos 
tevékenységekkel.

Az elkövetkező időszakban a biztonság ér-
dekében nem tervezünk hosszabb utazásokat és 
külsős előadók meghívását, csupán csoportos 
sétákat településen és annak környékén.

 Szarkáné Jurászik Zita

Minden nap ajándék
A 2020/2021-es tanév mottójául a Kung-Fu Pan-
da című rajzfilmből elhíresült mondatot válasz-
tottam: „A tegnap már történelem, a holnap még 
rejtelem, de a ma adomány. Becsüld meg a jelent, 
mert jót jelent.”

Egy évvel ezelőtt, mikor az iskola külső-belső 
megújulásáról, a terveinkről az iskola és Felsőla-
jos község közösségét építő terveinkről számol-
tam be, még senki sem gondolta, hogy terveink 
nagy részét egycsapásra húzza keresztül a vírus. 
A 2020-as év nem csak a történelemkönyvekbe, 
de az iskola és a családok krónikás könyvébe 
is beírta magát. Bár a múltat megváltoztatni 
nem tudjuk, tanulhatunk belőle. A digitális 
oktatási rend idején szerzett ismeretket, 
tapasztalatokat összegyűjtöttük, és beépítettük 
a mindennapokba. A tanórákat az online 
oktatás során felfedezett, megtanult digitális 
tartalmakkal színesítjük. A szülőkkel való 
kapcsolattartás hatékonyabbá, gördülékenyebbé 
vált, és a még szorosabb lett a pedagógusok és 
szülők közötti együttműködés. 

A holnappal kapcsolatban sok kérdés, aggo-
dalom van bennünk. Hogyan fogunk megküz-
deni az új kihívásokkal? Meg tudunk-e felelni 
a folyton változó szabályoknak? Meg tudjuk-e 
védeni magunkat és egymást a betegségtől? Va-
jon befejezhetjük-e a tanévet úgy, ahogy most 
elkezdtük? Mi mindent megteszünk azért, hogy 
az iskolában zavartalanul folyjék az oktatatás. 
Idén szigorúbb szabályokat kellett hoznunk, a 
személyes higiéniára, távolságtartásra vonat-
kozóan, az órarendünket, napirendünket úgy 
alakítottuk ki, hogy az épületen belül lehetőleg 
csak az egy osztályba járó gyerekek találkozzanak 
egymással. Igyekszünk mindenre felkészülni, de 
hogy pontosan mi vár ránk, nem tudjuk.

Egyet biztosan tudunk: a jelen adomány. 
Az, hogy most iskolába járhatunk, egyáltalán 

FELSŐLAJOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Elérhetőségeink: Felsőlajos, Iskola u. 12. • Ügyfélfogadás: Kedd 8.00–12.00 13.00–16.45, Péntek 8.00–12.30
Tel.:76/356–949 • Fax:76/555–099 • E-mail: felsolajos@felsolajos.hu • www.felsolajos.hu
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nem természetes. Talán soha ilyen sóvárgással, 
nem vártuk a tanévkezdést, és soha ennyire nem 
örültünk a csengőszónak, a gyerekzsivajnak, ami 
szeptember elsején betöltötte az épületet. Jó újra 
látni az ismerős arcokat, a régi barátokat, osz-
tálytársakat, a 24 új, kíváncsi, megszeppent, vagy 
éppen huncut első osztályos tanulót, a szeretett 
tanítókat, a tantermeket. Nagy kincs, hogy itt 
lehetünk, hogy együtt lehetünk, és meg kell be-
csülni. Az iskolába járást, a közösségi létet nem 
csak a kicsiknek, a magasabb osztályokba járók-
nak is újra kell tanulni. De ez a tanulás öröm, 
mert megtapasztaltuk: együtt lenni jó. Sokkal 
jobb, mint egyedül. 

Amíg az idő engedi, a testnevelés órákat a 
sportpályán tartjuk, az ének és rajz órákat pedig 
az ökoparkban épült nyitott kiülőben.

Napsütésben, friss levegőn, szép környe-
zetben élmény a tanulás. A szabadban történő 
mozgás testre és lélekre gyakorolt pozitív hatá-
sait igyekszünk a lehető legnagyobb mértékben 
kihasználni. Szeptember 14-én a Magyar Diák-
sport Szövetség felhívására az Open Streets Day 
alkalmából az iskola közvetlen szomszédságában 
lévő játszótér, focipálya sport-, illetve mozgáscé-
lú használatára hívtuk fel diákjaink figyelmét. 
Osztályonként ügyességi játékokkal, váltóverse-
nyekkel futómétával vettünk részt az eseményen. 
Szeptember 25-én ismét bekapcsolódunk az Eu-
rópai Diáksport Napja rendezvénysorozatába, 
melyre zenés bemelegítéssel, váltófutással, és 
óriás ügyességi pályával készülünk. 

A kölcsönös bizalomra, támogatásra, együtt-
működésre, ami iskolánkat eddig jellemezte, idén 
is nagy szükségünk lesz, de bízom benne, hogy 
ezután is közösen meg fogunk birkózni az előt-
tünk álló kihívásokkal.

 Ferenczyné Biró Katalin

Könyvtár átadás
Felsőlajos településen 2020. szeptember 18-án át-
adásra került a könyvtár és közösségi tér. Juhász 
Gyula Felsőlajos polgármestere köszöntőjében 
elmondta, hogy a Magyar Faluprogram kere-
tében a Közösségi tér ki és átalakítás foglalkoz-
tatás című pályázat keretében közel 15 millió 
forintos 100%-os támogatás útján, valamint a 
Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények kol-
légiumához benyújtott pályázatból valósult meg 
a fejlesztés, amely magába foglalta a könyvtári 
bútorok és eszközök beszerzését közel 3 mil-
lió forint értékben. Továbbá elmondta, hogy a 
könyvtár iskolából történő átköltözése, és nyitva 
tartásának kibővítése által nagyobb lehetőség 
nyílik a település lakóinak a közművelődési és 
közgyűjteményi szolgáltatások eléréséhez. A 
gyermekek részére újabb lehetőségek nyílnak 
a megújult környezetben kialakított önálló 
könyvtári térben a foglalkozásokra, könyvtár-
pedagógiai órák látogatására. A lakosság minden 
korosztálya megtalálja a számára legmegfele-

lőbb szellemi kikapcsolódási lehetőséget akár, 
mint könyvtári látogató, akár, mint a kulturális 
programok résztvevője. A megnyitón köszöntőt 
mondott még dr. Salacz László Országgyűlési 
képviselő és Ramháb Mária Bács-Kiskun Megyei 
Katona József Könyvtár igazgatója. Jelen volt 
Zsámboki Anna Kecskeméti Tankerületi 
Központ területi igazgatója. Lajosmizse Város 
polgármestere Basky András köszöntője után 
Kürti László: Lajosmizse Falu, puszta közösség, 
város című könyvét ajándékozta a könyvtárnak. 
Az átadás után a megyei könyvtár munkatársai 
játékkal várták a gyerekeket és a felnőtteket 
egyaránt.

Iskolakonyha felújítás
Felsőlajos Község Önkormányzata saját költés-
gén 3,5 millió forintból újította fel az iskola tálaló 
konyháját. A beruházás tartalmazza a rozsda-
mentes konyhai bútorokat, eszközöket, valamint 
elektromos berendezéseket mosogatógépet és a 
melegen tartót. A felújítás során új burkolatot, 
járólapot kapott a konyha, a megelőző munkákat 
bontást, betonozást követően. A konyhai felsze-
reléseknél figyelembe vették a minőséget, a tar-
tósságot és a kor elvárásainak való megfelelést.

FELSŐLAJOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Elérhetőségeink: Felsőlajos, Iskola u. 12. • Ügyfélfogadás: Kedd 8.00–12.00 13.00–16.45, Péntek 8.00–12.30
Tel.:76/356–949 • Fax:76/555–099 • E-mail: felsolajos@felsolajos.hu • www.felsolajos.hu
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LAJOSMIZSEI KÖZPONTI HÁZIORVOSI  
ÜGYELET BEOSZTÁSA

Hétköznap: 16.00–8.00 
Hétvégén, pihenő-  

és ünnepnapokon: 8.00–8.00

2020. október
1. Dr. Márton Rozália

2. Dr. Rónay Zsolt

3. Dr. Rónay Zsolt

4. Dr. Márton Rozália

5. Dr. Ágó Zsuzsanna

6. Dr. Gócz Irén

7. Dr. Jankahidy Andrea

8. Dr. Szabó Béla

9. Dr. Lódi Brigitta

10. Dr. Lódi Brigitta

11. Dr. Gócz Irén

12. Dr. Takács Vilmos

13. Dr. Gócz Irén

14. Dr. Jankahidy Andrea

15. Dr. Szabó Béla

16. Dr. Lódi Brigitta

17. Dr. Rónay Zsolt

18. Dr. Márton Rozália

19. Dr. Takács Vilmos

20. Dr. Gócz Irén

21. Dr. Jankahidy Andrea

22. Dr. Márton Rozália

23. Dr. Lódi Brigitta

24. Dr. Rónay Zsolt

25. Dr. Márton Rozália

26. Dr. Takács Vilmos

27. Dr. Márton Rozália

28. Dr. Takács Vilmos

29. Dr. Szabó Béla

30. Dr. Lódi Brigitta

31. Dr. Márton Rozália 

VÉRADÁSOK IDŐPONTJAI  
AZ EGÉSZSÉGHÁZBAN
• 2020. október 01. 8.30–13.00
• 2020. december 03. 8.30–13.00

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

Ebben az évben is számítunk  
a véradók segítségére!

10-szeres véradók
Berki Etelka
Gyulai Zita
Kun Zsolt

Szajbert Zsolt
Sándor Endre

Tóth Attila

15-szörös véradók
Ancsin János

Boros Mária Erzsébet
Gáspár Zoltán

Kis Gyula Józsefné
Krasnyánszki János Lajos

Német Dezső Istvánné
Podmaneczki Henrietta

20-szoros véradók
Bodri Attila
Bíró Dezső
Farkas Irén

25-szörös véradók
Banka János József

Banka Katalin
Kármánné Pető Zsuzsanna

Kézér Ernő
Lancsa Józsefné
Kacskó Csaba

30-szoros véradók
Balog Lajos
Farkas Lajos
Poller Ágnes

35-szörös véradók
Bácsiné Római Erzsébet

Kucsera András
Pásztor János

40-szeres véradók
Dobosné Nagy Ibolya

50-szeres véradók
Ferró Gyula

Gyurgyik Istvánné

60-szoros véradók
Gyurgyik István

Oláh István
Steiner Dezső Béla

70-szeres véradók
Boros Sándor

85-szoros véradók
Gyurgyik Sándor

JUBILÁLÓ VÉRADÓK
Kedves Jubiláló Véradók! Gratulálunk jubileumához! Ez alkalomból tisztelettel és szeretettel hívjuk, 
várjuk véradással egybekötött, 2020. október 1-jén 8.30 órától tartandó Véradó Ünnepségünkre, 
a Lajosmizsei Egészségházba. Segítségüket és véradásukat ez úton is megköszönve: 

Balogh Ágnes
Kecskeméti területi véradásszervező

Magyar Vöröskereszt Bács-Kiskun Megyei Szervezete

SPORT

Sakk
Hévízen, a szabadban – a Corner Grill Pizzéria 
teraszán - július 18-án megrendezett „Nemesbük 
Kupa 2020” rapid sakkversenyen három ifjúsági 
játékosunk vett részt.

Kozelka Ágoston az „A” csoportban erős 
mezőnyben negyedik lett, míg a „B” csoportot 
Pető Bence nyerte. Király Attila szintén a „B” 
csoportban harmadik lett.

 Móczó István
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a lakosság kényelmének szolgálata mellett a szennyvíz 
biztonságos elvezetését, a környezet szennyezéstől való 
megóvását is szolgálják. Magunk is az ivóvízkincs és ter-
mészeti környezetünk védelme érdekében üzemeltetjük 
nap, mint nap nagy szakmai odafigyeléssel és különös 
gondossággal a csatornahálózatokat és a szennyvíztisztító 
létesítményeket. 

A településeken általában elkülönített szennyvíz- és 
csapadékcsatorna-hálózat üzemel. Éppen ezért  
a szennyvízcsatornába nem szabad sem esővizet, 
sem talajvizet vezetni. 
Ellenkező esetben heves záporok idején előfordulhat, 
hogy a csővezeték túlterhelt lesz, az esővízzel kevert 
szennyvíz pedig elönti az utcákat és az ingatlanokat.  
Ez  - a környezet károsításán túl - növeli a fertőzésveszély 
kockázatát is.

A csapadékcsatorna-hálózat feladata az esővíz össze-
gyűjtése és megfelelő elvezetése. Ennek hatékonyságát 
jelentősen befolyásolja a víznyelő aknák és a csővezetékek 
tisztasága, állapota.
Kérjük, ügyeljen arra, hogy a lakókörnyezetében található 
víznyelők rácsai mindig akadálymentesek legyenek, az 
aknába ne kerülhessen falevél vagy más hulladék, ami a 
csatorna dugulását okozhatja!

Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy, ami eltűnt a lefolyón, 
azzal már nincs gondunk, elvitte a víz és a többit a csatornások 
megoldják…  Sajnos a helyzet nem ilyen egyszerű!
Éppen környezetvédelmi megfontolásból, a szennyvíztisztítást 
elsősorban mikroorganizmusok segítségével végezzük tisztító 
telepeinken, ám ezek a szervezetek igen sérülékenyek, a 
szennyvízbe juttatott mérgező anyagoktól könnyen 
elpusztulnak, ami a tisztító technológiát károsítja, 
rontja a tisztítás hatékonyságát és veszélyezteti az 
élővizekbe érkező tisztított szennyvíz minőségét.

Kérjük, Ön is ügyeljen arra, hogy 
környezetében a  szennyvízcsatornába 

csak a MOSÁS, MOSOGATÁS, 
TISZTÁLKODÁS, TAKARÍTÁS 

és a WC-HASZNÁLAT során keletkező 

SZENNYVÍZ KERÜLJÖN!

A szennyvízcsatorna nem hulladékgyűjtő!

MINDANNYIUNK ÉRDEKÉBEN TILOS A CSATORNÁBA JUTTATNI:

Köszönjük, hogy együttműködésével ÖN is segíti munkánkat!

BENZINT, OLAJAT ÉS MÁS 
ROBBANÁSVESZÉLYES 
FOLYADÉKOT

FESTÉKET ÉS MÁS
VEGYI ANYAGOKAT

FÖLDET,
ÉPÍTÉSI ANYAGOT,
TÖRMELÉKET

HARISNYÁT, RUHÁT,
FELMOSÓRONGYOT

PAPÍRTÖRÖLKÖZŐT, 
PELENKÁT, TAMPONT, 
VATTÁT, FÜLTISZTÍTÓ 
PÁLCIKÁT

KONYHAI MARADÉKOT,
HASZNÁLT SÜTŐZSIRADÉKOT, ÁLLATI 
TETEMET, HÚST, BELSŐSÉGET, SZŐRT,
ÁLLATI HÍGTRÁGYÁT

A darabos tárgyaktól, a konyhai hulladékőrlő-berende-
zésből esetleg bejutó ételmaradékoktól eldugulhat a 
szennyvízcsatorna, és meghibásodhat a szennyvízátemelő 
szivattyúja. A csővezetékben kialakuló lerakódások csak 
jelentős többletköltségek árán távolíthatók el, emellett kel-
lemetlen szaghatással és esetleges kiöntéssel is járhatnak.

Amennyiben Önnek PINCÉS INGATLANA van, arra is 
felhívjuk szíves figyelmét, hogy ha az épület csatornára 
rákötött helyiségének padlóvonala a szolgáltatási pontnál 
lévő terepszint alatt helyezkedik el, esetleges duguláskor, 
mikor a csatorna megtelik, a szennyvíz kiönthet. Kerülni 
kell a terepszint alatti helyiségek csatornára kötését, vagy 
ha ez nem lehetséges, HÁZI SZENNYVÍZÁTEMELŐT 
kell beépíteni.



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

8  | HÍRLAP | 2020. szeptember–október |  | HÍRLAP | 2020. szeptember–október |  9

Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola
Lajosmizse, Szabadság tér 13. • Telefon: 76/356–156 • E-mail: titkarsag@altisk-lmizse.sulinet.hu • altisk-lmizse.sulinet.hu

Erzsébet tábor 2020
Iskolánk diákjai 2020 nyarán is részt vettek Er-
zsébet táborban. 76 fővel.

A tábor programjait színessé és változatossá 
igyekeztünk tenni, számos programokon vet-
tünk részt: 

Hétfőn: Skultéti Árpád festőművész munkás-
ságával, tűzzománc készítő munkafolyamatával 
ismerkedtek meg a kisebbek.

Kedden: Jurta tábor, hagyományőrzés, múlt 
idézést elevenítettük fel a tartalmas erdei kirán-
dulást követően.

Szerdán: Budapest főbb látványosságai közül 
a Budai vár és környékét fedezhettük fel közösen 
kiadós sétával, majd a Margit- szigeten csodál-
hattuk meg a Japán kertet és környezetét.

Csütörtökön: Mini Magyarországot baran-
golhatták be, majd a Szarvasi Arborétum dús 
növényzete alatt játszhattak, gyűjthettek új él-
ményeket, köthettek új barátságokat.

Pénteken: Tanya múzeumba sétáltunk ki, 
ahol a népi gyermekjátékok sora várta a játékos 
kedvű csoportokat. Délután gyümölcssalátával 
és a Kiss-Cuki fagyizóból hozott fagyival zár-
hattuk a hetet.

 Csehné Nagy A. Emese
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Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola
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Gólyatábor az iskolában
Az iskolában hagyományaink szerint augusztus 
utolsó hetében megtartottuk a Gólyatáborunkat. 
A leendő elsősök nagy izgalommal várták ezt a 
napot. Először találkozhattak a tanító nénikkel, 
ismerkedhettek az osztálytársaikkal. 

A felnőttek érdekes, játékos feladatokkal ké-
szültek a gyerekek fogadására, akik magas lét-
számmal jelentek meg ezen a fontos programon. 
A vidám délelőtt végén elfáradva, de jókedvűen 
mentek haza a nebulók, várva a következő alkal-
mat, hogy iskolába jöhessenek.

 Veszelszkiné Nagy Erika

Megújult a sportudvar
Rendhagyó módon kezdték az idei tanévet is-
kolánk tanulói és az intézmény pedagógusai. A 
fél éves kényszerpihenő alatt sajnos nem csak az 
elme, hanem iskolánk udvara is megfakult kissé. 
Az iskola tanulói összefogva az itt dolgozókkal 
serényen munkába álltak, hogy az új tanévben 
is jókedvűen használhassák a sportudvar adta 
számos lehetőséget. A munkálatokban segítők 
vidáman és maximálisan figyelve a biztonsági 
szabályokra, szorgoskodtak az udvar szebbé 
varázslásában. A veszélyesen lelógó faágakat 
levágták, a salak futópályáról eltűnt a gaztenger 
és előkerültek a szegélykövek is. Az iskola egyet-
len távolugrója új borítást kapott, a homokgö-
dör pedig megtöltésre került. Jó hír alsósaink 
számára, hogy egy új, árnyékos homokozót is 
ki tudtunk alakítani, így nemcsak a sport, de a 
szabadidős tevékenységek tárháza is bővült kissé 
iskolánkban. A főbb munkálatokat a testnevelés 
munkaközösség végezte és koordinálta. Külön 
köszönet jár az iskolai vezetőinek, akik az új dol-
gokat beszerezték, iskolánk két nélkülözhetetlen 
karbantartójának, városunk erős munkagépének 
és természetesen a megszámlálhatatlan segítő 
kéznek, amiket mind jól lefertőtlenítettünk.

 Szekeres László, munkaközösség-vezető
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MESERÉT LAJOSMIZSEI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
Lajosmizse, Attila utca 6. • Telefon: 76/356–560 • E-mail: mizsovi@freemail.hu

Boldog Óvoda Program
A Jobb Veled a Világ Alapítvány által működte-
tett Boldogság Intézet nyílt pályázatot hirdetett 
magyarországi és határon túli nevelési-okta-
tási intézmények számára 
„Boldog Óvoda” és „Örö-
kös Boldog Óvoda” cím 
elnyerésére. A program 
kiemelt küldetése, hogy 
a pozitív pszichológia 
eredményeire épít-
ve adjon ötleteket és 
módszertani segítséget a 
boldogságra való képesség 
fejlesztéséhez az óvodás kor-
osztály számára. 

2020/21-es tanévben Óvodánk 
székhelyintézménye csatlakozott a prog-
ramhoz. A nyári élet során a gyerekekkel 
elkészítettük a pályázathoz szükséges puzzlet, 
amely a sikeres pályázat egyik feltétele volt. A 
program célja, hogy a pozitív pszichológia ered-
ményeire építve adjon ötleteket és módszertani 
segítséget a boldogságra való képesség fejleszté-
séhez. Arra törekszünk, hogy a Boldogságórák 
derűs és élményben gazdag feladatai, játékai, va-
lamint gyakorlatai fokról fokra kibontakoztassák 
a derűt és életszeretetet. Kiemelt feladatunk a 3-6 
éves gyermekekben a boldogságra való képesség 
erősítésére, kibontakoztatása. Pozitív énkép ki-
alakítása, a feladatok, játékok segítségével a sze-
retet, magabiztosság, egymásra való odafigyelés, 
önmagunk és társaik tiszteletének erősítése. A 
szeretetteljes, vidám légkör hozzájárul a gyer-
mekek pozitív pszichés fejlődéséhez, ezáltal kihat 
egészségükre, szomatikus fejlődésükre egyaránt. 
A Boldogságóra Program 10 egymásra épülő 
témából áll, s ezek fokozatosan tárják a csoport, 
gyermekek elé a boldogság sokféle lehetőségeit, 
területeit, az arra való törekvés feltételeit. 

Boldogóráink tematikája a következők: 
1. A hála gyakorlása 
2. Az optimizmus gyakorlása 
3. Társas kapcsolatok ápolása 
4. Boldogító jó cselekedetek 
5. Célok kitűzése és elérése
6. Megküzdési stratégiák 
7. Apró örömök élvezete 
8. A megbocsátás gyakorlása
9. Testmozgás 
10. Fenntartható boldogság

A boldogságóra fejleszti a gyermekek problé-
mamegoldó képességeit. Szélesíti a gyermekek 
látókörét és gondolkodásmódját. Testi, szellemi 
és társas erőforrásokat épít, ellensúlyozza a nega-

tív érzelmeket. Óvja a gyermekek 
mentális egészségét. A pályázat 

egyik feltétele, hogy az óvoda 
legalább egy csoport bevo-
násával igazoltan tartson 
legalább egy Boldogságórát, 
és a program fenntartását a 

következő tanévben is vállalja. 
Szeptember hónapban az őzike 

csoport óvodásainál kezdődik a 
program bevezetése a hála gyakor-

lása témakörrel.
 Bodáné Szabó Andrea 

 óvodapedagógus

„Kincses Kultúróvoda 2020”  
címet nyert a Meserét Óvoda
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultú-
ráért Felelős Államtitkársága és Köznevelésért 
Felelős Államtitkársága pályázatot hirdetett 
óvodák számára: „Kincses Kultúróvoda 2020” 
cím elnyerésére. A Meserét Óvoda pályázatot 
nyújtott be. A székhely intézmény a megtisztelő 
címet és a támogatást megnyerte. A pályázati 
program megvalósítása a 2020–2021-es neve-
lési évben történik. Elnyert támogatás összege 
1 300 000 Ft. A pályázati forrásból a székhely 
óvoda kulturális programcsomag igénybevételt 
finanszírozhatja.

A programterv összeállításánál törekedtünk 
a sokszínűségre, változatosságra, műveltség-
tartalmak közötti komplexitásra, intézményi 
kultúra átadására, hagyományok, népszokások 
ápolására. A gyermekeknek az élmény pedagógia 
elvét szem előtt tartva változatos programokat 
szeretnénk biztosítani.
Programok:
• Népi játszóház Piros lábasos nosztalgiajáték.
• Lovas bemutatón részvétel, lovas kocsiká-

zás, kovácsműhely megtekintése, kisállat 
simogatás Felsőlajoson a Tanyacsárdában.

• Leskowsky Hangszergyűjtemény hangszer 
bemutatója. A hangszer múzeum legér-
tékesebb darabjai kerülnek bemutatásra, 
megszólaltatásra.

• „ Kis vitézek fel a lóra” dramatikus 
interaktív mesélés és történetmondás 
módszerének alkalmazása. Március 15-i 

ünnepkörben az ünnep mondanivalóját, 
erkölcsi üzenetét változatos tevékenységek-
kel gazdagítjuk. A mondókákkal, dalokkal, 
mozgásos feladatokkal, történetekkel 
színesítve megerősítjük gyermekeinkben a 
magyarságtudatot, nemzeti hovatartozást.

• Lóca együttes koncertje: Tavaszvárás, 
Húsvéti ünnepkör. A gyermekek aktív 
részvételével néphagyományok, népszoká-
sok felelevenítése, ismert népdalok sajátos 
népzenei köntösbe bújtatva.

• BUBI SHOW zenére koreografált színpadi 
látványosság. A gyermeknapi program 
keretében valósul meg az élményt magába 
foglaló program.

A pályázati forrás új eszközök vásárlását is támo-
gatja: „Így tedd rá”: Tulipános eszközök, Babzsák 
csomag, Csengőkészlet a zenei képesség fejlesz-
téséhez.

A programok tartalma segíti a szakmai fejlő-
dést. A kulturális tartalmak hatékonyan segítik 
a gyermekek személyiségformálását, identitásuk 
erősítését, képességeik kibontakoztatását.

 Kocsis Györgyné 
 intézményvezető

Mesterprogram háttértanulmány
Mesterprogramom keretében öt éves ciklusban 
megvalósítani kívánt innovációk kidolgozását 
megelőzően szükségesnek láttam a résztvevők, 
érintett partnerek véleményének megismerését. 
Az óvodapedagógusok körében végzett kérdőíves 
felmérések, és a tanfelügyeleti ellenőrzések ered-
ménye szerint az intézményvezető és a kollégák 
nyitottak az innovációra. A válaszok alapján lát-
hatóvá vált, hogy a környezetvédelem és egész-
séges életmódra nevelés területén szükség van a 
háttéranyag bővítésére. Konkrét igényként jelent 
meg a mesekínálat bővítése, komplex anyaggyűj-
tés kidolgozása. 

A szülők körében végzett felmérés megerő-
sítette, hogy a környezetvédelemmel összefüggő 
témák jól segítik a szemléletformálást, szükség 
van ezen a területen ismeretek bővítésére.

Ezeket figyelembe véve szeretném kidolgozni 
a tervezett anyagokat, hogy azok újszerűek le-
gyenek a felhasználók számára. Arra törekszem, 
hogy online csatornákon elérhetőé váljanak az 
óvodapedagógusok, és a szülők számára.

 Papp Zsófia 
 óvodapedagógus
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SPORT
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MESERÉT LAJOSMIZSEI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
Lajosmizse, Attila utca 6. • Telefon: 76/356–560 • E-mail: mizsovi@freemail.hu

Képes beszámoló

Kihasználjuk a nyári 
időjárást a nevelési  
év elején is

Az idei évben is elballagtak az iskolába készülő gyermekek

Újabb játékeszközzel  
bővült a központi óvoda udvara
A Szülői Szervezet az elmúlt években nagy si-
kerrel rendezte meg ősszel Jótékonysági Bálját, 
melynek bevételét minden alkalommal a Meserét 
Óvoda intézményeinek javára fordították. 

Az idei nevelési év is az adományozásuk fé-
nyében kezdődött, hiszen Gállosné Borbély Gi-
zella, a Szülői Szervezet elnöke átadott egy újabb 
játékeszközt a központi óvodába járó gyermekek 
számára. A játékot a 2018-as és 2019-es évben 
rendezett báli bevételből finanszírozta a Szülői 
Szervezet.

A gyermekek kitörő lelkesedéssel vették bir-
tokukba a nagy értékű, komplex játékeszközt. 

Tisztelettel köszönjük a kisgyermekek és az 
óvodai dolgozók nevében!

 Steiner-Trapp Tünde 
 óvodapedagógus

SPORT

Lajosmizsei Asztalitenisz Club hírei
Augusztus 8-án rendeztük meg a Varga Iván Emlékversenyt, melyre rekord 
számmal 61 férfi és 15 női játékos nevezett. Bács-Kiskun Megyén kívül 
sokan jöttek Pest megyéből, Budapestről sőt Baranya Megyéből is. 

A verseny du.7 órára ért véget. Sajnos lajosmizsei versenyző nem ért el 
helyezést az egyéni számokból, csak páros és vegyes párosban sikerült 
dobogóra kerülni.

Női párosban: 
2. Dr. Feketéné Pataky Ilona – Farkas Szilvia,
Vegyes párosban:
2. Dr. Feketéné Pataky Ilona – Dodó László
3. Szijjártó Pálné – Losonczi György

Az első helyezettek az érem mellé serleg díjazás-
ban is részesültek, melyet Sápi Tibor (Nyomtat-
ványbolt) ajánlott fel. A versenyen köszöntöttük a 
legfiatalabb indulót is a lajosmizsei Erős Viktort.

Szeptember 18-án kezdődik a 2020-21 évi Me-
gyei Bajnokság. A vírushelyzet miatt nem tudjuk 
mikor kezdhetjük el az általános iskolában a gyer-
mekek asztalitenisz oktatását.

 Szijjártó Pálné
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LAJOSMIZSE VÁROS MŰVELŐDÉSI HÁZA ÉS KÖNYVTÁRA
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Könyvbemutató
Lajosmizse története a középkorban és az újkor-
ban címmel megjelent a Fejezetek Lajosmizse 
történetéből című sorozat első kötete Lajosmizse 
Város Művelődési Háza és Könyvtára kiadásában. 

A kötet a 2017-ben megtartott I. Lajosmizsei 
Helytörténeti Konferencián elhangzott előadá-
sokból készült illusztrált tanulmányokat tartal-
mazza.
A kötetben az alábbi tanulmányok olvashatók:
• Sárosi Edit: Lajosmizse területe a késő 

középkorban és a török korban
• Sz. Wilhelm Gábor: Régészeti munkálatok 

Lajosmizse területén (1884–2016)
• Bánkiné Molnár Erzsébet: Lajosmizse 

községgé alakulásának első stációja 
(1854–1861)

• Kürti László: A puszták rendje és gazdál-
kodása a török és Habsburg közigazgatási 
berendezkedés idején

• Bathó Edit: A jászok viselete a 18–19. 
században

A tanulmánykötet bemutatójára 2020. szeptem-
ber 1-én került sor. A résztvevőket Basky András 
Lajosmizse város polgármestere köszöntötte. A 

kötetet dr. Bárth Já-
nos történész, nép-
rajzkutató, muzeo-
lógus mutatta be az 
érdeklődőknek.

A tanulmánykö-
tetet 3 000 forintos 
darabáron a lajos-
mizsei városi könyv-
tárban lehet megvá-
sárolni.

IN MEMORIAM PÁLDEÁK JÁNOS
Páldeák János „Jani bácsi” lajosmizsei, gazdálkodó családba született 1916. 
december 12-én. Követte a családi hagyományt, világéletében gazdálkodással, 
állattartással foglalkozott. Küzdelmes élete volt, 12 éves korától 70 éves korá-
ig mindig dolgozott. Az 1956-os forradalmi tevékenysége miatt két évig volt 
börtönben. A kommunista diktatúra idején elszenvedett meghurcoltatásának 

elismeréseként 2017-ben a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés dr. Szobonya Zoltán Emléklapot 
adományozott részére. 1990–1994-ig települési képviselőként tevékenykedett a város fejlődéséért. 

Népes családdal áldotta meg az élet: 5 gyermekkel, 9 unokával, 10 dédunokával és 1 üku-
nokával büszkélkedhetett. Családját mindig hitre, és szeretetre nevelte, ami összetartja őket.

2020. szeptember 8-án városunk legidősebb lakosa 104 éves korában eltávozott közülünk. 
Szeretettel őrizzük emlékét!  Basky András
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TÁRSADALMI KOHÉZIÓT ERŐSÍTŐ PROGRAMOK LAJOSMIZSÉN ÉS FELSŐLAJOSON

Szeptember 24-én került megrendezésre 
Lajosmizse jász történetének nyomában téma-
körben a III. Lajosmizsei Helytörténeti Konfe-
rencia. Basky András polgármester köszöntője 
után Wilhelm Gábor nyitotta meg a rendez-
vényt, aki kiemelte, hogy megyei viszonylat-
ban kiemelkedő a helytörténeti vonatkozásában 
életre hívott programsorozat.

Első előadóként dr. Selmeczi László előa-
dása volt hallható A jászok Magyarországra 
történő betelepedésével kapcsolatos kérdé-
sekről és válaszokról. Gulyás András Zoltán 

III. Lajosmizsei Helytörténeti Konferencia
„Két Árpád-kori település nyomában-hol fe-
küdhetett Iva és Hacak falu a 13. században” 
című előadásával folytatódott az előadások 
sora, majd dr. Bagi Gábor mutatta be Lajost és 
Mizsét, mint jász pusztát. A délután folyamán 
könnyedebb témák következtek, melyek közt 
elsőként Hortiné dr. Bathó Edit volt hallha-
tó „A jászsági szűcsminták tovább élése a 21. 
században” címmel. Zárásként pedig az előző 
témához kötődve a Jász Múzeumban megte-
kinthető feliratos, hímzett falvédőiket mutatta 
be Kókai Magdolna.

A konferencia után, az előadások témáihoz 
kapcsolódóan Hortiné dr Bathó Edit nyitotta 
meg a „Pillanatképek a jászok történelméből” 
című tablókiállítást. A kiállítás október 9-ig 
volt megtekinthető a művelődési ház Széplak 
termében

A „Pillanatképek a jászok történelméből” 
című kiállítás mellett a Lajosmizsei Jász Hím-
zőkör alkotásaiban is gyönyörködhetnek a mű-
velődési házba látogató érdeklődők. A hímzőkör 
kiállítása is október 9-ig volt megtekinthető meg 
a művelődési ház kiállító folyosóján. 



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

14  | HÍRLAP | 2020. szeptember–október |  | HÍRLAP | 2020. szeptember–október |  15

TÁRSADALMI KOHÉZIÓT ERŐSÍTŐ PROGRAMOK LAJOSMIZSÉN ÉS FELSŐLAJOSON

HELYTÖRTÉNETI ESTE
2020. szeptember 15-én a TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 számú 
projekt keretein belül ezzel a sorozatcímmel tartottuk meg a hely-
történet, helyismeret iránt érdeklődőknek, az első előadást, mely „A 
régészet rejtelmei” címet kapta. A régészet rejtelmeibe Hajdrik Gab-
riella a Kecskeméti Katona József Múzeum régésztechnikusa vezette 
be az érdeklődőket. Az előadás nagyon érdekes, és interaktív volt, 
hiszen a hallottakat az előadó leletekkel illusztrálta. Ezeket a leleteket 
kézbe lehetett fogni, meg lehetett nézni közelről. Az első Helytörté-
neti estén minden érdeklődő részben valóra válthatta gyermekkori 
álmát, régész lehetett egy órára.

Európai Szociális
Alap



Tisztelt Lakosság!
A Kormány a járványügyi készültségi időszak 
védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) 
rendeletével 
2020. 09. 21. napjától a következőket rendelte el:

 
Az alábbi helyeken – a hatodik életévét be 
nem töltött kiskorú kivételével – minden-
ki köteles orvosi maszkot, munkavédelmi 
maszkot, illetve textil vagy más anyagból 
készült maszkot (a továbbiakban együtt: 
maszk) olyan módon viselni, hogy az az 
orrot és a szájat folyamatosan elfedje:   

• A tömegközlekedési eszközön,
• vendéglátó üzletben a vendégek kivételével 
• az üzletben történő vásárlás, illetve az 

üzletben történő munkavégzés során,
• a bevásárlóközpont területén (a vendéglátó 

üzlet vendégei, továbbá az irodák, sportolás 
céljára szolgáló helyiségek és az üzemi helyi-
ségek területének kivételével)

• az előadó-művészet valamennyi ágának 
fellépése céljából megtartott esemény 
helyszínén (a fellépők kivételével,) 

• a mozi területén (az irodák és az üzemi he-
lyiségek kivételével) 

• muzeális intézmény látogatók számára nyit-
va álló területén,

• nyilvános könyvtári ellátást biztosító intéz-
mény látogatók számára nyitva álló területén,

• kép- és hangarchívum látogatók számára 
nyitva álló területén,

• közművelődési intézmény látogatók számá-
ra nyitva álló területén,

• közösségi színtér látogatók számára nyitva 

álló területén,
• integrált kulturális intézmény látogatók 

számára nyitva álló területén,
• közlevéltár külső személyek számára 

látogatható területén,
• nyilvános magánlevéltár külső személyek 

számára látogatható területén,
• a közigazgatási szerv ügyfelek részére nyit-

va álló területén (ügyfélfogadási időben) 
• posta (az ügyfélforgalom számára nyitva 

álló helyiségben, ügyfélfogadási időben )
• minden egyéb olyan helyiségben, amelyben 

ügyintézés céljából ügyfélfogadás zajlik és 
a helyiségben – az ott foglalkoztatottakat 
is beleértve – rendszeresen 5 főnél többen 
tartózkodnak egy időben,

• minden olyan helyiségben, amelyben tö-
megközlekedési eszközre várakoznak,

• Az egészségügyi intézmény területén 
mindenki (kivéve az ápolt beteg) 

• A szociális intézményben: az ott foglalkoz-
tatottaknak az ellátottakkal való közvet-
len érintkezéskor, vagy ha tartósan 1,5 
méteren belüli távolságban tartózkodnak 
az ellátottakkal, valamint az ellátottaknak 
a közösségi programok alkalmával és a 
közösségi terekben való tartózkodás esetén 
lehetőség szerint

 
Az üzemeltető köteles gondoskodni  

arról, hogy a helyiségben  
tartózkodók a maszkot viseljék. 

Azt a személyt, aki felszólítására sem viseli a 
maszkot a tömegközlekedési eszköz vezetője kö-

teles az utazásból kizárni és rendőri intézkedést 
kezdeményezni, továbbá az üzemeltető köteles a 
látogatásból kizárni, és gondoskodni arról, hogy 
e személy a helyiséget, illetve a területet elhagyja. 

 
Felhívjuk figyelmüket, hogy az üzletek 
és a vendéglátó üzletek vonatkozásában 

2020. október 3. napjától ezen  
kötelezettségük betartását 

Lajosmizse Város Jegyzője  
(mint kereskedelmi hatóság)  

köteles ellenőrizni, 
továbbá a rendőrség is ellenőrizheti.

Szankciók:
A jegyző a kötelezettség
1.  első alkalommal történő megszegése esetén fi-

gyelmeztetést alkalmaz,
2.  második alkalommal 100 000 forinttól 

1 000 000 forintig terjedő bírságot szab ki,
3.  harmadik alkalommal az üzletet, illetve a 

helyiséget legalább 3 napra, legfeljebb egy év 
időtartamra ideiglenesen bezártathatja,

4.  negyedik alkalommal történő megszegésétől 
kezdve az üzletet, illetve a helyiséget legalább 
a kötelezettségszegések alkalmainak számával 
megegyező számú napra, legfeljebb egy év idő-
tartamra ideiglenesen bezárathatja.

A szankció azonos napon több egymást követő 
ellenőrzés alkalmával is kiszabható.

Lajosmizse 2020. 09. 21.

Dr. Balogh László
jegyző sk.


