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Különleges lapszámot tart a kezében, hiszen ün-
neplünk! Ünnepeljük Szent Istvánt, államiságunkat 
és az új kenyeret. Ünneplünk, hiszen a Lajosmizsei 
Napok rendezvényei XXI. alkalommal várják a kö-
zösségben kikapcsolódni, szórakozni vágyók tábo-
rát. Ünneplünk, hiszen meglátogatnak Bennünket 
testvérvárosaink küldöttei, testvérvárosi találkozó 
keretében. Ünnepi kiállítást és vásárt szervezünk 
Vendégeink és a Mi részvételünkkel mindannyiunk 
örömére. Külön is szeretném felhívni a figyelmét az 
idei nyári rendezvények legkiemelkedőbb pillanatá-
ra: ünneplünk, mert aláírásra kerülnek a Lajosmizse 
és Jászberény testvérvárosi kapcsolatát tanúsító hiva-
talos dokumentumok egy reményeink szerint feleme-
lő és nyilvános ünnepségsorozat keretében.

Ez a lapszám Nekünk és Vendégeinknek készült Ma-
gunkról, testvértelepüléseinkről, büszkeségre okot adó 
történelmünkről és jelen állapotainkról. Forgassák ha-
szonnal lapszámunkat, válogassanak kedvükre prog-
ramjaink közül, s látogassanak el rendezvényeinkre!

Basky András  
polgármester

Kedves Olvasó!  
Kedves Vendégeink 
és Lajosmizseiek! 
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LAJOSMIZSE
Lajosmizse a haj-

dani Ős-Duna törme-
lékkúpjára épült. Már 
a korai bronzkorban 
éltek e térségben em-
berek.

A honfoglalás után 
a Duna-Tisza köze a 
fejedelmi törzs terüle-
te lett, ahol legeltetést 

folytattak. A tatárjárás előtti időkben is királyi 
birtokként szerepelt a nyilvántartásokban a mai 
Lajosmizse területe.

Az első településeket a IV. Béla király ál-
tal visszatelepített kunok létesítették, Mizse-
szállása, Lajos-szállása és Bene-szállása néven. 
Mára azonban már csak a Pusztatemplom 
romjai maradtak fenn. A kunok szervezetileg 
hét úgynevezett széket alkottak, s ezek egyike 
a Mizseszék, amely egyben székkapitánysági 
székhely is volt. Nevét Kun László király utolsó 
nádoráról, a mohamedán Mizsétől kapta. 

Bizonyított, hogy 1469. szeptember 22-én 
Mátyás király a Mizse-szállási kunokat a ka-
marai nyereségtől és más országos adózásoktól 
felmentette, az évi 53 forint királyi cenzúrából 
13 forintot elengedett.

A török hódoltság elején a törökök adóösz-
szeírásaiban Mizse és Lajos, mint lakott helyek 
szerepeltek. A török elleni felszabadító háború 
után I. Lipót császár 1707. március 22-én a Jász-
kunságot – így településünk területét is – eladta 

a Német Lovagrendnek 500 ezer forintért. Ez 
igen súlyosan érintette a lakosságot. A gazdasá-
gi hasznosítás továbbra is bérletek formájában 
történt, azonban a kecskeméti és a nagykőrösi 
bérlők mellett már ott találjuk Jászberényt is. 
1735-ben a területet eladta a Német Lovagrend 
a pesti invalidusoknak, akik mint legelőt, szin-
tén bérbeadás útján hasznosították. 1745-ben, 
Mária Terézia engedélyével, az eladott területek 
lakossága a vételárat visszafizette az Invalidus 
Háznak. Ez volt a megváltás, a redemptio.

Jászberény egyebek mellett megváltotta 
Lajos és Mizse kunpusztákat, valamint Bene 
felét. Ennek neve lett Berény-Bene. A má-
sik felét Jászladány váltotta meg, s ebből lett 
Ladánybene. Ettől az időtől kezdődik a terü-
letnek a jászokkal, illetve Jászberénnyel való 
kapcsolata.

A mai városunk területén három épület volt: 
Mizse és Lajos csárdák, valamint az úgyneve-
zett Földeáki Csárda, ahol 1788-ban postaállo-
más létesült.

Az 1880-as évek elején megindult a tanyák 
építése, ami folyamatosan gyorsult, s a betele-
pülés mind erőteljesebbé vált, főleg Lajos- és 
Mizse-pusztákra volt jellemző.

1835 körül Mizsén már 58, Lajoson pedig 
160 lélek lakott. Ezután egyre több jászberényi 
költözött ide. 1873-ban megkezdődtek a tár-
gyalások a három pusztának önálló községgé 
való egyesítésére. A lakosság növekedése kö-
vetkeztében az önálló községgé alakulás igénye 
jelentkezett, ami heves tárgyalások után 1877-
ben meg is történt „Jász-Lajos-Mizse Nagyköz-
ség” néven. Az új nagyközség lakói legnagyobb 
részben Jászberényből települtek ki, de érkeztek 
Jászladányból is.

A népesség egyre nő, 1890-ben már hétezer 
lakost számlál Jász-Lajos-Mizse nagyközség, 
s határában 539 tanyát találunk. 1895-96-ban 
épült fel a római katolikus templom, 1903-ban 
pedig a református templom.

1900-ban Ladánybene külön vált. A tele-
pülés nevének mai formája 1902-ben alakult 
ki. Földrajzi elhelyezkedésének köszönhetően 
jelentős fejlődésnek indult és 1970-ben elnyerte 
a nagyközségi rangot.

1993. szeptember 1-től a Magyar Köztár-
saság Elnöke Lajosmizsét várossá nyilvánítot-
ta, mely a város fejlődésében új lehetőségeket 
nyitott.

1990-es évek végéig hat különböző helyszí-
nen és épületben folyt valamilyen közművelő-
dési, közgyűjteményi, kulturális tevékenység a 
településen. 1999. augusztus 20-án átadásra ke-
rült az új művelődési ház és könyvtár épülete.

2003 augusztusában szintén új középülettel 
gazdagodott Lajosmizse, amikor felavatták az 
új Városházát.

A 2013-ig tartó Európai Uniós pályázati 
ciklusban Lajosmizsén 6,5 milliárd forintnyi 
fejlesztés valósult meg, illetve van folyamatban. 
Ebből a vállalkozási fejlesztések 2 milliárd fo-
rintot, az önkormányzati beruházások 4,5 mil-
liárd forintot tesznek ki.

A pályázati ciklusban új külterületi kerék-
párút épült, utcák burkolata újult meg. Jelen-
tős fejlesztések történtek az önkormányzat 
intézményeinél is, 2 csoportos bölcsőde épült, 
3 csoportos, tornaszobás óvodai szárny került 
átadásra, a központi iskola nyílászáróinak cse-
réje, hőszigetelése, fűtési rendszerének korsze-
rűsítése megtörtént, az Egészségház komplex 
fejlesztése is megvalósult, és az idei évben a 
művelődési házra napelemek kerülnek, annak 
elektromos árammal való ellátása érdekében.

2014-re áthúzódó beruházások a belvízvé-
delmi rendszer fejlesztése, a szennyvízcsatorna-
hálózat és a szennyvíztisztító telep bővítése, az 
ivóvízhálózat fejlesztése, az ivóvízminőség-javí-
tó program keretében.

Lajosmizse adósság nélkül gazdálkodott, így 
2014. évben 200 millió forint állami támogatást 
kapott a település, melyből a Szent Lajos utcai 
Óvoda, a város frekventált utcáinak felújítása, 
valamint járdaszakaszainak térkővel való borítá-
sa valósul meg.

Kiemelt célja a településnek, hogy a város-
központban lévő, országos jelentőségű védett 
szikes tó (Iskola-tó) fejlesztése folytatódjon, 
egy ökológiai szempontokat szem előtt tartó 
projekt megvalósításával.

Célunk a központi óvoda felújítása, az isko-
la belső megújítása, a kül- és belterületi utak, 
a városközpont fejlesztése, a közbiztonság meg-
erősítése, a mezőgazdaságban dolgozók meg-
élhetésének segítése, helyi védjegy kialakítása 
(MIZSEI termék), Ipari Park létrehozása.

Célkitűzéseink a következő évekre különös 
tekintettel a 2014-2020 pályázati ciklusban, hogy 
önkormányzatunk minél több, a település javát 
szolgáló fejlesztést valósítson meg, folytatva az ed-
digi fejlesztési ütemet és segítve a helyi vállalkozá-
sok fejlődését, ezzel is hozzájárulva a helyi lakosság 
életminőségének javításához. Basky András 
 polgármester

Közigazgatás
Ország Magyarország
Régió Dél-Alföld
Megye Bács-Kiskun
Járás Kecskeméti
Kistérség Kecskeméti
Jogállás város
Polgármester Basky András
Irányítószám 6050

Népesség
Teljes népesség 11 188 fő (2013. január 1.)

Földrajzi adatok
Terület 164,66 km²

Pusztatemplom romjai

Katolikus Templom Református Templom

Földeáki Csárda
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FELSőLAJOS

A község Bács-Kis-
kun megye északi ha-
tárán, a kiskunsági 
Homokhátság tér-

ségében, Kecskeméttől alig 20-km-re észak-
nyugatra terül el. Területe: 1141 ha, e területen 
1870-ben 379 lakos élt. Jelenlegi lakosainak 
száma: 931 fő 

A térség jellegének megfelelően erősen ta-
nyás településszerkezetű, a népesség több mint 
négytizede külterületen lakik. A tanyák ős-
lakossága kun és jász, de évtizedek alatt a né-
pesség összetétele nagyon megváltozott. Az 
itteni futóhomok, melyet a helybéliek „posza 
homok”- nak neveztek szerény megélhetést 
nyújtott az itt élő családoknak.

Felsőlajos kialakulása 1929-ben kezdődött. 
Máthé József alapozta meg e falut, aki Havan-
nában ismerkedett meg a különleges almafaj-
tákkal, és járta az országot, helyet keresve a tele-
pítéshez. Így akadt rá a felsőlajosi pusztaságra, 
ahol földmintát vett és bevizsgáltatta. Pozitív 
választ kapott, miszerint ez a homok alkalmas 
almafajták termesztésére. 50 hold földterüle-
ten kezdett hozzá az almatermesztésnek, ezzel 
életlehetőséget teremtve az itt élő embereknek. 
1935-40 között Máthé József bevezetette a vil-
lanyt.

1958-ban kapott a település rendezési ter-
vet, ezt követően Lajosmizse-Közös néven ta-
nyaközponttá vált. Ekkor épült meg az általá-
nos iskola és több mint húsz ház. 1960-ban a 
tanyaközpont mindössze 60 lelket számlált. 15 
év múlva hatszorosára nőtt a lakosság száma. 

1961. február 21-én alakult meg 171 taggal 
az Almavirág Termelőszövetkezeti Szakcso-
port, ami meghatározó szerepet töltött be a falu 
életében. Az Almavirág munkahelyteremtő te-
vékenysége folytán 500 dolgozónak adott biztos 
megélhetést. A 986 tagot számláló szövetkezet 
mintegy 256 millió forintnyi értéket állított elő 

egy év alatt, ezáltal a megélhetés biztos tudatá-
ban sokan telepedtek le.  A szövetkezet telkeket 
biztosított a fiataloknak, így az építkezés és a 
fejlődés ismét megindult. 

1974-ben kapta meg a település a Felsőlajos 
nevet külterületi lakott helyként. Még ebben az 
évben kiépítésre került a vezetékes ivóvíz háló-
zat. 1975-ben beindult a gázprogram.  1980-ban 

megépült és átadásra került az óvoda épülete. E 
dinamikus fejlődés elismeréseként 1986. január 
1-én az Elnöki Tanács Felsőlajost Lajosmizsével 
társközséggé nyilvánította. 

1989-es szabad választások törvényei ér-
telmében vált önálló községgé, önálló önkor-
mányzattal.

Ezek után a település első terve egy faluház 
építése volt. 1991. szeptember 27-én adták át az 
impozáns épületet, melyben helyet kapott az 
önkormányzat, posta, takarékszövetkezet, or-
vosi rendelők valamint egy fiókgyógyszertár. 

1994 óta működik helyben az önkormány-
zat, melynek a hivatalos megnevezése Felsőla-
jos Községi Önkormányzat.

A fejlődés ez után sem állt meg, 1996-ban 
pályázati segítséggel és összefogással megépült 
a Felsőlajos-Lajosmizsét összekötő kerékpárút. 
Még ebben az évben az iskola egy tanteremmel 
bővült.

1998. A „Millenniumi Emlékpark” létesíté-
sére kiírt pályázaton nyert pénzből összefogás-
sal megépült az „Ökopark”. A parkon kívüli te-
rületen sportpálya építése kezdődött meg.

2002-ben átadásra került a Közpark és Táj-
ház, valamint ettől az időszaktól kezdve több 
utca kapott aszfalt burkolatot.

2009. március 29-én történelmi pillanat kö-
vetkezett be a falu életében, megtörtént a temp-
lom alapkő letétele. Ezt követően elkezdődtek a 
munkálatok, és 2010. június 27-én felszentelték 
Felsőlajos Szent László Római Katolikus temp-
lomát.

A település vezetése és lakossága számára 
egyaránt fontos a falu folyamatos szinten tartá-
sa. Ezt bizonyítja az is, hogy 2002. óta minden 
évben részt veszünk a „Virágos Magyarorszá-
gért” elnevezésű versenyen, ahol már több el-
ismerésben is részesültünk. 2006-ban Nívódíjat 
érdemeltünk ki, míg 2013-ban esélyesek vol-
tunk a Falu kategória első helyezésére, végül 
Fővédnöki díjat kaptunk. 

Fiatal településként az eddig elért ütemes 
előrelépés megtartása elengedhetetlen feladat a 
jövő generációja érdekében. 

 Juhász Gyula 
 polgármester

Közigazgatás
Ország Magyarország
Régió Dél-Alföld
Megye Bács-Kiskun
Járás Kecskeméti
Kistérség Kecskeméti
Jogállás község
Polgármester Juhász Gyula
Irányítószám 6055

Népesség
Teljes népesség 862 fő (2013. január 1.)

Földrajzi adatok
Terület 11,41 km²

„Táj és ember s a településnek a térszíni formákba való beilleszke-
dése együtt alkotják a faluképet. A falukép egy települési terület 
keretében tartalmazza mindazt, amit a letelepült ember nemze-
dékek során alkotott.” 
 (Eperjessy Kálmán: A magyar falu története)



4

4  | Hírlap | 2014. július–szeptember | 

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

JÁSZBERÉNY
A jászok a XIII. 

században telepedtek 
le a Zagyva és a Tar-
na folyók, valamint 
az Ágó patak által 
körülzárt területre. 
Kezdettől fogva kü-
lönböző kiváltságo-
kat élveztek, melyért 
katonai szolgálattal 

tartoztak a királynak. Ezen kiváltságok azon-
ban a XVIII. században veszélybe kerültek, 
ugyanis I. Lipót eladta a jászokat és kunokat 
a Német Lovagrendnek, ám áldozatos mun-
kával és példamutató összefogással 1745-ben 
saját pénzükön megváltották szabadságukat, 
visszanyerték a korábbi kiváltságaikat. Ezt 
nevezzük jász-kun önmegváltásnak.

Aki már járt korábban a Jászság fővárosában 
és most, évekkel később újra visszatér, öröm-
mel tapasztalhatja, hogy az elmúlt időszakban 
számtalan fejlesztés valósult meg annak érde-
kében, hogy Jászberény még szebb és élhetőbb 
legyen az itt lakók és vendégeink számára.

Itt megemlíthetjük a Zagyva-projekt kereté-
ben kiépített sétányt, melyet azonnal birtokba 
vettek a romantikázó szerelmespárok, a termé-
szet szépségeiben gyönyörködni vágyók, a kis-
gyerekesek számára pedig a folyón úszó kacsák 
nyújtanak csodás pillanatokat. Ezen a helyen 
– ugyanúgy, mint a szintén felújított Promená-
don – a város zajától kicsit menekülni vágyók 
elvonulhatnak és csendben szemlélhetik a tájat 
és az új játszótéren önfeledten játszó gyereke-
ket. Hamarosan azonban a Főtérfejlesztés ke-
retében a belvárosban új park kerül átadásra a 
volt „Csemegetömb” helyén tovább növelve a 
városban megtalálható zöldterületek számát.

Természetesen Jászberényben az aktív pihe-
nés is igen nagy szerepet játszik. Akik a kikap-
csolódás ezen módját választják, lehetőségük 
van meglátogatni az évről évre egyre szebb és 
egyre több egzotikus állatnak otthont adó Ál-
lat- és Növénykertet, ahol a különböző progra-
mok, látványetetések kicsiknek és nagyoknak 
egyaránt meghatározó élményt nyújtanak. Aki 
azonban a nagy hőségben csobbanni szeretne, 
két strandon is megteheti, de a regenerálódásra 
vágyók a török kupolás gőzfürdőben akár egy 
víz alatti gyógytornán is részt vehetnek. Ter-
mészetesen a téli sportok kedvelőinek sem kell 
messzire menni. A tanítóképző mögötti jégpá-
lyán a befedést követően a melegebb hónapok 
kivételével minden évszakban lehet hódolni a 
helyiek által igen kedvelt sportnak. Aki viszont 
még úgy érzi, hogy bizonytalanul mozog csú-
szós felületen, hetente több alkalommal vehet 
részt korcsolyaórákon, de már egész kicsi kortól 
elkezdődik a jégkorongoktatás, melynek célja a 
sport újbóli fellendítése városunkban. Joggal 
mondhatjuk, hogy a jászok igazi sportembe-
rek. Ezt mutatja a Jászberényi Röplabda Klub 

2013/2014-es szezonban mutatott kiváló tel-
jesítménye, melyet veretlenül küzdött végig az 
NB II-ben játszó női csapat, de labdarúgás terén 
sincs panaszkodnivalónk és a kosárlabdában is 
komoly sikereket tudhatunk magunkénak.

A kultúrára szomjazó helyiek és turisták is 
találhatnak maguknak megfelelő elfoglaltságot. 
Egész évben gazdag választék várja a kikapcsoló-
dásra vágyó közönséget. Bárki megtalálja a saját 
szája ízének megfelelő programot, legyen az egy 
színházi előadás, jazz vagy rock koncert, komoly-
zenei hangversenyek vagy akár egy jó film a Lehel 
Film-Színház kényelmes foteljaiban. A népzene 
és néptánc iránt érdeklődőknek sem kell otthon 
maradni, ugyanis havi rendszerességgel különbö-
ző tájegységek táncait sajátíthatják el a „Felszállott 
a Páva” tehetségkutató verseny kategória győztes 
Jászság Népi Együttes frissen felújított székházá-
ban. Aki viszont nagy dózisban szeretne részese 
lenni a külföldi és magyar népi kultúrának, an-
nak a minden év augusztus elején megrendezett 
öt napon keresztül zajló Csángó Fesztivál, Euró-
pai Kisebbségek Folklór Fesztiválja és Népművé-
szeti Vásár nyújt emlékezetes élményt. Majd egy 
kis pihenést követően szeptember közepén a Jász 
Expo és Fesztivál várja a kikapcsolódni vágyókat, 
mellyel egy időben ugyanúgy, mint tavaly, az idei 
évben is testvérvárosi találkozó keretében várjuk 
partnertelepüléseink delegációit, művészeti cso-
portjait, hogy még jobban elmélyítsük a települé-
sek lakói közötti kapcsolatot.

Az édes életet kedvelők pedig a nyaranta 
megrendezésre kerülő Nemzetközi Mézvásár és 
Méhésztalálkozó keretein belül ismerkedhetnek 
meg a helyi és környékbeli méhészek termékei-
vel és megcsodálhatják a frissen megválasztott 
mézkirálynőt.

Mindezen programkínálat mellett megte-
kinthetjük az országban az elsők között alapí-
tott Jász Múzeum állandó és időszaki kiállítása-
it, megismerkedhetünk a jászok történelmével, 
viseletével és a jászok szimbólumának számító 
Lehel kürttel is. A Hamza Gyűjtemény és Jász 
Galériában Hamza Lehel Mária munkásságába 
kapunk mélyebb betekintést, valamint jászsági 

festők képeiből is kaphatunk némi ízelítőt. Ha 
az időjárás is engedi, egy nagy séta alkalmával 
szemügyre vehetjük városunk számtalan em-
lékművét, köztük a 2014. május 31-én átadott 
Melocco Miklós és Párkányi Raab Péter által 
készített Lehel vezér szobrot. 

Tudjuk, hogy az élet nem csak állatkerti sé-
tákból és fesztiválok sokaságából áll, valakinek 
meg kell teremteni a betevő falatra valót. Ebben 
nyújtanak nagy segítséget a helyi és környékbeli 
lakosság számára a településen megtalálható cé-
gek, melyek nagyszámú munkavállalót foglal-
koztatnak ez által is még vonzóbbá téve a várost.

Gyerekeink nevelését és oktatását a nem-
régiben átadott Központi Óvoda, valamint az 
egyházi és állami iskolák teszik még színvona-
lasabbá.

Célunk, hogy továbbra is minél több projekt 
valósuljon meg Jászberényben, hogy a Jászság 
fővárosa ugyanolyan nagy ütemben fejlődjön, 
mint az elmúlt években, ezáltal vonzóbbá téve 
azt az újonnan betelepülő munkavállalóknak, 
valamint az évről évre egyre nagyobb számban 
ide ellátogató turistáknak.

 Dr. Szabó Tamás 
 Jászberény város polgármestere

Redemptios ünnep a Parlamentben. A jász és kun kapitányokból, feleségeikből, a jászság polgármestereiből 
és tisztségviselőiből álló delegáció viseletben, kifogástalan eleganciával méltóképpen képviselte a parla-
mentben az ünnepélyes eseményen a jászokat és a kunokat. A határozat elfogadását követően a karzaton 
elhelyezkedő küldöttségünket tapssal köszöntötte a tisztelt ház

Közigazgatás
Ország Magyarország
Régió Észak-Alföld
Megye Jász-Nagykun-Szolnok
Kistérség Jászberényi
Jogállás város
Polgármester Dr. Szabó Tamás
Irányítószám 5100

Népesség
Teljes népesség 26 809 fő (2013. január 1.)

Földrajzi adatok
Terület 221,35 km²
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MAGYARREMETE

PALICS

Magyarremete község és Lajosmizse város kö-
zött 2008. november 15. napján került aláírásra 
a testvérvárosi megállapodás.

Magyarremete Bihar megyének a dél-keleti 
részén van, a Belényesi Medencében. Magyarre-
mete régen a püspökségi nemesek birtoka volt. 
1520-ban nevét a vámszedőhelyek között tartot-
ták nyilván. 1562-ben a Cséffy és Vizessy család 
kapott itt egy birtokrészre királyi adományt.

Az 1600-as években Vajda Miklós és Vajda 
Zsigmond voltak a település földesurai, később 
pedig a görög katolikus püspökségé lett.

A falu ősi román kori templomának falaiból 
egyes máig meglévő részei már az Árpád-kor 
végén álltak. Remete falu magyarsága a 16. szá-

zad második felében tért át a protestáns hitre. 
Ekkor meszelték le a templom freskóit, közü-
lük a Szent Istvánt, Szent Lászlót, és Szent Imrét 
ábrázolókat, melyeket azonban már feltártak, s 
újra láthatók.

Magyarremete falumúzeumát 2004-ben 
nyitották meg. A XX szád eleji parasztházban 
kialakított múzeum az övezet kulturális értékei-
nek megőrzésére alakult.

A faluvégi házacska két szobájában hagyo-
mányos román és magyar családok által hasz-
nált eszközöket láthatunk, a múzeum udvarán 
pedig a környék lakóitól összegyűjtött olyan 
eszközöket, amelyeket a ház körüli kertében, 
vagy a mezei munkában használtak.

Magyarremetén a református templomtól 
a Czárán cseppkőbarlang felé haladva, az út 
bal oldalán látható egy hatalmas fa. Egy tekin-
télyes korú 400 éves kocsányos tölgy tekint le 
ránk. 

 Horváth Sándor

Palics város és Lajosmizse város között 2007. 
október 11. napján került aláírásra a testvérvá-
rosi megállapodás.

Palicsot először Paly néven említik 1462-
ben, amikor Mátyás király a pusztát édesany-
jának ajándékozta. A település viszont csak a 
XIX. század közepén kezdett kiépülni, amikor 
felfedezték a Palicsi-tó vizének és iszapjának 
gyógyító hatását. Mai külsejét az 1900-as évek 
elején nyerte el.

Palics a magyar határhoz közel, a régi nem-
zetközi út és az új autóút között fekszik. Sza-
badkától 8 kilométerre található, de szinte 
egybeolvad a várossal. Lakosságának nagyobb 
része Szabadkán dolgozik, kisebb része pedig 
gyümölcstermesztéssel foglalkozik, vagy a tu-
rizmusból él.

Jelentősebb vállalatok a Palics-Ludas Köz-
vállalat és az Elitte-Palics turisztikai-vendéglá-
tóipari vállalat. Itt található továbbá az egykor 
igen híres Palicsi Pincegazdaság és a Chemos 
műanyagfeldolgozó vállalat is. 

Palics sok látványossággal büszkélkedhet. A 
tóparti, jellegzetesen szecessziós épületeit Ko-
mor Marcell és Jakab Dezső építészek tervei 
alapján építették fel. Emellett kitűnnek a csalá-
di villák, amelyeket az úgynevezett korai svájci 

nyaralók mintájára alakítottak ki. Palicson ta-
lálható az ország egyik legszebb állatkertje. A 
fürdőváros ad otthont a nyaranta megrendezés-
re kerülő Palicsi Nemzetközi Filmfesztiválnak, 
továbbá hagyományos a Szüreti Napok és a Téli 
Olimpiai Játékok megszervezése is.

2009-től kezdődően kerül megrendezésre a 
település napja minden évben május 25-én. A 
Palics Helyi Közösség napjának május 25-én 
történő megünneplése I. Szent Orbán pápa, a 
szőlők és borászok védőszentjének tiszteletéhez 
kapcsolódik. 1881-ben keresztet állítottak az 
ő tiszteletére, hogy óvja a szőlőket. A XX. szá-
zad közepén az egykori Mezőgazdasági Iskola 
épületében berendezett imaház is Szent Orbán 

nevét viselte. Később alakították ki a Szent Or-
bán templomot, a legtöbb palicsi hívő plébánia-
templomát. Palicson a szőlészet mellett jelentős 
szerep jut az idegenforgalomnak. Szent Orbán 
napján, május 25-én évente megünneplik a sző-
lő és a bor napját.

 Horváth Sándor

Közigazgatás
Ország  Románia
Történelmi régió Partium

Fejlesztési régió
Északnyugat-romániai 
fejlesztési régió

Megye Bihar
Rang község
Polgármester Adrian Călin Ştefănică
Irányítószám 417410

Népesség
Teljes népesség 862 fő (2013. január 1.)
Magyar lakosság 520

Földrajzi adatok

Terület 67,94 km²

Közigazgatás
Ország Szerbia
Tartomány Vajdaság
Körzet Észak-bácskai
Község Szabadka
Rang város
Polgármester Nagy Katalin
Irányítószám 24413

Népesség
Teljes népesség 7745 fő (2002)

Földrajzi adatok
Terület 103 km²

A magyarremetei néptánccsoport fellépései sok  
Lajosmizsei Napok programját színesítették



6

6  | Hírlap | 2014. július–szeptember | 

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

Kilenc órakor kezdődött az ünnepi szentmi-
se dr. Ternyák Csaba egri érsek celebrálásával. 
Az érsek hangsúlyozta, hogy lehet más helyszí-
neken is imádkozni, de az igazán értékes gon-
dolatoknak, a formálódó közösségnek a legha-
tékonyabb helyszíne a templom. Méltatta a Jász 
Világtalálkozó jelentőségét, fontosságát.

Az udvarszínpadon a Himnusz eléneklése után 
Pócs János polgármester, a Jászság országgyűlési 
képviselője mondta el köszöntő beszédét. Ezután 
Kövér László az Országgyűlés elnöke üdvözölte a 
vendégeket. Az elszármazott jászok nevében Hor-
váth Gábor beszámolóját hallgattuk meg.

A szombati napon szerencsére ideális idő-
járás segítette az ünneplőket. Ezen a napon tör-
tént a legnagyobb érdeklődést kiváltó kapitány-
választás is, valamint a Jászságért-díj átadása. 
A két ciklust is vállaló eddigi jászkapitányunk 
Bolla János részletesen beszámolt a számá-
ra igen sűrű és eredményes kétéves kapitányi 

munkásságáról, megköszönte mindenkinek a 
bizalmat, amelyet kinevezéseihez kapott. Lajos-
mizsének nagyon sokat segített abban, hogy a 
két város – Jászberény és Lajosmizse – között 
megvalósuljon a testvérvárosi kapcsolat. Kor-
rekt, határozott, szívből-lélekből a felvállalt fel-
adatainak eleget tevő embert ismertünk meg 
személyében. Köszönjük eredményes, becsüle-
tes munkáját, példaértékű magatartását és ki-
váló énekeit!

Az új jászkapitánynak Borbás Ferencet tar-
tották a legalkalmasabbnak az illetékesek. A 
XVII. Jász Világtalálkozón Őt avatták fel. Most 
Jászapáti jelölte kapitánynak, amelyet tisztelet-
tel elvállalt. Az új jászkapitány felöltöztetése 
most is, mint mindig, Hortiné dr.Bathó Edit 
feladata volt. Ő igen szakszerűen, nagy gond-
dal végzi ezt a jelentős, szimbolikus feladatot. 
Minden ruhadarab, pecsét, stb. az átadása előtt 
ismertetve, bemutatásra kerül a megjelentek ré-

szére. A beiktatási szertartás után a Jászkürtből 
ivott mindannyiunk egészségére igen nagy ová-
ció kíséretében.

A Jászságért-díjat dr. Dobos László adta át 
dr. Barna Gábornak, a szegedi a tudomány-
egyetem tanárának, aki sokoldalú tevékenysé-
ge által jelentős kutató munkát végzett, többek 
között Kunszentmártonban. A valláskutatást is 
önként vállalt feladatának tartotta.

A Hétszínvirág Táncegyüttes kiváló műsora 
nagy tetszést aratott. Jó volt látni, hogy sok fia-
tal is táncolt az együttesek között, ami reményt 
ad arra, hogy a jelenleg működő népi együtte-
seknek megfelelő utódaik lesznek. 

Sok kiállítás emelte a Világtalálkozó színvo-
nalát, sokoldalúságát. Néhányat közülük meg-
említek: Jászok a Haza szolgálatában, Jászok 
története képekben a III. századtól, Jászapáti 
történeti kiállítás, Rácz Aladár cimbalommű-
vész életrajzi kiállítása, a Jászapáti Gróf Széche-
nyi István Katolikus Gimnázium, Szakképző 
Iskola és Kollégium iskolatörténeti kiállítása, 
Katolikus jász magyarok kiállítása (Egri Egy-
házmegye), Ferencesek a Jászságban kiállítás 
a ferencesek missziós munkáját ismertette.  A 
jászapáti származású Jászságért-díjasok kiállítá-
sa. (Ők a Jász Alkotók Körének tagjai.) 

Két évtizede sikertörténet a Jász Világtalálkozó 
Delegációnk 2014. július 12-én látogatott el Jászapátiba, a XX. Jász Világtalálkozóra, melynek vezetője 
Józsáné dr. Kiss Irén képviselő volt. Rajtunk kívül még Berta István részvételével a Kislőrincz Sándor 
vezette Jász - Kun Hagyományőrző Íjász Egyesület is eljutott Jászapátiba, akik szívesen léptek fel ezen az 
eseményen az erre a célra készült jelmezeikben, saját fegyvereikkel.

Jász világtalálkozó
1995-ben ünnepelte a Jászkunság a Re-

demptio 250 éves évfordulóját. A jászok e szép 
ünnep tiszteletére első alkalommal rendezték 
meg Jászberényben a jászok világtalálkozóját, 
amely új hagyományt teremtett és indított 
útjára. 1995-től minden évben más és más 
jász településen rendezik meg az elszármazott 
jászok legnagyobb seregszemléjét, a jászok 
világtalálkozóját. A világtalálkozó rendezője 
mindig az adott önkormányzat és a Budapesten 
működő Jászok Egyesülete. A találkozón adják 
át a legnagyobb jász elismerést, A Jászságért-
díjat, amelyet sokan megtisztelő néven a jászok 
Nobel-díjának neveznek. 1998-tól ugyancsak 
a jász világtalálkozón, látványos és ünnepélyes 
ceremóniával választják meg az új jászkapi-
tányt.

Jászkapitányok
A jászkapitányok 1876-ig a Jász Kerület 

közgyűlésének választott tisztségviselői voltak, 
hivatalt viseltek, s munkájukért fizetséget 
kaptak. Intézték a Kerület közigazgatási ügyeit, 
gondoskodtak arról, hogy a kivetett adók 
beérkezzenek, a katonaállítási és beszálláso-
lási kötelezettségeknek az egyes községek eleget 
tegyenek. Tevékenységük a büntető ügyekben is 
jelentős volt, mivel az egyes kerületek gyűlései 
– amelynek élén a kerületi kapitány állt – a 
büntető bíráskodás elsőfokú joghatóságát tes-
tesítették meg.  A mindenkori kapitányok szé-
les látókörű, nagy műveltségű emberek voltak. 
Többségük jogot végzett, így rálátásuk volt a 
települések közügyeire. Néhányan jó szónoki és 
írói képességgel rendelkeztek. 

Hazánk e föld: Hétszínvirág Táncegyüttes előadása

Az újonnan megválasztott Borbás Ferenc jászkapitány ünnepélyes beiktatási ceremóniája:  
Hortiné Dr. Bató Edit Jász Múzeum Igazgatója a beöltöztetéskor elsőnek a nyakravalót adja  
fel a kapitányra. Háttérben a jász hagyományőrzők láthatók. A fotókat Sólyom János készítette
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A 18. század elejétől azonban a földművelés 
lassú fejlődésnek indult, amely az 1745-ös re-
demptio-t követően mind nagyobb lendületet vett, 
és jelentősen átalakította a Jászság gazdálkodását. 
A gazdák a települések körüli mezőket feltörték és 
szántófölddé alakították. Ezzel a családok gazdál-
kodási színtere a települések körüli ólaskertekből 
a határ távolabbi részén felépített tanyákra tevő-
dött át. A földművelés térhódításával egyre keve-
sebb legelőt tudtak felszabadítani a folyamatosan 
gyarapodó jószágállomány számára. 

Mindemellett a népesség is jelentősen meg-
szaporodott, hiszen a családokban nem volt 
ritka a 10-16 gyermek sem, amely következté-
ben már kevésnek bizonyult a föld, a legelő, s 
a családok megélhetése bizonytalanná vált. A 
jász települések lakói közül sokan − a jobb bol-
dogulás reményében – más vidékre költöztek. 
Az első jelentősebb szervezett kiköltözés még 
1719-ben Jászapátiból történt Kunszentmárton-
ba, de csakhamar követte a török időkben tel-
jesen elnéptelenedett Kiskunság betelepítése is. 
A jászok még a redemptio előtt megalapították 
Kiskunfélegyházát, Kiskunmajsát és Kiskundo-
rozsmát.

A további kitelepülések lehetőségét 1745-
ben a redemptioban megváltott kiskunsági 
puszták biztosították. A török hódoltság alatt a 
Kiskunság településeinek zöme szinte teljesen 
elpusztult, s a nagykiterjedésű, dús füvű pusz-
ták sokáig kihasználatlanul hevertek. A kun 
telepítésű Mizse és Lajos falvak is erre a sorsra 
jutottak. A középkorban Mizse nevezetes kun 
székhely volt, és lakói évente 53 aranyat fizet-

tek királyi adóba. Lajos településről csak a 15. 
század végétől kezdve vannak adataink, de ezt 
a falut is kunok lakták, és a kecskeméti székhez 
tartozott. 1548-ban még fennállott, de ezt kö-
vetően már csak pusztaként szerepelt, bár régi 
templomának romjai még 1792-ben is álltak.

Néhány évig mindkét puszta a nagykőrösiek 
tulajdonában volt, de a 17. század végén már 
Jászberény bérelte, a redemptiokor pedig 6000 
rhénes forintért végleg megváltotta, majd ha-
marosan használatba is vette őket.

A puszták Jászberény kommunitásának osz-
tatlan birtokát képezték, amit megfelelő irányí-
tással részben legelőként, részben pedig kaszá-
lóként hasznosítottak. A Jászberénytől távol, 
mintegy 80 km-re fekvő Lajos és Mizse puszták-
ra főként a rideg jószágot hajtották le, a kezes 
és növendék jószágokat pedig a város határában 
tartották. A hatalmas ménesek, gulyák lehajtá-
sa a távoli pusztákra nem volt egyszerű feladat. 
A jószágok akarva, akaratlanul is óriási károkat 
tettek, ezért az útba eső települések lakói nem 
szívesen engedték átvonulni földjeiken, sőt évek 
múltával meg is tiltották áthaladásukat. Az álla-
tokat átterelő út különösen Cegléd városát érin-
tette érzékenyen, ahol a földművelés időközben 
egyre jobban teret hódított, ezért elsőként ők 
kezdték gátolni az áthajtásokat.

A távoli pusztákon szolgáló pásztorokat a 
Jászberényben szerződtetett pásztorral együtt, 
általában az év elején fogadták fel, s a bérük 
egy részét a közösből fizették, míg az egyes jó-
szágok után megszabott bért (fűbér, szájbér) 
a tulajdonos adta. A fogadott pásztorok bérét 

pontosan meghatározták, és jegyzőkönyvben 
rögzítették. 

A pásztorokat időközönként számba vették, 
és azt is leírták, hogyan néznek ki, ami a későb-
biekben az azonosításukra szolgált, ha bármi-
lyen vitás ügybe keveredtek a hatósággal.  Az 
1769. május 28-án történt összeíráskor Kontsek 
János Mizsén tartott falkája mellett Káposztás 
József volt a gulyás, aki „ vernyeges ábrázatú és 
hajú, középszerű állású, kb. 36 esztendős. vagyon 
két bojtárja és egy lakosa. Az elsőbojtár Terenyi 
Mihály, szőke bajuszú és hajú, középszerű terme-
tű, kb. 20 esztendős. Lakosa Nagy Mihály berényi 
fiú, barna hajú, bajusztalan, kb. 18 esztendős.”

Jászberény város gulyájára Kiss István szám-
adó gulyás felügyelt, aki „vernyeges hajú és ba-
juszú, alacsony termetű, kb. 32 esztendős. Két 
bojtárja [van]. Az első bojtár Baranyi István, fél-
szemű, himlőhelyes, szőkés bajuszú, bodor hajú, 
kb. 22 esztendős, A második bojtár Magyar Mi-
hály, himlőhelyes, gesztenye hajú, kb. 20 eszten-
dős, Mindnyájan berényi  fiak.”

A pusztán a felügyeleti teendőket az ún. 
pusztagazda végezte, aki többek között falkás 
marhák után fizetendő legelőbért, az ún. száj-
bért vagy fűbért is beszedte. A redemptusok a 
marháik után 7, az irredemptusok 12, a szolgák 
24 garast fizettek legelőbér címén. 

A legelők szűkössége miatt a jászberényi ta-
nács szigorúan meghatározta, hogy a gazdák 
mennyi jószágot tarthatnak otthon, a többit vi-
szont kötelességük volt a pusztára lehajtatni.

Az állatok (gulya, szilaj ménes, rideg marha, 
heverő és kocsis lovak) lehajtásának és ott tar-
tózkodásának idejét ugyancsak a tanács hatá-
rozta meg, és attól eltérni, vagy a rendelkezést be 
nem tartani csak szigorú büntetés terhe mellett 
lehetett. 1825. augusztus 13-án Jászberényben 
kidobolták, hogy „A’ Göböly a további rendelésig 
a’ Pusztán marad.”

Lajos és Mizse pusztákon a berényiek csak az 
állataikat tartották, a pásztorok gondjaira bízva, 
a kinnlakás szigorúan tilos volt. Ennek ellené-
re a lakosok már a 18. század végén kezdtek a 

A jász identitás megjelenése a használati 
tárgyakon, a Rokolya varróműhely remekeiből 
kiállított jász viseleti ruhák igen nagy tetszést 
váltottak ki az érdeklődőkből.

Azt nem tudom, hogy hányan tevékenyked-
tek a kiállításon, de végignézni a sok, igényesen 
elrendezett tárgyon, érdeklődést felkeltően, az 
már a lelkiismeretes munka bizonyítéka. Na-
gyon sok kéz összehangolt munkája segíthette 
a kiállítás megrendezését. 

A délutáni műsorokban szebbnél szebb 
néptáncosok, kiváló együttesek szinte odara-
gasztották a székükhöz a megjelenteket. Nem 
lehetett elmenni erről a műsorról.

Az esti műsor a Csík Zenekar koncertjével 
feltette a koronát a napra. A Csík János vezette 
zenekar sokoldalúságáról, a zenészek művészi 
színvonaláról, igényességéről most is meggyő-
zött minden hallgatót. Többféle hangszeren is 
tud játszani majdnem minden zenészük! Rá-
adásul milyen színvonalon, azt bárki meghall-
gathatja. Megérdemelt helyre került a nekik ítélt 
Kossuth-díj!

Az élő zenét adó Jártató Zenekar, Mága 
Ernő és zenekara örökre emlékezetessé teszi a 
többi műsorral együtt ezt a szép napot!  

Ha csak nagyon röviden kellene írni az ed-
digi Jász Világtalálkozók jelentőségéről, akkor 

talán úgy tudnám jellemezni ezeket a jól sike-
rült, jelentős kulturális, történelmi eseményso-
rozatokat, hogy az identitástudat, a cél elérése 
érdekében a határozott akarat, a konstruktív 
hozzáállás és a jól megszólított segítőszándékú 
tömegek jól működő közös munkájának ered-
ménye!

Talán az már fel sem tűnik senkinek, hogy 
milyen szeretettel, kedvesen fogadják az érdek-
lődő vendégeket a Jász Világkiállításnak helyet 
adó, szervező, lebonyolító települések, ezen al-
kalomból Jászapáti!

 Sólyom János

Jászberény és Lajosmizse –  
közös múlttal a közös jövő felé
Az állattartás mindig fontos szerepet játszott a jász ember életében. Évszázadokon  
keresztül a jószágállomány nagysága volt a vagyon, a gazdagság fokmérője, de egyben  
a megélhetés alapvető forrását is jelentette. A Jászság földrajzi adottságai  
(lápos, mocsaras területek, kanyargó folyók, dús füvű árterek, hatalmas rétek) hosszú  
ideig inkább a legeltető állattartásnak, mintsem a földművelésnek kedveztek.
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pusztára szivárogni és ott megtelepülni. 1825 
körül még csak 4 háza és 50 lakosa volt Mizsé-
nek, ami azt mutatja, hogy a jószágokat legeltető 
pásztorok ekkor még nem házakban, hanem a 
legelőkön felállított nádkunyhókban laktak. A 
tiltás ellenére azonban mégis sokan kiköltöztek 
a pusztára, amit a hatóság továbbra sem engedé-
lyezett. 1833. szeptember 1-jén Jászberényben a 
következő rendelkezést hirdették ki: „ Értésére 
esett az Elöljáróságnak, hogy egynémelly birtokos 
Lakosok, kik eddég is gazdaság folytatása ked-
véért a’ tilalom ellenére a’ pusztán Laktak, továb-
bá is ott lakóul meg maradni szándékoznak, sőtt 
mások itthon földeiket eladták, és azok helyett a’ 
pusztán szerzettek, és akarnak szerezni olly czél-
lal; hogy a’ pusztára lakóul fognak le menni,; 
ugyan azért, jó előre meg hirdettetik Lakos Urai-
méknak, hogy minden Lakos a’ ez üdeig a’ pusz-
tán lakott a’ jövő 1834-ik esztendei Április 1-ső 
napjáig a’ pusztáról haza a’ városra költözködjön, 
és senki a’ város lakosai közül lakóul a’ pusztára 
le menni ne bátorkodjon, mert a’ kik ezen szoros 
tilalmat által hágni merészlik keményen meg fo-
gak büntettettni.”

A tiltások és büntetések azonban mit sem ér-
tek, 1835 körül Mizsének már 85, Lajosnak pedig 
160 lakosa volt. Ezt követően a két puszta nagyon 
gyorsan benépesült a tulajdonos, Berény népé-
ből. Az 1850-es években már 302 házban 1573 
lakójuk volt. A két puszta 29.277 k.h. területével 
a legnagyobb legelője volt a berényieknek. Az 
1837. évi összeírásban a következőket írják róluk: 
„Mizse 85 lakókkal, mely Nagy Kőrös mezőváros-
nak a szomszédságában fekszik és Jász-Berény vá-
rosa birtokában vagyon. Ezen pusztában vagyon 
egy alkalmatos nyírfa erdő s ehhez nem messze 
Fertő nevezetű tó is, mely az marháknak itatására 

nézve igen egészséges. Ehhez ismét közel fekszik az 
[Jászberény] város vendégfogadója.

Lajos az előbbeni pusztától kelet felé fekszik és 
szinte Jászberény városához tartozik. Lakók szá-
ma 160. Ezen pusztának jóminűségű földje va-
gyon és annál fogva egyrésze szántással is hasz-
náltathatik. Vagyon tölgyfa erdeje is, amely Lajosi 
Tölgyesnek neveztetik, továbbá ezen pusztának 
két oldalain ugyan két alkalmatos vendégfogadók 
léteznek, melyeknek nagyobbika az Pestről Te-
mesvárra vivő országútban fekszik és mindennel 
jól ellátva vagyon. Mellette pedig vagyon az Kets-
kemet és Örkény között lévő Posta Stáció.”

Az összeírásban említett vendégfogadók 
bérlői 1845-ben a következő jászberényi lako-
sok voltak: a Mizsei csárda bérlője – Lőrincz 
Kristóf serfőző, a Lajosi kis kocsma és a Lajosi 
nagy vendégfogadó pedig Pray Leopold serfőző 
mester kezelésében működött.

A két puszta rendszeres betelepítését 1856-
ban határozta el Jászberény. A község helyének 
800 k.h. területet jelöltek ki, amelyet 120 darab 
800 négyszögöles telkekre 
osztottak fel, és bocsá-
tottak áruba, de a telkek 
után legeltetési jogot 
nem adtak, az továbbra 
is Jászberényé maradt.

1876-ban, amikor 
megszűntették a Jász-Kun 
Hármas Kerületet Lajos 
és Mizse puszta elsza-
kadva az anyatelepüléstől 
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vár-
megyéhez került, később 
pedig Pest megye része lett. 
A lakosság növekedése kö-

vetkeztében a két puszta 1877-ben önálló tele-
püléssé vált Jász-Lajosmizse néven. A település 
nevét 1902-ben változtatták Lajosmizsére.

Lajosmizse népességének magva tehát jász-
berényi gyökerű, azért sokáig őrizték a jász ha-
gyományokat: a gazdálkodási szokásokat és a 
pusztai élet hagyományait. A két település lakos-
ságának kapcsolata a 20. század közepéig még 
élő volt. Ez a kötelék napjainkra – a generációk 
változásával – erősen meglazult, de a családi, ro-
koni és kulturális kapcsolatok még ma is össze-
kötik a közös múlttal rendelkező Jászberényt és 
Lajosmizsét. Ezért is volt különösen nagy jelen-
tőségű, amikor 2013. szeptember 13-án Jászbe-
rényben dr. Szabó Tamás és Basky András, a két 
település polgármestere testvérvárosi szándék-
nyilatkozatot írt alá a közös gyökerek megőrzése 
és a jövőbeni együttműködés reményében.

Hortiné dr. Bathó Edit  
a Jász Múzeum igazgatója

Jász és kun különlegességek
Egyre több ünnepi alkalmon éneklik a Jászság különböző településein az alább közölt 
megzenésített szövegeket. A Jász Himnusz Gaál Áron alkotása, a tizenkét versszakos költemény 
utolsó három versszaka számít az éneklendő résznek. A Hazánk e föld kezdetű zenemű Jász 
Szózatként él a köztudatban. Hivatalos rendezvényeken, így pl. a Lajosmizse és Jászberény 
testvérvárosi kapcsolatát tanúsító dokumentumok aláírásakor is elhangzik majd. Mint ahogy a 
Kun miatyánk is, mely több változatban maradt fenn. Mi a kunszentmiklósi változatot közöljük.

Kunszentmiklósi Kun miatyánk Kun imádság 

(Bognár András fordítása) 

Bezén Attmaz! (Atyánk, ki a mennyekben vagy,)

Kenze kikte. (tied az erő, tied a név!)

Szen lészen szenadon. (Valósuljon meg országod)

Dösön szen küklön. (mind a földön, mind az égben!)

Nicigen gerde ali kektebezén, (Különösen-jó kenyerünket)

akomuzne okne menze, (ajándékozd nekünk máma!)

Okne mezge hergezge, (Bocsásd meg a vétkeinket,)

Pitpütor il bézen méne mezne (miként mi is megbocsátunk)

neszem bezde jermezbezge. (a csapdába cselezőknek!)

Utrogergenge illme bezne olgyamanga, (Szabadíts az ellenségtől!)

kutkor bezne algyamanna. (Te vagy, aki szerteszórod)

Szen borson hoka csalli. (Gonosz-csalárd ellenünket –)

Bocson igyi tengere, Amen. (Megbocsátó, jóságos úr! (Amen))
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LAJOSMIZSEI NYÁRI RENdEZvÉNYEk PROGRAMOk ÉS AJÁNLók

21. alkalommal kerül megrendezésre idén a Lajosmizsei Napok rendezvényso-

rozat. Augusztus 20-án, a városi ünnepségen való fellépésre sikerült megnyerni 

Csengeri Attila musical színészt. A szakmai kitüntető díjak átadását követően a 

Szent István szobor koszorúzását galambröptetés színesíti. 

Hagyományosnak számít már és a kulturális rendezvénysorozat részét ké-

pezi a családi főzőnap, mely hagyomány ápolását a Lajosmizsei Nőegylet vette 

pártfogásba. 24-én bográcsos ételek-, valamint gyümölcsös pite sütő versenyt 

hirdettek meg. Különdíjban részesítik a jász ételek és sütemények készítőit. A 

program fényét emeli Benke Laci bácsi zsűrizése. A délelőtt folyamán bemutat-

koznak még a veterán motorosok járműveikkel és főző tudományukkal. 

Az elkészült versenymunkák elfogyasztásához „Csendül a nóta” Tihanyi Tóth 

Csabával. A művelődési ház amatőr művészeti csoportjai is szórakoztatják a 

vendégeket az idén jubiláló Rózsa Sándor Citerazenekar és Őszirózsa Népdal-

kör, a Mizsei Vadrózsák néptánc együttes, valamint a Főnix Dance stúdió nö-

vendékei. 
A délutáni programok a fiatal korosztálynak szólnak, este pedig a zenét 

kedvelő felnőtteket várjuk a központi parkba. A tűzijáték előtti sztár fellépőnk 

ebben az évben Király Viktor. Hallható lesz még a helyi Horganyrock együttes 

és a napot az évek óta nálunk szereplő Rulett együttes utcazenéje zárja. Bízunk 

benne, hogy a korábbi éveknek megfelelően minden korosztály megtalálja majd 

az érdeklődésének megfelelő kikapcsolódási lehetőséget.

 
Guti Istvánné

Az elmúlt évben, a Sportcsarnokban megrendezett, „Lajosmizse – 1993-2013” Kiállítást 2 nap alatt több mint 2000 látogató tekintette meg, köszönhetően a közel 120 kiállító impozáns és szakmailag igényes standjainak. A sikereken felbuzdulva újra megrendezzük e mustrát a Sportcsarnokban. A LAJOSMIZSE EXPO-2014 KIÁLLÍTÁS és VÁSÁR külön-böző tematikájú kiállításainak (testvérvárosi, történelmi, termék, termény, szolgáltatás, mezőgazdasági gép, jármű, haszonállat, kézművesség, mű-vészet...) idén is az a célja, hogy a városunkban fellelhető értékek, egyéni és csoportos sikerek ismertek legyenek, s példaként állhassanak mások előtt, vagy éppen egy induló vállalkozás, kezdeményezés kaphasson te-ret, a nyilvánosság erejével szárnyakat. Annyiban több és eltérő az idei rendezvényünk, hogy míg az elmúlt évben a dominancia a helyi érték volt, most tágítjuk kapuinkat, s nem csak helyi, hanem térségi és külföldi ki-állítókra, önkormányzatokra, vállalkozásokra is számítunk. E célt szolgálják a testvérvárosi meghívások és a kiállítás különleges, kísérő rendezvényei is, amelyek jász, kun, magyar hagyományaink ápolásáról, az összetartozás erősítéséről szól. Anélkül, hogy a meglepetéseket elárulnám, szeretettel hívunk, várunk mindenkit! Aki rendezvényeinkre ellátogat, részese lehet Jászberény és Lajosmizse testvérvárosi szerződése aláírásának történel-mi jelentőségű pillanatának; A kiállítási standokon kívül gyönyörködhet a jászok, kunok álomszép viseletében; Megkóstolhatja a jászok hagyo-mányos, ízes étkeit és italait is. A kiállítás 3 napig lesz nyitva, augusztus 22-23-24. Megnyitó pénteken 15.00 a Sportcsarnokban.  Józsáné dr. Kiss Irén

Évek óta nagyon várt program a Lajosmizsei Napok szabadtéri ren-dezvénysorozata. Mindamellett, hogy a lakosság összekovácsolására is törekszik, az egész család számára kikapcsolódás úgy, hogy min-den tagja talál magának vonzó programot. A közös főzés és a baráti társaság vendégül látása lehetőség arra, hogy ne csak a szűk család, de a rokonok, barátok is együtt töltsék a vasárnapot. A tűzhely kö-rüli tevékenységek közben megtekinthetők a veterán motorok és a szabadtéri színpadon fellépők. Mivel a fellépők között szerepelnek a helyi kiscsoportok, egész biztosan felfedezhetők soraikban az ismerő-sök, rokonok. Évről-évre többen vesznek részt ezeken a programokon, a környező településekre pedig elviszik a jó hírét. A jó hangulatban elfogyasztott ebéd után a gyerekek szívesen vesznek részt a kézmű-ves sátrakban folyó munkákban, vagy élvezhetik a meseelőadásokat a színpad előtt. 24-én délután a Bőrönd mese című mesemusical lett műsorra tűzve. A darab különlegessége, hogy a főszereplő egy korábbi tehetségkutató verseny közkedvelt résztvevője, Patai Anna. Jó szívvel ajánlom mindenkinek az augusztus 24-i családoknak, gyer-mekeknek szóló programokat. 
 Dr. Balogh László

A mezőgazdasági haszonállat kiállítás szervezői és kiállítói is óriási érdeklődést tapasz-

talhattak az elmúlt évben. A Központi parkban felállított, karámokba kihelyezett állatokat 

nem csak gyermekek hada csodálta meg, hanem tenyésztők és tartók előtt is sikerrel 

szerepeltek. Az idén is megszervezzük e kiállítást, mert szükségét látjuk annak, hogy a 

gazdák e nehéz, de szép munkája ismert legyen szélesebb körben, ezzel is támogatva a 

fiatalok szakmaválasztását, a mezőgazdasági vállalkozók piaci kapcsolatainak bővítését, 

a partnerek egymásra találását. A vasárnap látható (augusztus 24.) állatkiállítást idén 

kibővítjük a mezőgazdasági gépek kiállításával, amely szombaton és vasárnap is látható 

lesz (augusztus 23-24). A mellettünk lévő területen pedig a Hovány gépjármű-kereske-

dés mezőgazdaságban is sokat segítő haszongépjárművei tekinthetők meg. A vasárnap 

10.00-kor kezdődő megnyitó ünnepségünkre és a kiállítás ideje alatt is szeretettel várjuk 

az érdeklődőket.
 

Kollár László 

Agrárkonferencia és fórum Lajosmizsén – 2014 

Tekintettel arra, hogy az elmúlt évben is nagy 

érdeklődés fogadta a vállalkozói és agrárkonfe-

renciát, arra gondoltunk, hogy az idén is meg-

szervezzük azt. Az ott elhangzott témák új ak-

tualitást kaptak, mivel országos viszonylatban is 

meghatározó meggy, barack, szamóca, paprika, 

paradicsom ültetvényeink vannak, ezért beszélni 

kell a nehézségekről is. A gazdák terményei az 

utóbbi évek gyakorlata alapján eladhatatlanná 

váltak. Ezért hívtunk államtitkárt és minisztériumi 

főosztályvezetőt, hogy itt helyben tájékoztassák 

a termelőket a jövő terménypiaci kilátásairól. Az 

érdeklődők tájékoztatást kapnak az új agrártá-

mogatási rendszerről, kárenyhítésről, az új föld-

törvény gyakorlati alkalmazásáról. Minden ked-

ves érintettet és érdeklődőt szeretettel várunk 

2014. augusztus 23-án, szombaton. Jöjjenek 

minél többen, hozzák el a fórumra értékesítési 

gondjaikat, tudassuk a szakmai vezetőkkel, hogy 

nagy a gond itt vidéken. 

 Sebők Márta
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Növénytermesztés és állattartás La-
josmizsén, azaz Mizse, Bene, Közös 
és Alsólajos házi gazdaságai

Lajosmizse közigazgatási területe közel 
16 000 hektár, szórvány tanyás település szerke-
zettel. Ez a történelmi adottság végig kíséri nap-
jaink gazdálkodását is, hiszen ez a viszonylagos 
kis birtokszerkezet a mai napig megmaradt. A 
lakosság közel felének az életfeltételét és meg-
élhetési lehetőségét a tanyasi lét adja. Ma Lajos-
mizsén több mint ezer őstermelő van, termé-
szetesen nagyon eltérő birtokmérettel. A teljes 
közigazgatási terület kétharmad részén folyik 
szántóföldi növénytermesztés, valamint zöld-
ség gyümölcs, és legelő gazdálkodás. 

A mezőgazdasági termelés, többnyire gyen-
ge adottságú 10 aranykorona körüli termőké-
pességű földeken történik. Városunkat körbe-
ölelő külterületek közül Alsólajos rendelkezik 
a legértékesebb földekkel, de komoly családi 
gazdaságok és agrárvállalkozások vannak: Mi-
zse, Közös és Bene külterületen is.

Az alacsony termőképességű földeknek 
köszönhetően a kertészet és a gyü-
mölcstermesztés nagy szerepet ját-
szik a gazdálkodók körében. Ez 
bizonyítja, hogy meggyültetvény 
körülbelül 500 hektár, míg az egyéb 
gyümölcs – az alma, a körte, a szil-
va, az őszibarack és a kajszibarack 
– hasonló nagyságrendet képvisel. 
A szántóföldi zöldségkultúra főleg a 
paprika, és paradicsom termesztésé-
ben jeleskedik, körülbelül 100 hek-
tárnyi területen. Az intenzív zöld-
ségtermesztés fólia és üvegházakban 
történik, amelyekben fűtött és fűtet-
len formában is folyik termelés. En-
nek területe, paprika és paradicsom 
kultúra esetében kb. 10-15 hektár.  
További 30-40 hektáron intenzív 
technológiával folyik konzervipari 
paprikafajták termesztése. (Pfeffero-
ni, Kápia, Pritamin paprika)

Ugyancsak 10-15 hektárnyi te-
rületen fólia és üvegházas techno-
lógiával fűtött és fűtetlen körülmények között 
termesztenek szamócát. Ehhez hozzá kell szá-

mítani a 50 hektáros szabadföldi fóliával takart 
bakháton, csepegtető öntözéssel történő ter-
mesztést is. Ezzel a területmérettel Lajosmizse 
országosan meghatározó szerepet játszik a sza-
móca termesztésben. A szamóca értékesítése 
döntően a Budapesti Nagybani Piacon történik. 

A településünkön tapasztalható intenzív 
gazdálkodással, elsősorban a nagy kézi munka-
igényű termesztési technológiák elterjedése vált 
általánossá. Az így megművelt földterületek 

nagysága évről évre nő, hiszen 
egyre több gazda lát ebben bol-
dogulási lehetőséget. 

A szántóföldi növényter-
mesztés a gyenge adottságok 
miatt többnyire igénytelenebb 
növényekre korlátozódik, a rozs-
ra, a tritikáléra, a jobb adottságú 
területeken tudnak csak kukori-
cát, búzát, árpát termeszteni. 

Jelentős termőterületeink 
vannak a vágott virág tekinteté-
ben. A cserepes virágok közül a 
szezonális jellegű dísznövények a 
meghatározók. Ez a tevékenység 
is több családnak ad megélhetési 
lehetőséget.

A többi területen az állatte-
nyésztés számára egyéb szálas-
takarmányt - pl. lucernát – ter-
mesztenek, ami nem elegendő az 
itt élő állatállomány ellátására.

Állattenyésztésben Lajosmi-
zsén a szarvasmarha-tartás a meghatározó, mint 
hús marha, mint tejelő állomány tekintetében. 

Világhírű charolais törzsállomány mellett, több 
kisebb 50-200 létszámú tehenészet található.

Helyben juhtenyésztéssel kb. 4-5 gazda fog-
lalkozik. A juh állomány 2 000-3 000 darabra 
tehető, valamint 35-40 méhész tulajdonában 
mintegy 3 000 méhcsalád van. A helyi méhle-
gelő a gyümölcsösök és az akácerdők. A többi 
méhlegelő esetében vándoroltatás szükséges. 
Elsősorban a családok jövedelem-kiegészítését 
szolgálja. 

Jelenleg még mindig nincs a gazdáknak egy 
komoly érdekvédelmi szervezete, mert az Ag-
rárkamara, még ezt a szerepet nem tudja be-
tölteni. Étékesítési nehézségekkel küzdenek a 
termelők. A megtermelt terményeiket, egy bő 
termés esetén nehezen vagy egyáltalán nem 
tudják értékesíteni. A megoldás a mezőgazda-
sági feldolgozóipar beindítása lehet, amely kor-
mányzati támogatás nélkül elképzelhetetlen. Az 
állami támogatás felosztását újra kellene szabá-
lyozni. Ami lehetővé tenné, hogy azt közvetle-
nül a termelők kapják meg. 

Hasonló értékesítési nehézségekkel küzde-
nek a tejtermelő gazdák is, hiszen az Európai 
Unióban támogatott tejtermelés alacsony ön-
költségi árat generál, és ezzel a nyomott árakkal 
a mi gazdáink nem tudnak versenyezni.

Ezekről a fontos, jövőt érintő kérdésekről 
lesz szó a városi sportcsarnokban 2014. au-
gusztus 23-án, szombaton, 10 órakor kezdődő 
konferenciával egybekötött fórumon, amely-
re többek között a Miniszterelnökségtől, to-
vábbá a Vidékfejlesztési Minisztériumból 
kértünk fel előadókat, ahová minden kedves 
érintettet és érdeklődőt szeretettel várunk. 

 Sebők Márta önkormányzati képviselő
(Fotók: Rubosné Tímár Erzsébet,  

Keresztes Ferenc, Zsigó Viktor)

LAJOSMIZSE EXPO-2014 kIÁLLÍTÁS ÉS vÁSÁR
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A nívódíjas goMép Kft.
Kiállítóink között látható a GOMÉP Kft. standja. A GOMÉP Ipari és 

Kereskedelmi Kft. 1991-ben alakult magyar építőipari vállalkozás, amely 
napjainkra a térség teljes körű építőipari szolgáltatását nyújtó fontos pia-
ci szereplőjévé vált. Fő tevékenységük a generál-kivitelezés és az ehhez 
tartozó egyéb építőipari szolgáltatások, melyeket Lajosmizsei, közel 4 
hektáros központi telephelyük árukészletével és logisztikai támogatásával 
rugalmasan tud végezni. 
Cégtörténetének további fontos állomásai: 

2000. A Német Nemzetiségi Általános Iskola színvonalas megvalósí-•	
tásáért építőipari nívódíj elnyerése.
2002. •	 Műanyag nyílászáró gyártó üzem kialakítása és a gyártás meg-
kezdése. 
2010. •	 2. Nívódíj elnyerése, Ócsa, Egészségház generál kivitelezési 
munkáinak megvalósításáért.
2011. •	 3. Nívódíj elnyerése Zsámbék, Tündérkert óvoda generál kivi-
telezési munkáinak megvalósításáért.
2011. •	 4. Nívódíj elnyerése, Abony, Katolikus Közösségi Ház generál 
kivitelezési munkáinak megvalósításáért.
2012. •	 ÉPÍTŐK HÁZA építőanyag-, barkács- és kertészeti áruház 
megnyitása 
2013. •	 5. Nívódíj elnyerése, Budakalász, Egészségház generál kivitele-
zési munkáinak megvalósításáért. (Forrás: www.gomep.hu)

2011 – Az éV Vállalkozója díj 
NYERTESE GÓR JÓZSEF-MIZSEPACK IGAZGATÓJA

A MizsePack Nyomdaipari Kft. 1990-ben alakult önálló társasággá. 
Jogelődje a Bács-Kiskun Megyei Nyomda Vállalat Lajosmizsei Telephelye-
ként 1962-ben kezdte működését. Lajosmizsén könyv és egyetemi jegyzet 
nyomtatása, valamint klisékészítés folyt, majd később megindult a táblás 
társasjátékok gyártása és a műbél felülnyomás. Az 1992-ben történt tulaj-
donos váltással egyidőben megkezdődött a cég átalakítása, mely folyamatos 
fejlesztésekkel és tudatos piaci politika kialakításával párosult. A fejleszté-
seknek köszönhetően korszerűsítették a műbelek nyomtatásának techno-
lógiáját, így ma a MizsePack a műbél konfekcionálás területén piacvezető, 
több mint 50%-os piaci részesedéssel rendelkezik. 1994-ben elkezdték az 
öntapadó címkék gyártását is, mely szolgáltatási ágban a MizsePack mint-
egy 20%-os részesedéssel a legjelentősebb szereplővé nőtte ki magát. Mára 
három tevékenységi körüknek (műbél konfekcionálás, tekercses öntapadó 
címke és fóliacímke gyártás) köszönhetően árbevételük eléri a 3 milliárd 
Ft-ot. Eredményeiket az elnyert díjak is fémjelzik:

MizsePack Kft.:
2008. Hungaropack: Magyar csomagolási verseny különdíj  - HUN-•	
GEXPO Zrt

2008. Hungaropack: Magyar csomagolási verseny különdíj – Packa-•	
ging Szaklap különdíja
2009. Hungaropack: Magyar csomagolási verseny elismerő oklevél•	
2011. Pegazus díj  Közép-magyarországi régió III. helyezett Piacve-•	
zető kategória

Gór József: 2011. ÉV Vállalkozója – VOSZ
 (Forrás: www.mizsepack.hu, MizsePack.Kft.)

A termékdíjas Mizse víz
A Magyarvíz Kft. 2002-ben jött létre egy zöldmezős beruhá-

zással. A San Benedetto Primavera Ásványvízhez alacsony ásványi-
anyag-tartalmú víz-lelőhelyet keresett, amelyet Lajosmizse határában 
talált meg. A cég három – Zafír, Mizse, Primavera nevű – kútból pa-
lackozza az ásványvizet. A kútjaik 160, 195, 235 m mélyek. A víz évente 
3 cm-t halad a vízrétegekben, 3-5-6 ezer éves vizeket palackoznak.

A település határában megépült a 8 000 m2-es csarnokuk, palackozó 
üzemük és az 5 000 m2-es raktáruk. 2008 óta 59 millió palackról 2012 év 
végére 130 millió palackra növelték termelésünket. A duplázás titka a fo-
lyamatos fejlesztés, amelynek keretében a San Benedetto 2 milliárd fo-
rintos beruházásával, új gépsorral, új töltősorral, műanyag címkézővel és 
raktárral gazdagodtak. A fejlesztések hozzájárultak ahhoz, hogy a Mizse 
vízzel 2012-es évben elnyerték az Év terméke díjat. A Mizse termékcsa-
ládot a szuperkompakt 1 literes változattal bővítették. Ez 2013-ban nyerte 
el az Év terméke díjat. A terméket Lajosmizse városról nevezték el. 

A Magyarvíz Kft. nagy hangsúlyt fektet környezetünk védelmére. A ha-
zai területekről kinyert víz palackozásához, Európában egyedülálló módon, 
26 grammos palackokat használnak. Vállalatuk megfelel a nemzetközi kör-
nyezetvédelmi előírásoknak és kielégíti a vásárlók környezetbarát termékek 
iránti igényét. A Magyarvíz Kft. 2013-ra a forgalma alapján a 2. legnagyobb 
gyártóvá vált a magyar ásványvíz piacon. Aki ellátogat a kiállításra, vala-
mennyi termékével találkozhat. (Forrás www.primaveraviz.hu)

  Józsáné dr. Kiss Irén

A Lajosmizsei Meserét Óvoda bővítése a  
GOMÉP Kft. kivitelezésében 2013-ban

A Magyarvíz Kft. tavalyi kiállítási standja

LAJOSMIZSE EXPO-2014 kIÁLLÍTÁS ÉS vÁSÁR
Az IpAR NAgYÁgYÚI LAJoSMIzSéN 
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Mizse pékség

Magvas, hagymás, teljes kiőrlésű kenyerek, 
csökkentett szénhidrát tartalmú kiflik, zsem-
lék. További pékáruk: kalácsok, sütemények 
gazdag íz világát és széles választékát vonultatja 
fel a Mizse Pékség, amely a kiállítás ideje alatt 
kóstoltat. Kiss József, a mostani tulajdonos fej-
lesztésének köszönhetően az 1948 óta működő 
pékségben folytatva a tradíciókat és követve a 
mai, modern táplálkozási igényeket is, látja el a 
helyieket és a térségben lévő lakosságot kiváló 
minőségű, friss pékáruval.

Házisweets Kft.
Földházi Csaba és Földházi Csilla 1992-

en indított édesipari vállalkozása, a Házis-
weets Kft. egy újabb sikertörténet. Cégük fő 
tevékenysége az édesipari termékek gyártása. 
Kedvelt termékeik a diannás cukor, nagyanyá-
ink krumplicukorja, de méltán népszerűek 
a kókuszos csemegék, a cukorkák, a puha-
karamellák. A kiváló minőségű Candy Bon 
védjeggyel ellátott termékeik megtalálhatók a 
hazai és nemzetközi üzletek polcain is. 

Rimóczi László, grillázsguru
A lajosmizsei születésű Rimóczi László, ta-

nult foglalkozása szerint szakács. Gyermekkora 
óta remek kézügyességgel rendelkezik, és nagy 
érdeklődéssel fordul a különféle művészeti ágak 
felé. Egy lakodalom alkalmával ismerte meg a 
grillázs cukortortát, népies megnevezéssel per-
kelt vagy pörkölt tortát. Majd Kasza Péterné 
Kati Nénitől sajátította el e mívességet. Tudását 
gazdagítva fejlesztette olyan szintre szakmáját 
és termékeit, amely alapján joggal mondható 
az édes szobrászat nagymesterének, öregbít-
ve szülővárosa hírnevét hazai és nemzetközi 
színtereken egyaránt. Számos rangos hazai ver-
senyen és kiállításon, szakmai találkozókon, 

nívós megmérettetéseken /pl. Kétszeres ma-
gyar rekord teljesítmény, Hagyományőrző Kár-
pát-medencei Grillázs Verseny, Dió Fesztivál, 
Pelikán Kupa/ mutathatta be a grillázs szakmát 
az újszerű alkotásain keresztül. A Kedves Láto-
gatók termékeit kóstolhatják és meg is vásárol-
hatják a kiállításon.

gárdonyi Teaház
A Gárdonyi Teaház termékeivel –zöld 

teák, fekete teák, rooibos teák, filteres gyü-
mölcsteák, wellnesteák, hűsítő jeges teák és 
más termékek – hagyományos és új receptúrái-
val néhány perc alatt varázsolhatunk csodálatos 
italokat. A teáknak fontos szerepük van jó köz-
érzetünk és egészségünk megtartásában, a be-
tegségek megszüntetésében. A kiállításon régi 
és új termékeik is láthatóak lesznek. 

Kiss Márta kézműves műhelye
2013. szeptember 18-án adta át Orbán Vik-

tor és Fazekas Sándor a 2013 OMÉK Élelmiszer 
Különdíjat Kiss Mártának, aki városunk hírne-
vét öregbítette ezzel is. Kiss Márta kézműves 
műhelyében bio-, reform, diabetikus kekszek 
és nápolyik készülnek. Vallja, hogy ötvözni 
kell a családi tradíciót a minőségi és egészséges 
alapanyagokkal. Magyar vállalkozóként, ma-
gyar alapanyagokat használ elsősorban. Ter-
mékei tej-, tojásmentes és vegán étrendbe is 

MINdeNNAp ASzTALuNKRA KeRüLő  
éLeLMISzeReINK eLőÁLLíTóI
Városunkban megtalálhatók a helyi alapanyagokra épülő élelmiszer előállítók és az őket 
kiszolgáló, élelmiszer-ipari gépeket, berendezéseket gyártó cégek egyaránt. A mezőgazdasági 
termelők, az élelmiszer feldolgozók és a gépgyártók szoros együttműködéséből kerülhetnek 
mindennapi asztalunkra alapvető fontosságú élelmiszereink. 

LAJOSMIZSE EXPO-2014 kIÁLLÍTÁS ÉS vÁSÁR
illeszthetőek. Antandidás termékeit cukor- és 
candidabetegek is fogyaszthatják. Olyan vevők 
körében is népszerűek ezek a termékek, akik 
cukormentes édességet kívánnak nassolni. Lá-
togassa meg standját a kiállításunkon!

gusto pálinkák
Hungaricumaink egyikének előállításával 

foglalkozó cég rendkívül sikeres és népszerű ka-
tegóriájában. Nimbuszuk zálogaként a családi 
tradíciókat, sok éves tapasztalatukat emelik ki. El-

ért szakmai hírnevük legfőbb elemének azonban 
mégis a lajosmizsei gyümölcsérlelő vidéket tartják, 
mely Magyarország egyik napfényben leggazda-
gabb vidéke. A legkorszerűbb technológia és tech-
nikai felszerelés mind részei annak, hogy e nemes 
párlatokat olyan színvonalon képesek előállítani, 
hogy azok a legkifinomultabb ízlésűeknek is párat-
lan gasztronómiai élményt nyújthat. A különböző 
termékminősítő versenyeken elhozott díjaik ékes 
bizonyítékai munkájuknak. Aki teheti, a valóság-
ban is bizonyosodjon meg termékei minőségéről!

A Helvécia product Kft.
A cég 2010-ben a település nevének meg-

őrzése mellett, megváltozott tulajdonosi körrel, 
megújult portfólióval, új telephelyen, Felsőla-
joson nyitotta meg kapuit, mely jelenleg kom-
mersz-és minőségi szeszesitalok előállításával és 
palackozásával, bérgyártással, valamint a termé-
kek hazai és külkereskedelmi tevékenységével 
foglalkozik. Prémium minőségű pálinkáik szín-
vonalát a kiváló minőségi alapanyagok, és a fa-
hordós érlelés teszi teljessé. Kínálatukban jelen-
leg négy termékcsalád szerepel: az „Öreg finánc 
kedvence”, „Dalfakasztó”, „Leány kacagtató”, és a 
„Vágyfokozó” fantázianevet viselik, melyet alma-
, barack-, birs-, körte-, szilva-, meggy-, szőlő-, 
törköly-és faeperből készítenek Termékeik a fel-
dolgozás során semmilyen mesterséges anyagot 
nem kapnak, a hozzáadott méz és gyümölcs aro-
mák teszik tökéletessé a Helvécia pálinkákat.

A kiállításra látogató találkozhat további, a 
tradicionális receptúrákat és ízeket gyártási 
eljárásaik során megőrző, kiváló szakmai tu-
dásukat innovatívan felhasználó helyi élelmiszer 
előállítókkal és termékeik gazdag repertoárjával. 
A lap terjedelmi korlátai miatt csak néhányat kö-
zülük megemlítve: Emufarm Lajosmizse-Fel-
sőlajos termékei, mangalica szalámi, gyógyító 
gombák (ganoderma-, sün-, bokros gomba), a 
bodzaszörpök és más italok, a lekvárok és sa-
vanyúságok, a mézek, a sajtok… Találkozzunk 
a kiállításunkon!  Józsáné dr. Kiss Irén 
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Napjaink gasztronómiájának és vendéglá-
tásának is számos kiemelkedő, országosan el-
ismert szereplőjét mutatjuk be.

Tanyacsárda Kft.
A faházas büféként több mint 4 évtizede 

indult vendéglátóhely mára hazánk egyik leg-
híresebb éttermévé nőtte ki magát. A csárda 
magyaros jellegű kitűnő konyhája több évben 
kapta meg az „Év vidéki étterme” díjat, s emel-
lett számos gasztronómiai versenyen és kiállí-
táson nyert nemzetközi elismerést. /Aranybika, 
Védnöki tábla/ A turizmusban végzett tevé-
kenységét Rozmaring díjjal, és „Az év vendég-
látója” díjjal jutalmazta a szakma, a település 
önkormányzata pedig 2009-ben Lajosmizse 
Város Településfejlesztéséért Díjban részesítet-
te. Itt megtalálhatók a gasztronómiai élvezetek 
mellett, a folklór műsorok, lovas programok, 
amelyek tökéletes kikapcsolódást nyújtanak az 
idelátogatók részére.

Benke László mesterszakács
Benke László egy lajosmizsei vendéglős mes-

ter gyermekeként született. A mesterszakács és 
mestercukrász tanulmányok befejezése után si-
kerrel vezette frankfurti „IKA HOGA” szakács-
olimpián csapatát, ahol a nemzetek nagydíját 
nyerték meg, egyéni kategóriában 3 aranyérem-
mel is elismerték munkáját. 1996-ban munká-

jáért a magyar Oscart Venesz József életműdíjat 
kapott. A TV2 séfjeként mintegy 450 adása volt, 
szakkönyvek és több szakácskönyv szerzője. 
2003-ban a belügyminisztertől a magyar köz-
társaság címerével ékesített aranygyűrűt kapott, 
és elnyerte a Lajosmizse Város Díszpolgára cí-
met. 2005-ben Gribek Lajossal elkészítették 
„A Magyarok Asztala” című könyvet, amely a 
legátfogóbb mű hazánk gasztronómiai történel-
méről. Ugyanezen évben részt vett az Első Ma-
gyar Fehér Asztal Lovagrend megalakításában, 
a lovagrend nagymestere lett. „ Hitvallásom, 
hogy a gasztronómia egy nép nemzeti kincse, 
melyet ápolni szükséges, és nemzedékről nem-
zedékre át kell adni.” /Benke László

geréby Kúria Hotel és Lovasudvar
A kúriát a 19. század végén a környék egyik 

nagybirtokosa, Öttömösi Gerébi Gyula alapí-
totta. 1986-ban - teljes körű felújítást követően 
- mint szálloda nyitotta meg kapuit, amely azóta 
a régió egyik legelegánsabb rendezvényhelyszí-
névé nőtte ki magát. Az egész évben nyitva tartó 
három csillagos hotel 58 különböző típusú szo-
bája és lakosztálya 130 fő elhelyezését tudja biz-
tosítani. A Geréby Kúria éttermében mindenki 
megtalálja az ízlésének megfelelő finomságokat. 
Konyhája specialitásai a bográcsban készült éte-
lek mellett a nyárson- és roston sült ételkülönle-
gességek. A Kúria 2008-ban és 2013-ban elnyerte 
az Aranynap díjat, valamint 2009-2012 években 
Aranycsillag Díjat kapott, és 2010-ben Lajosmi-
zse Város Önkormányzatától Lajosmizse Város 
Településfejlesztéséért Díjban részesült.

Kiss Cuki Tradicionális  
Családi Cukrászat

A Kiss Cuki Családi Cukrászdát 1995. de-
cember 12-én nyitotta meg Kiss Zoltán és felesé-
ge. A cukrász szakmában szerzett hazai és nem-
zetközi tapasztalattal és családi támogatással 
mára a megye egyik kedvenc cukrászdája lett. 
Kiss Zoltán cukrászmestert a szakma számos 

elismeréssel díjazta, többek között 2006-ban az 
„Első magyar fehérasztal lovagrend mestere” 
címmel, 2007-ben az Aranykoszorús cukrász-
mester díjjal és 2009-ben a magyar vendéglátás 
legnagyobb életmű díjával a Venesz-díjjal, La-
josmizse Város Önkormányzata pedig a Lajos-
mizse Városért Díjjal ismerte el munkásságát. 
A cukrászdában a hagyományos recept alap-
ján főzött fagylaltok mellett megkóstolhatjuk 
a már-már elfeledett tradicionális ízeket, vala-
mint az egyedi ízvilágú tortacsodákat is.

Liza Aqua & Conference Hotel és 
Fehér Akác Csárda

A 2012-ben megnyílt Liza Aqua & Confe-
rence Hotel és Fehér Akác Csárdával új szín 
jelent meg Lajosmizse idegenforgalmi palettá-
ján. A szálloda meghitt, nyugodt környezetben 
található, távol a város zajától, de jól megköze-
líthető helyen, tökéletes lehetőséget biztosítva 
a kikapcsolódásra, pihenésre. A hotel két meg-
határozó építészeti eleme a kastély-, valamint a 
csárdajelleg, melyek egymásba olvadását ész-
revétlenül, harmonikusan sikerült kialakítani. 
Az épület összképe kívülről és belülről egyaránt 
kuriózumnak számít. A tágas belső tér, a csár-
da végében található búbos kemence valamint a 
kínálóként funkcionáló lőcsös szekér hivatott a 
különleges hangulat megteremtésére.

A fentebb bemutatott vendéglátó egységek-
ről további információkért látogassanak el a La-
josmizse Expo-2014 Kiállítás és Vásárra.

 Gyurgyik Erzsébet

A gASzTRoNóMIA éS  
A VeNdégLÁTÁS NAgYMeSTeReI
A gasztronómia és a vendéglátás már az 1700-as években is nagy jelentőséggel bírt a 
településen. A mai város területén három csárda működött Mizse és Lajos csárdák,  
valamint a későbbi polgármesteri hivatal helyén az úgynevezett Földeáki csárda.

LAJOSMIZSE EXPO-2014 kIÁLLÍTÁS ÉS vÁSÁR
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A hagyomány nagykövetei
Ez év májusában ünnepeltük a Rózsa Sán-

dor citerazenekar 40. és az Őszirózsa népdalkör 
25. születésnapját. Mindkét együttes alapítója 
és vezetője Kórodi Antalné, Ilonka néni. 1975 
óta vesznek részt országos minősítő versenye-
ken és népdalos találkozókon. Számtalan díjat 
hazahoztak, és külföldön is több alkalommal 
öregbítették Lajosmizse jó hírét. Saját gyűjtés-
ből származó népdalokat is játszanak, és elké-
szült velük egy hangzó anyag is.

Jubileumi gálaműsorukon fellépett és kö-
szöntötte Ilonka néniéket Jászberény, Kuna-
dacs, Kunszentmiklós és Tass népdalköre. Erre 
az alkalomra Ilonka néni munkásságát bemu-
tató kiadvány is készült Sólyom János tollá-
ból. A műsor meglepetés eseménye egy valódi 
örömtánc volt: egykori és nem olyan régi, de 

aktívan már nem néptáncolók ajándékműsorát 
nézhette végig a közönség, melyet vastapssal, s 
ráadáskéréssel jutalmazott, elismerve ezzel az ő 
munkájukat is.

VI. Kórusfesztivál Lajosmizsén
2009-ben az Izsáki Városi Vegyeskar felhí-

vására négy város kórusa szervezett egy jó han-
gulatú kórusfesztivált, melynek célja az volt, 
hogy teret biztosítson azoknak a kórusoknak, 
akik nonprofit szerveződésben, pusztán a zene 
szeretetéért énekelnek. A sikeren felbuzdulva 
évről-évre más városokban rendezték meg a 
fesztivált.

Lajosmizse már 2010-ben is házigazda volt 
és idén a VI. alkalommal is elvállalta ezt a szere-
pet. Ebben az évben megújult a kórusfesztivál, 
mivel hat város hét kórusa szerepelt június 21-
én a lajosmizsei művelődési ház színpadán.

Az eredeti négy kórus mellett – Városi Ve-
gyeskar Izsák, Kecskeméti Kodály Zoltán Ve-
gyeskar, Kiskunhalasi Városi Vegyeskar, Lajos-
mizsei Városi Kamarakórus – három új kórus 
is fellépett: a Fandante Kamarakórus Hódme-
zővásárhelyről, a Cantate Nobis Énekegyüttes 
Jászberényből és a lajosmizsei Jubilate Kórus.

A koncert programja rendkívül változatos 
volt, a különböző zenetörténeti korszakok mű-
vei mellett könnyűzenei átiratok is szerepeltek 

a kórusok repertoárjaiban. A jeles esemény zá-
rásaként a kórusok közös ebéden vettek részt és 
természetesen nem hiányozhatott a közös ének-
lés sem. A következő évben a fesztivál helyszíne 
Kiskunhalas lesz. Berta István

Kézműves alkotóműhelyek a  
művelődési ház és könyvtárban

A ladánybenei születésű, Skultéti Árpád 
szülőhelyéhez hűséges, de lajosmizsei mester, 
2010-óta vezeti a lajosmizsei tűzzománc szak-
kört. Alkotói tevékenysége a ’80-as években, ifj. 
Szappanos István és Bruncsák András vezetésé-
vel a kecskeméti Fényes Adolf Képzőművészeti 
Szakkörben kezdődött el, ahol főleg különböző 
grafikai eszközökkel dolgozott. 

A tűzzománc-készítési technikákkal a ’80-as 
évek végén a kecskeméti Nemzetközi Zománc-
művészeti Alkotóműhelyben ismerkedett meg. 
1994-ben Bozsó János 
festőművész megismeré-
se, barátsága, az olajfestés 
technikájának elsajátítását, 
a plen-air festés megked-
velését jelentette számára.

Elismerései számosak: 
1999-ben Bács-Kiskun 
megye közgyűlése mű-
vészeti díjjal, 2004-ben 
alkotó tevékenysége el-
ismeréseként szülőfaluja 
díszpolgári címmel jutal-
mazta. 2007-ben Honvéd 
Ecset díjat kapott. 2011-

ben Lajosmizse Város Közgyűlése Közművelő-
désért szakmai kitüntető díjban részesítette.

Vinnainé Csurpek Ágnes lajosmizsei la-
kosnak 2007-től számítja magát, a településhez 
való kötődése azonban régebbi eredetű.

2005-ben kezdett komolyabban foglalkoz-
ni az agyaggal. Munkájában a népi hagyomá-

nyokat tartja szem előtt, 
de alkotásai megfelelnek 
a kor szellemének. Főleg 
használati tárgyakat ké-
szít, melyeket egyszerű, 
letisztult, népi motívu-
mokkal díszít. 

Az elkészült mun-
kák mázazása során is a 
hagyományos mázakat 
részesíti előnyben, ezért 
főző- és sütőedényei, va-
lamint más használati 
tárgyai barna, sárga és 
zöld mázakat kapnak.

2014 nyarán Skulté-
ti Árpád vezetésével Zo-
máncművészeti alkotó-
tábor, valamint Vinnainé 
Csurpek Ágnes vezetésé-
vel Fazekas tábor valósult 
meg a Lajosmizsei Kultú-
rapártoló Alapítvány és 
Lajosmizse Város Műve-
lődési Háza és Könyvtára 
hozzájárulásával. 

Az alkotótáborok 
anyagából, az egész éves szakköri munkákból, 
valamint a Kis Katalin vezette foltvarrók szak-
köri munkáiból 2014. augusztus 12-től szep-
tember 5-ig láthatják a kiállítást az érdeklő-
dők.

2013 őszétől Vinnainé Csurpek Ágnes kez-
deményezésére minden hónap második szom-
batján Kézműves Kirakodó Vásár kerül meg-
rendezésre. A művelődési ház aulájában helyi 
alkotók munkáiból és helyi termelők termé-
keiből széles választék várja a kedves látogató-
kat. Ági szervezőmunkájának aktív segítői, s 
Lajosmizse aktív kézművesei: Czigány Erika, 
ékszerkészítő és Ötvös Éva, fatárgy készítő. 

SzeLeTeK LAJoSMIzSe KuLTuRÁLIS éLeTéBőL

Színpadon az aktík népzenészek és a már nem aktív,  
de hívószóra örömből bármikor táncoló néptáncosok csapata

A Lajosmizsei Városi Kamarakórus és Berta István karnagy, főszervező

Kocsis Tibó, Lajosmizse emblematikus alakja, 
itthon legutóbb a májusi Szamócafesztiválon 
kápráztatta el tehetségével az érdeklődőket

Városunk gazdag kézművességét bemutató kiállítási stand a tavalyi kiállí-
táson Városunk gazdag kézművességét bemutató kiállítási stand a tavalyi 
kiállításon

LAJOSMIZSE EXPO-2014 kIÁLLÍTÁS ÉS vÁSÁR
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■ Asztalitenisz: A Lajosmizsei Asztalitenisz 
Klub 1992-ben alakult Varga Iván vezetésével. 
A férfi asztalitenisz csapat az NB I-ben is sze-
repelt, majd megszűnt. A női csapat 2011-ig az 
NB-II-ben szerepelt és indulási jogot szerzett az 
NB-I-ben. A női csapat megszűnése után ismé-
telten elindult a férfi csapat, akiknek a legszebb 
eredményük a férfi megyei bajnokság 3. helye-
zés.

■ Birkózás: Polyák Imre 1952-ben a Hel-
sinkiben megrendezett olimpián ezüstérmes 
lett pehelysúlyban. 1955-ben Kalsruhéban 
aranyérmes volt a birkózó világbajnokságon. 
1956-ban a melbourne-i olimpián ezüstérmes 
lett. 1958-ban megnyerte a budapesti birkózó 
világbajnokságot. 1960-ban a római olimpián 
ismét második helyen végzett. 1964-ben a to-
kiói olimpián - három olimpiai ezüstérem után 
– sikerült a döntőben is győznie, olimpiai baj-
nokságot nyert.

A birkózásnak jelentős hagyományai van-
nak Lajosmizsén. Jelenleg is választható sport-
ág a sportiskola berkein belül.

■ Fogathajtás: A Lajosmizsei Fogathajtók 
1974-ben alakultak, ezért közel 40. éves múltra 
tekinthetnek vissza. Versenyzők: Józsa Vendel, 
Páldeák János, Sztana István, ifj. Nagy Tibor, 
Egri Péter, Sipos Zoltán, Terenyi István, Kobza 
István, Csillik Béla. Számos országos és derbi 
győztes címet nyertek el fogathajtóink.

■ Íjászat: Az egyesület 2010 augusztusában 
alakult baráti körként két felnőtt és egy gyerek 
taggal. A tagok létszáma azóta egyre bővül. Más-
fél éve folyamatosan képviseljük magunkat a 
környékbeli egyesületek versenyein. Ez idő alatt 
több mint 200 helyezést szereztünk mini, gyerek, 
serdülő, felnőtt női és férfi kategóriában. 

Idén is minél több megmérettetésen szán-
dékozunk részt venni, ezzel is népszerűsíteni 
akarjuk településünk hírnevét és a tradicionális 
íjászatot. Külön megtiszteltetés volt, hogy idén 
- jászkapitányi meghívásra, - részt vehettünk a 
XX. Jász Világtalálkozón.

■ Kézilabda:A Mizse Kézilabda Klub 1992-
ben alakult és 1998-tól az NB-II-es mezőnyt 
erősítette az egyesület csapata, majd tizenhárom 
év után újra a felsőbb osztályba kvalifikálta ma-
gát. Az egyesület jelentős utánpótlásbázisnak 
számít, az alapokat a helyi általános iskolában 
szerzik meg a fiatalok. Több országos diákolim-
piai bajnoki cím és helyezés fémjelzi az ott folyó 
kézilabda utánpótlás nevelést. Jelenleg az NB 
I/B bajnokságban játszanak. Több magyar vá-
logatott és NB-I-es játékos került ki az egyesü-
letünkből olyanok, mint: Fazekas Nándor, Törő 
Szabolcs, Farkas István, Drabant Attila, Takács 
Bálint és Apró Ferenc, aki 1999-ben főiskolai 
VB ezüstérmet szerzett Szerbiában, 2001-ben 
Portugáliában főiskolai világbajnokságot nyert. 

A Lajosmizsei Utánpótlásnevelő Kézila-
bada Club 2003-ban alakult. Számos sikeres 
helyezés mellett 2012-ben feljutott a Lajosmi-
zsei UKC az NB II-be és az elmúlt 5 évben 10 
játékosa került NB I-be.

Sok év elteltével 2010 év nyarán alakult újjá 
a Lajosmizsei Női Kézilabda Klub. Az első baj-
noki esztendőben a megyei felnőtt bajnokságban 
versenyző csapat bronzérmes lett. A 2011-2012-
es szezont már az NB II. Dél-Keleti csoportban 
kezdte meg a csapat és 10 helyezést ért el. A 2012-
13-as szezonban a csapat már a 6. helyen végzett.

■ Labdarúgás: A labdarúgás komoly hagyo-
mányokra tekint vissza Lajosmizsén. A 80-as 

években az NB II-ben szerepelt a csapat. Az új 
lendületet az 1999-ben újjá alakult Lajosmizsei 
Városi Labdarúgó Club hozta meg a város lab-
darúgó életében. Fő profija az utánpótlás ne-
velése. A fiatalabb korosztályok az OTP-MOL 
BOZSIK Programban szerepelnek, az ifjúsági 
és a felnőtt csapat a Bács-Kiskun megyei II. 
osztályú bajnokságban. Felnőtt csapatunkat 
főleg saját nevelésű, helyi fiatalok alkotják. A 
klubnál nevelkedett labdarúgók közül többen 
elkerültek már magasabb osztályba, közülük 
is kiemelkedik Lázár Bence, aki az Újpest FC 
NB-I-es csapatának a csatára. A felnőtt csapat 
jelenleg a megyei bajnokság másodosztályá-
ban játszik.

■ Sakk: A lajosmizsei sakkélet is jelentős ha-
gyományokkal rendelkezik, amelyekből ma is 
lehet építkezni. Legjelentősebb eredményei-
ket az NB I-ben való szerepléseikkel érték el a 
nyolcvanas években. A Lajosmizsei Sakk Kör 
Sportegyesület 1992-ben alakult. Évente rendez 
országos jellegű, negyedévente pedig helyi ver-
senyeket. Részt vesz a megyei csapatbajnokság 
küzdelmeiben. Heti három edzési lehetőséget 
biztosít az érdeklődő fiatalok részére. Az ifjúsá-
gi játékosok egyéni versenyeken való részvételét 
lehetőség szerint segíti.

■ Tánc: A Főnix Dance Sport Gyermek- és If-
júsági Központ Egyesület 2005-ben alakult. Az 
egyesület fő célja mára, hogy a Lajosmizsén és 
környékén élő gyermekek, fiatalok és felnőttek 
számára hasznos szabadidő eltöltést, táncos - 
fitneszes sportlehetőségeket biztosítson, hang-
súlyozva ezzel az egészséges életmód elenged-
hetetlen részét, a mozgást. 

■ Úszás: A lajosmizsei Földházi Dávid a 
BÁCSVÍZ-KVSC úszószakosztályának kiemel-
kedő versenyzője, aki 2013-ban vegyes úszás-
ban országos bajnok volt és ifjúsági európai baj-
nokságon harmadik helyezést ért el. 2014-ben 
az országos bajnokságon egy ezüst és három 
bronzérmet szerzett.

 Dodonka Csaba

LAJoSMIzSeI SpoRToLóK éS  
SpoRTegYeSüLeTeK BeMuTATÁSA
Lajosmizse városban évtizedes hagyományokkal rendelkező sportegyesületek találhatóak 
különböző sportágakban, amelyekről az alábbiakban tájékozódhatnak a Tisztelt Olvasók

Akcióban a Kislőrincz Sándor vezette íjászcsoport Ígéretes gyermek labdarúgóink

LAJOSMIZSE EXPO-2014 kIÁLLÍTÁS ÉS vÁSÁR
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Adófizetési határidő
Lajosmizse Város Önkormányzati Adóható-

sága 2014. augusztus hónap végén postázza ki 
az adófolyószámla-kivonatokat, annak érdeké-
ben, hogy az adózók pontosan és időben tudják 
fizetni a 2014. év szeptemberében esedékes he-
lyi adóikat és a gépjárműadót.

A folyószámla kivonatok kiküldésének célja 
kétirányú, egyrészt tájékoztatást adnak az aktu-
ális pénzügyi helyzetről, másrészt tájékoztatnak 
a 2014. szeptember 15-ig fizetendő adórészek-
ről, tekintettel arra, hogy 2014. szeptember 15-
ig kell fizetni a helyi adók és a gépjárműadó 
második félévi részét.

Szeretnénk felhívni a figyelmüket arra, 
hogy az előírt adókat a hatályos szabályozás 
szerint a jelzett határidőkig az adózó köteles 
megfizetni. Aki a fenti határidőig nem tesz 
eleget fizetési kötelezettségének, az ellen vég-
rehajtási eljárás indulhat. A végrehajtási el-
járást Dr. Szűcs-Galsi Emese önálló bírósági 
végrehajtó folytatja le. A végrehajtási eljárás 
során felmerült költségek (végrehajtói mun-
kadíj, jutalék, általános költségátalány) min-
den esetben az adóst terhelik, és az adóstól fel-
vett összegekből elsődlegesen ezek a költségek 
kerülnek kiegyenlítésre. A végrehajtási költ-
ségeket az önálló bírósági végrehajtónak kell 
megfizetni, ezen összeg megfizetéséig a végre-
hajtási eljárás nem kerülhet megszüntetésre.

A folyószámla-kivonaton szereplő adatok-
kal kapcsolatos észrevételüket személyesen 
ügyfélfogadási időben, postai úton vagy a la-
josmizse@lajosmizse.hu e-mail címre küldött 
levélben is megtehetik. Telefonon történő tájé-
koztatás esetén, a fontosabb azonosító adatok 
közlése is szükséges.

Szent Lajos utcai óvoda felújítása
Lajosmizse Város Önkormányzata 2014. 

évben az adósságkonszolidációban részt nem 
vett települési önkormányzatok fejlesztési tá-
mogatásából 200 millió támogatást kapott. A 
támogatás egy részéből a Szent Lajos utcai óvo-

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, 13.00-15.30 • Csütörtök 8.00-11.30, 13.00-15.30

da kerül felújításra. Az épület tetőhéjazatának 
cserélje, a nyílászárók cseréje, a hőszigetelés és 
a fűtési rendszer korszerűsítése történik meg a 
projekt keretében.

A támogatás további részéből a város frek-
ventált utcáinak felújítása és járdaszakaszainak 
térkővel való borítása valósul meg.

Hírös Hét Fesztivál 2014
Lajosmizse város ismét bemutatkozott az 

immár XVII. alakalommal megrendezésre ke-
rült Térségi Kertészeti és Élelmiszeripari Kiál-
lításon. Az idei évben Lajosmizse nyerte el az 

Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület ál-
tal felajánlott közönségdíjat, melyben nagy sze-
repe volt a Csomor Csilla és Pisti által készített 
finom házi készítésű buktáknak. A Kiskunsági 
Nemzeti Park Különdíját Hörcsög Gáborné la-
josmizsei őstermelő kapta meg.

dr. Balogh László
jegyző

Basky András
polgármester

Csökken a csatornázásban résztvevő 
lakosok érdekeltségi hozzájárulása

Örömmel tájékoztatjuk az új csatornahá-
lózat kiépítésével érintett Tisztelt Lakosságot, 
hogy közel egy éves előkészítő munka eredmé-
nyeként a csatornás pályázattal kapcsolatosan 
a támogatás mértéke 85 %-ról 92,718656 %-ra 
emelkedett. A saját forrás csökkenésének ered-
ményeként az eredetileg 245.019.- forintos ér-
dekeltségi hozzájárulás mértéke körülbelül a 
felére fog csökkenni. Jelenleg az Önkormány-
zat, az OTP Bank Nyrt. és a Lajosmizsei Vízi-
közmű-társulat között folynak az egyeztetések 
a pontos és végleges érdekeltségi hozzájárulási 
díj összegének meghatározásáról és a szerző-
dések módosításának feltételeiről. A pontos 
összeg meghatározása után a Lajosmizsei Vízi-
közmű-társulat értesíteni fogja azokat, akiknek 
már befizetésre került az az összeg, amely fedezi 
az érdekeltségi hozzájárulást. 

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy továbbra 
is szíveskedjenek rendszeresen befizetni az ér-
dekeltségi hozzájárulás havi díját a lakástakarék 
pénztári szerződésüknek megfelelően, ameddig 
a Lajosmizsei Víziközmű-társulat nem értesíti 
Önöket, arról, hogy számlájukon rendelkezésre 
áll a megfelelő összeg. Az érdekeltségi hozzájá-
rulás nem fizetése, vagy rendszertelen fizetése 
esetén az érintettek elesnek az LTP által biztosí-
tott állami támogatástól.

Azon készpénzes, vagy LTP-s lakosokat, 
akiknek a csökkenés miatt túlfizetésük keletke-
zik az OTP Bank Nyrt-vel történt egyeztetések 
után tájékoztatni fogjuk a túlfizetés összegéről 
és a felhasználás feltételeiről és lehetőségeiről.

dr. Adonyi Lajos
Lajosmizsei Víziközmű- 

társulat elnöke

Basky András 
polgármester

A Kun László Középiskola Lajosmizsei, Szabadszállási és Tassi

Tagintézményei felvételt hirdetnek a 2014/2015-ös tanévre 

gimnáziumi képzésre.

ÉRETTSÉGIZZEN ESTI TAGOZATON!

Az oktatás hetente két alkalommal, délután 15:00 és 20:00 óra közötti időben történik!

A beiratkozáshoz hozza magával iskolai bizonyítványait, személyi igazolványát, lakcímkártyáját, valamint TAJ kártyáját! 
A képzést csak megfelelő jelentkezői létszám esetén indítjuk! 

BEIRATKOZÁS HELYE ÉS IDEJE:

www.kunkozepiskola.hu

A képzésekről és a beiratkozásokról érdeklődni lehet még (munkanapokon,munkaidőben) 
DEBRECZENI SÁNDOR igazgatóhelyettesnél a 06-30/9140-035-ös telefonszámon.

Töltsd le alkalmazásunkat
androidos telefonodra
Play áruházból

Estigimi a facebookon:
facebook.com/kunkozepiskola
facebook.com/EstiGimik

Lajosmizse
Fekete István Általános Iskola

6050 Lajosmizse, Szabadság tér 13.

2014. augusztus 25.,26.,28.,29. 08:00-16:00

2014. augusztus 27. 08:00-18:00

Érdeklődni:
Tamás Andrásné Tagintézmény-vezetőnél
a 06-30/685-4845-ös telefonszámon.

Szabadszállás
Petőfi Sándor Általános Iskola

6080 Szabadszállás, Kálvin tér 8.

2014. augusztus 13.,18.,25.,28. 17:00-18:00

2014. augusztus 23. 08:00-10:00

Érdeklődni:

Galambosné Szitás Zsuzsanna Tagintézmény-
vezetőnél a 06-30/685-3739-es telefonszámon.

Tass
Földváry Gábor Általános Iskola

6098 Tass, Dunai út 24.

2014. július 09. 09:00-12:00

Érdeklődni:
Kovács Lászlóné Tagintézmény-vezetőnél a 06-30/527-8172-es telefonszámon.

2014. augusztus 27. 16:00-18:00
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Családi Nap
Idén is megrendezésre került az iskolában 

tanuló gyerekeknek és családjuknak az egész 
napos programot kínáló Családi Nap. Minden 
korosztály talált magának szórakoztató elfoglalt-
ságot. Népi játékok, autómodellek, ügyességi fel-
adatok, kézműves foglalkozások, íjászat és bolha-
piac várta egész nap az érdeklődőket. Ezen kívül 
bárki betekintést nyerhetett a rendőrök, tűzoltók, 
valamint a falusi élet részét képező fafaragók és 
pingáló asszonyok munkájába. 

A családok együttes erővel küzdhették le a 
hétpróba feladatait. A színpadon bemutatkoztak 
iskolánk tanulói. Színvonalas műsorral készült az 
iskolai néptánc csoport, az énekkar, a színjátszó 
kör és több alsó tagozatos osztály is. Idén sem fe-
ledkeztünk meg az egészségről. Szűrővizsgálatok 
és véradás várta a felnőtteket, melyek iránt idén is 
nagy volt az érdeklődés. A jó időben mindenki-
nek jólesett a fagyi, vattacukor, és természetesen 
a kiváló ebéd, amit mindenki jóízűen falatozott. 
A nap zárásaként felvonult a közel húsz járművet 
számláló flúgos futam, megmutatva tanulóink 
kreativitását és érdeklődését a barkácsolás iránt.

 Köszönjük a támogatók felajánlásait, a kol-
legák, segítők lelkes munkáját, mellyel hozzájá-
rultak a rendezvény sikeréhez. Reméljük, kelle-
mes napot töltöttünk együtt!

 Kacskóné Antóni Katalin

elballagtak a nyolcadikosaink 
Elismerésben részesült 8. osztályos tanulóink
Jutalomkönyvet kapott:

Atlétikában és kézilabdában elért kiemelke-•	

Fürkész pillanatok
A lajosmizsei könyvtár szervezte Fürkész tábor hosszú évek óta látja 

vendégül gyermekek sokaságát nyári rendezvényén. Változatos progra-
mok keretében akarunk szórakoztatva értéket közvetíteni táborosaink-
nak. Reményeink szerint így történt ez idén is. A 2014-es tábori év emlé-
kezetes napja volt a Balogh Csaba vezette lajosmizsei határtúra. A Puszta 
templomtól indulva megálltunk a Mizsei óriásnál és a Jézus fánál, majd 
kerékpárral át Czigány Péter magángyűjteményéig, utána a volt puszta-
bíró házáig, ahol a pusztabörtönbe is bepillanthattunk.

dő sporttevékenységéért: Pető József 8.b 
Német versenyen való részvételéért – A Lotz •	
János szövegértési és helyesírási verseny me-
gyei forduló 3. helyezéséért : Béres Mátyás 8.a
Közösségi munkájáért: •	 Tóth Kitti 8.d
Krasnyánszki Annamária•	 , 8. d osztályos 
tanuló, aki ez év áprilisában sikeres alapfokú 
nemzetközi szóbeli nyelvvizsgát tett 

2013/2014-es tanév kitűnő tanulói:
Jászgulyás Attila 8. c•	
Makai Ádám 8. c•	
Krasnyánszki Annamária 8. d•	
Tóth Vivien 8. d•	

Plakettet kapott:
A legjobb angolos: Tóth Vivien, 8. d osztályos •	
tanuló
A legjobb németes: Béres Mátyás 8. a o. tanuló•	
A legjobb németes: Káposztás Gréta 8. b osz-•	
tályos tanuló
A legjobb matematikus: Makai Ádám 8.c osz-•	
tályos tanuló
Legjobb magyaros: Béres Mátyás 8. a osztályos •	
tanuló
Kiváló sportoló: Sebestyén Bence 8. c osztályos •	
tanuló

Adj egy jó tippet: MIT oLVASSAK?
Érezted már azt, amikor nagyon-nagyon tetszett egy könyv, hogy ezt 

másnak is el kell olvasnia, mert:
akkora élményt adott,•	
annyira fontos információkat tartalmazott,•	
annyira jól szórakoztál az olvasása alatt?•	

Hogyan oszthatom ezt meg másokkal? – Indulj az 

„ADJ EGY JÓ TIPPET!” 
könyvtári pályázaton!

Folytatódik az „Adj egy jó tippet” könyvajánló mozgalom.
Továbbra is várjuk különböző életkorú gyermek és felnőtt olvasóink 

könyvajánlóit! Nincs tartalmi, formai megkötés. Egyéni, önálló, élvezetes 
munkákat várunk!

A könyvtár e-mail címére (konyvtar@lmizsekultura.hu) vagy szemé-
lyesen eljuttatott könyvajánlókat, akár a könyvajánló alkotójáról készített 
fotó kíséretében is egy nem szigorú(:)) szakmai szűrőn átesett értékelés 
után, honlapunkon folyamatosan közzétesszük. 

Népszerűsítsük együtt az olvasást, hiszen ez mindannyiunk számára 
fontos! A lajosmizsei könyvtárosok

8 évig kitűnő tanuló:
Makai Ádám – 8. c•	
Krasnyánszki Annamária – 8. d•	
Tóth Vivien – 8. d•	

A GYERMEKEKÉRT PLUSZ ALAPÍTVÁNY 
a 2014. június 13-án megtartott ballagáson átadta 
az Év diákja címet Tóth Vivien 8.d osztályos ta-
nulónak és a vele járó 15.000 Ft-ot. Erre a díjra 
iskolánk nevelőtestülete tesz javaslatot. 

Vivien az általános iskola 8 éve alatt végig 
kitűnő tanuló, példás szorgalmú és példás ma-
gaviseletű diákja volt iskolánknak.

Az iskolai háziversenyeken és iskolánkon 
kívüli tanulmányi versenyeken eredményesen 
szerepelt az elmúlt években. Számos alkalom-
mal méltón képviselte iskolánkat, városunkat 
ünnepségeken és rendezvényeken.

Angol nyelvből kiemelten sok sikert ért el: 
Az idei iskolai házi angol kommunikációs ver-
senyen 1. helyezett lett. A Dabasi Táncsics Mi-
hály Gimnázium angol kommunikációs verse-
nyén szintén 1. helyezést ért el, valamint Sikeres 
ECL alapfokú nyelvvizsgát tett.

Gyermekekért Plusz Alapítvány adószáma:
18345038 – 1 - 03

OTP bankszámla száma:
11732167 - 20077813

K&H bankszámla száma: 
10402599 – 50515754 – 69531002

 Nagy Erzsébet
 alapítvány elnöke

No, hány Gyermek kell hozzá? Mizsei óriás ölelős játék

LAJoSMIzSe VÁRoS MűVeLődéSI HÁzA éS KÖNYVTÁRA Lajosmizse, Szabadság tér 12. 
Tel.:76/555-053 (művelődési ház), 76/555-323 (könyvtár) • E-mail: muvhaz@lmizsekultura.hu; konyvtar@lmizsekultura.hu • www.lmizsekultura.hu

Fekete István Sportiskolai Általános Iskola
Lajosmizse, Szabadság tér 13. • Telefon: 76/356-156 • E-mail: titkarsag@altisk-lmizse.sulinet.hu • altisk-lmizse.sulinet.hu
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Lajosmizsei Központi Háziorvosi ügyelet
2014. augusztus 

ÜgyeleteS OrvOS
1. Dr. Takács Vilmos
2. Dr. Gócz Irén
3. Dr. Gócz Irén
4. Dr. Takács Vilmos
5. Dr. Márton Rozália
6. Dr. Takács Vilmos
7. Dr. Márton Rozália
8. Dr. Márton Rozália
9. Dr. Takács Vilmos

10. Dr. Takács Vilmos
11. Dr. Márton Rozália
12. Dr. Gócz Irén
13. Dr. Takács Vilmos
14. Dr. Márton Rozália
15. Dr. Lódi Brigitta
16. Dr. Lódi Brigitta
17. Dr. Vitányi Györgyi
18. Dr. Márton Rozália
19. Dr. Rónay Zsolt
20. Dr. Márton Rozália
21. Dr. Márton Rozália
22. Dr. Vitányi Györgyi
23. Dr. Rónay Zsolt
24. Dr. Vitányi Györgyi
25. Dr. Márton Rozália
26. Dr. Rónay Zsolt
27. Dr. Márton Rozália
28. Dr. Szabó Béla
29. Dr. Vitányi Györgyi
30. Dr. Vitányi Györgyi
31. Dr. Rónay Zsolt

LAJoSMIzSe VÁRoS ÖNKoRMÁNYzATA egéSzSégügYI gYeRMeKJóLéTI éS SzoCIÁLIS INTézMéNYe
6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106. szám • Telefon: 06 76 356-184 • Telefax: 06 76 356-020 • e-mail: egeszseghaz@externet.hu 

•  
 L

AJO
SMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA   •

E
G

É
SZ

SÉ
G

Ü
G

YI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁ

LIS
 IN

TÉ
Z

M
É

N
Y

E

Nyári gyermekétkeztetés a  
gyermekjóléti Szolgálat  
szervezésében

Lajosmizse Város Önkormányzata a nyá-
ri szociális gyermekétkeztetés megvalósítására 
2014. évben 4.452800 Ft támogatásban, Felső-
lajos Község Önkormányzata 367 840 Ft támo-
gatásban részesült. Az étkeztetést 2014. június 
23. napjától augusztus 25. napjáig biztosítjuk, 
összesen 44 munkanapon keresztül. Ez által 
Lajosmizsén 240, Felsőlajoson 26 gyermek jut 
napi egyszeri meleg ételhez, amely Lajosmi-
zse Város Önkormányzata Intézményeinek 
Gazdasági Szervezete konyháján készül. Nyári 
szociális gyermekétkeztetésben a települése-
ken működő oktatási, nevelési intézmények 
javaslata alapján a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő gyermekek vehetnek 
részt. A Gyermekjóléti Szolgálatunk feladata az 
étkeztetés megszervezése, az igények felmérése, 
az étel kiosztása és a támogatási összeggel való 
elszámolás.

Dr. Mészáros-Petike Zsuzsanna  
Gyermekjóléti Szolgálat vezető

Nyert a pályázatunk
Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egész-

ségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulása 
2013. évben a 103./2013.(XI.8.) VM rende-
let alapján támogatási kérelmet nyújtott be a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz. 
A kérelem kedvező elbírálásban részesült. A 
lakosság számára nyújtott szociális alapszol-
gáltatások fejlesztésére 10 000 000 Ft vissza 
nem térítendő támogatást kaptunk, amelyet az 
Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intéz-
mény elöregedett kisbuszának cseréjére hasz-
náltunk fel. A gépjármű megvásárlásához a La-
josmizsei Önkormányzat 3 044 550 Ft önrészt 
biztosított.

Bognár Károly sofőr már az új autóval szállí-
totta Nagy Miklósné Szugogh Katalin gondozó-
nőt, és vásárolt élelmiszert a tanyán lakó idős 
gondozotthoz

Dodonka Csaba  
pályázati referens

Sport-és Szabadidő Tábor  
– 2014. július

2014. június 30-július 4-ig az első turnus-
ban 21 gyermeket, július 7-től 11-ig a második 
turnusban 23 gyermeket táboroztatott Lajosmi-
zsén a helyi Gyermekjóléti Szolgálat, a csodála-
tos szépségű Sport-és Szabadidő Központban. 

A gyermekek nagy örömére ismét Faragó 
Gyula Tanár Úr volt a táborvezető, aki által ösz-
szeállított heti sportprogramok próbára tették 
a táborlakók fizikai és szellemi képességeiket 
egyaránt.

A gyermekek mozgásadagját kibővítette még 
a délutáni kerékpározás. A heti program negye-
dig napján talán már érezni lehetett, hogy a tá-
borlakók mintha egy kicsit elfáradtak volna.

A programok része volt az idén is egy üzem-

látogatás. A táborlakók ezúttal a Mizse Pék-
ségbe látogattak el, ahol a finom friss kiflik ro-
pogtatása mellett betekinthettek a kenyérsütés 
rejtelmeibe.

A Magyarvíz Kft. 200 000 Ft-al támogatta a 
Legyetek jók, ha tudtok! Alapítványt, amelyből 
60 000 Ft-ot a táborozó gyermekek étkeztetési 
költségeire fordítottunk. A helyi Árkádok Étte-
remben kedvezménnyel étkezhettek a gyerme-
kek. Köszönjük a szülői (Kun gyermekek édes-
apja meggy és vattacukor) adományait.

Valamennyi szponzorunknak ez úton mon-
dunk köszönetet. Köszönjük a támogatásukat!

Józsáné dr. Kiss Irén,  
kuratóriumi elnök

Véradás az Egészségházban 
 2014. október 02. :  

  8.00-13.00

 2014. december 11. : 
  8.00-13.00

Köszönjük a Véradók segítségét!

„Érzelmek vihara a mélyben.” Hűvösebb idő, vagy 
eső, nem fogott ki rajtunk. A nyárhoz hozzátartozik 
a fürdőzés, amelyet a Liza Hotel kedvezményei 
jóvoltából tehettünk meg
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MeSeRéT LAJoSMIzSeI NApKÖzI oTTHoNoS óVodA éS BÖLCSőde
Lajosmizse, Attila utca 6. • Telefon: 76/356-560 • E-mail: mizsovi@freemail.hu

Környezetvédelmi nap az óvodában

Az idei évben a Környezetvédelmi napot 
május 28-án tartottuk. Ez a nap összefoglalja az 
egész évi környezettudatos nevelést.

15 állomást szervezett a Környezett mun-
kaközösség a Központi Óvoda udvarán, ahol a 
lajosmizsei Meserét Óvoda mind a 16 csoport-
ja részt vett. Az állomásokon játékok várták a 
gyermekeket. A játékok a szelektív hulladék-
gyűjtés, az újra felhasznosítás és a környezetvé-
delem témakörben adtak hasznos ismereteket 
a gyerekeknek. A játékok levezetésére szülőket 
kértünk fel, akiknek a munkáját köszönjük!

A nap végén minden gyermek kapott az Ön-
kormányzattól egy sárga szelektívgyűjtő zsákot, 
amit hazavihettek. Ezúton is szeretnék minden-
kit biztatni e zsákok használatára, hiszen amit 
kidobunk, nem minden szemét, van közöttük 
használható hulladék! Borbély Ella, 

 környezet munkaközösség-vezető

„Lovagi játékok” – a Vándor játszóház  
gyermeknapi programja (2014. május 30.)

Búcsúznak az iskolába készülő nagycsoportosok

Anyanyelvi tábor

Az idei nevelési év végén ismét megrende-
zésre került 2014. június 16-20 között az anya-
nyelvi tábor középső csoportos gyermekek 
részére. A hét programját az anyanyelvi mun-
kaközösség állította össze.

Döbrentey Ildikó: Kamillatündérek című 
meséje köré szőttük heti programunkat. A napi 
tevékenységet komplexen, változatos tevékeny-
ségekkel fűszerezve, folyamatos cselekvésbe 
ágyazva végeztük.

Legfontosabb célunk a beszédértés fejleszté-
se, a beszédészlelés fejlesztése, szókincsbővítés, 
testséma fejlesztés, beszédszervek ügyesítése. A 
szógyűjtés (tündér betűs szavak), a finommo-
torika és a nagymozgások fejlesztése, a dysle-
xia prevenció, a monotónia tűrés, a drámajáték 
mindennapos feladataink voltak.

A gyerekek hamar beilleszkedtek a „Tündér” 
csoportba. Jól érezték magukat, örömmel vet-
tek részt a napi közös tevékenységekben. Barká-
csoltunk: varázspálcát, tündér koronát, tündéres 
könyvjelzőt, tündér kertet. Ezeket az eszközöket 
felhasználtuk a mese dramatizálásában, ahol min-
denki aktívan részt vett. Tartalmas „tündéri” tábo-
runkat pénteken egy közös fagyizással zártuk.

Juhász Pintérné Vincze Ildikó,  
óvodapedagógus

Természetbúvár tábor  
a Meserét óvodában

Óvodánkban másodszor került megrende-
zésre az elmúlt évben is sikerrel zárult Termé-
szetbúvár tábor. 

Eddig is szívügyünknek tartottuk környe-
zetünk védelmét, de mióta elnyertük a Zöld 
Óvoda elismerő címet, még inkább kiemelt 
feladatunk, hogy gyermekeink megismerjék, 
megszeressék az őket körülvevő környezetet és 
megtanulják azt megóvni és még szebbé tenni. 
A Természetbúvár tábornak pont ez a célja.

A tábor mind az öt napjára olyan programo-
kat próbáltunk összeállítani segítőimmel Ecser 
Melinda óvodapedagógussal és Varga Gyöngyi 
dajka nénivel, amelyek a természet megszeret-
tetésére alkalmasak, és a nagycsoportos óvodás 
gyermekek életkori sajátosságainak megfelelnek.

Egy nagyon izgalmas, érdekes és tanulsá-
gos hetet tölthettünk együtt a kis természetjáró 
gyerekekkel. Tudom, hogy ők ezentúl nagyon 
fognak vigyázni a környezetükre és igyekeznek 
majd társaikat is erre biztatni.

Nagy Ildikó,  
óvodapedagógus

piknik partyra készültek  
a kis kézművesek

Az idei óvodai Alkotótábor programját a 
gyermekek körében mostanában nagyon nép-
szerű gyermekzsúrok, születésnapi partyk ihlet-
ték. A táborba jelentkező 16 alkotni vágyó, bar-
kácsolni, festeni, rajzolni szerető nagycsoportos 
kisgyermek, saját kezűleg készíthette el egy pik-
nik party „legfontosabb” kellékeit. Így pl.: pik-
nik kosarat cipősdobozból, kasírozott tányért, 
poharat, dekorációt a szívószálra, ajándékot az 
ünnepeltnek: fakanálbábokat és papírvirágot, 
valamint batyuba kötött gyurmapogácsát. Per-
sze a túlzott melegre való tekintettel mindenki 
készített magának napernyőt is, hiszen a piknik 
party jó hangulatát nem szabad, hogy elrontsa 
egy kellemetlen napszúrás.

Mindezek a tárgyak a legkülönbözőbb tech-
nikákkal készültek. Így a munka változatossága, 
a jó hangulat, ill. a jól sikerült, szebbnél szebb 
alkotások minden nap örömteli, boldog mo-
solyt csaltak a gyermekek arcára. Az egyhetes 
tábor utolsó napján pedig, – a kitartó munka 
jutalmául – minden kis alkotó fagyiban része-
sült, valamint mindenki boldogan vitte haza 
saját alkotásait. Annak reményében, hogy ezek 
egy jó játék hasznos kellékei lehetnek, kívánunk 
minden alkotótáboros kisgyermeknek kellemes 
időtöltést és jó pihenést a nyárra.

Virágné Mujkos Erika,  
munkaközösség-vezető

események a Meserét óvoda életében

„Apróka-ugrókás” kis kalózok vidám tánca a Tündérkert Virágai óvodai gálaműsorán
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XXi. lajosmizsei napok programja
Augusztus 20. 
16.00 – Városi ünnepség Csengeri Attila musical 
színész közreműködésével, utána szakmai kitüntető 
díjak átadása, valamint a Szent István-szobor ko-
szorúzása
Helyszín: művelődési ház

Augusztus 22-24.
LAJOSMIZSE EXPO-2014 KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR
13.15 – Római Katolikus Templom megtekintése
14.00 – Ökumenikus ünnepi szertartás
Helyszín: Római Katolikus Templom
15.00 – Jászberény-Lajosmizse testvérvárosi  
szerződésének aláírása
Lajosmizse Expo-2014 Kiállítás és Vásár megnyitása
Helyszín: Sportcsarnok
16.30 – Jász Vendégkert nyitja kapuit
Helyszín: Kollégiumi park
18.00 – „Kaftántól a viganóig” zenés Jász viselet 
bemutató
Bemutatja a Jászsági Hagyományőrző Egylet
Művészeti vezető: Hortiné Dr. Bathó Edit
Helyszín: Sportcsarnok
19.00 – Jász süteménysütő verseny eredmény-
hirdetése
Helyszín: Sportcsarnok
A kiállítás nyitva: 22-én, pénteken, 20 óráig, 23-án, 
szombaton, 10-20 óráig, 24-én, vasárnap, 10-16 
óráig. Belépés ingyenes!

Augusztus 23. szombat
„Agrárkonferencia és fórum  
Lajosmizsén 2014” programja 
Helyszín: Lajosmizse, a Fekete István Általános 
Iskola díszterme
10.00–10.05 – Az agrárkonferenciát és fórumot 
megnyitja Dr. Balogh László, Lajosmizse Város 
Jegyzője
10.05-10.30 – A jövő évtől Kecskeméten működő 
Miniszterelnökség Vidékfejlesztési Államtitkársága 
milyen hatással lehet a környék gazdálkodói által 
előállított termények értékesítésére?
Előadó: Dr. Mezei Dávid Miniszterelnökség helyet-
tes államtitkára
10.40-11.10 – A 2014. évben induló új agrártá-
mogatási rendszer bemutatása
Előadó: Szentirmay Zoltán Vidékfejlesztési Miniszté-
rium Agrár Közgazdasági Főosztály főosztályvezetője
11.20-11.50 – Az elkövetkező időszakban a zöld-
ség, gyümölcs termékek értékesítési kilátásai
Előadó: Vidékfejlesztési Minisztérium munkatársa
12.00-12.30 – A 2014. évben hatályba lépett új 
földtörvény gyakorlati alkalmazása
Előadó: Dr. Horváth Áron, a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal Földhivatala Földügyi osztályvezetője
12.40-1310 – A 2014. évben érvényes agrár kár-
enyhítési rendszer bemutatása, valamint a Földmű-
velésügyi Igazgatóság aktuális feladatai
Előadók: Pogonyi Tibor, a Bács- Kiskun Megyei Kor-
mányhivatal Földművelésügyi Igazgatóságának igazga-

tója, és Szabó János a Bács-kiskun Megyei Kormány-
hivatal Földművelésügyi Igazgatóság munkatársa
13.10 – Zárszó
Büfé az előadás szüneteiben
A konferenciát szervezi: Sebők Márta önkormány-
zati képviselő (sebokaudit@sebokaudit.hu)
Veterán motoros találkozó
Helyszín: Központi park

Augusztus 24. vasárnap
Helyszín: Központi park
9.00 – Bográcsos főzőverseny megnyitása

10.00 – Mg-i haszonállat- és gépkiállítás megnyitó
10.30 – Rózsa Sándor Citerazenekar és az Őszi-
rózsa Népdalkör műsora
12.00 – „Csendül a nóta” címmel Tihanyi Tóth Csa-
ba és partnerének fellépése
13.00 – Mizsei Vadrózsák néptánca
14.00 – Főző- és sütőverseny eredményhirdetése
14-17.00 – Kézműves foglalkozások apróknak és 
nagyobbaknak
15.00 – Lajosmizse Expo-2014 Kiállítás és Vásár kö-
zönség-díj nyerteseinek ismertetése, oklevelek átadása
Helyszín: Sportcsarnok
15.30 – Főnix Dance modern táncbemutató
17.00 – Bőrönd mese – mesemusical
18.00 – Colony együttes rock zenéje
19.30 – Horganyrock együttes
21.15 – Király Viktor fellépése
22.00 – Tűzijáték
22.30-0.30 – Rulett együttes utcabálja

Augusztus 12-szeptember 5.
A művelődési ház szakköreinek – fazekasok, tűz-
zománcosok, foltvarrók- kiállítása

Múzeumi programok (RÉGI VÁROSHÁZA) 
Augusztus 20–24.
Múzeum ünnepi nyitva tartása: 10-18 óráig

Hagyományőrző foglalkozások:
Augusztus 21., 22. és 23. (csütörtök-szombat)
15- 16.00 – Héhölés és fonás kallantyúval
Időszakos kiállításunk:
Lajosmizsei Virágok című kiállítás 
Skultéti Árpád, festőművész; Sápi Szidónia, tanár-
nő (tűzzománc képek és cserép domborművek); 
Vinnainé Csurpek Ágnes, fazekas és Czigány Erika, 
ékszerkészítő munkáiból. 
A kiállítás augusztus 24-ig tekinthető meg.

A Lajosmizsei Napok Sportrendezvényei
Lovastalálkozó
Egész napos lovas program 2014.08.17-én 9-16 
óráig a Lajosmizsei Táltos Lovas Iskola Vízmű mö-
götti lovas pályáján, ahol lovas ügyességi versenye-
ket szerveznek. Az odalátogatókat büfészolgáltatás 
várja, és a gyerekeknek lovaglási lehetőséget biz-
tosítanak.
Horgászat
2014. augusztus 24-én 7-12 óráig horgászverseny 
a Füzes-tó területén.
Testvérvárosi Labdarúgó Kupa
2014.augusztus 24-én 9 órakor kispályás labdarú-
gó verseny a Lajosmizsei Labdarúgó Sport Centrum 
területén. A kiállításon részt vevő települések csa-
patai kerülnek meghívásra.
íjász bemutató
2014. augusztus 24-én 15 órakor tekinthető meg 
az új óvoda és iskola közötti szabad területen.
Sakk
2014. augusztus 24-én 14 – 18 óráig „Kerti-Sakk” 
parti a Központi Játszótéren lévő szabadtéri sakk-
pályán.
Lovas Imre Emlékverseny 2014. augusztus 30-31-
én a művelődési házban 8.30-tól. Versenyigazgató: 
Móczó István, a Lajosmizsei Sakk Kör elnöke, infor-
máció: 06-20/976-1231; Jelentkezés 2014. au-
gusztus 25-ig e-mailben: moczoistvan@mailbox.hu.

LAJOSMIZSEI NAPOK 2014 LAJOSMIZSEI NAPOK 2014 

BOGRÁCSOS FŐZŐVERSENYBOGRÁCSOS FŐZŐVERSENY

bográcsos ételek versenye

a zsűri elnöke: Benke Laci bácsi

Megnyitó és nevezés: 9 órakor

Értékelés: 12-1 óra közöttÉrtékelés: 12-1 óra között

GYÜMÖLCSÖS PITE SÜTŐ VERSENY GYÜMÖLCSÖS PITE SÜTŐ VERSENY 

Nevezni lehet mindenféle gyümölcsös pitével

a zsűri elnöke: Kiss Zoltán

nevezés: 10-11 óra között

jász ételek/sütemények készítőijász ételek/sütemények készítőijász ételek/sütemények készítőijász ételek/sütemények készítőijász ételek/sütemények készítőijász ételek/sütemények készítőijász ételek/sütemények készítőijász ételek/sütemények készítőijász ételek/sütemények készítőijász ételek/sütemények készítői

különdíjban részesülnek!különdíjban részesülnek!különdíjban részesülnek!különdíjban részesülnek!különdíjban részesülnek!különdíjban részesülnek!különdíjban részesülnek!különdíjban részesülnek!különdíjban részesülnek!különdíjban részesülnek!

Eredményhirdetés: 14 órakorEredményhirdetés: 14 órakor

szeretettel várunk minden érdeklődőt

2014. augusztus 24-én (vasárnap)

Lajosmizsén a parkban, családias hangulatban

A Lajosmizsei Napok keretében

 a Nőegylet szervezésében

 Tel. 70/3138550


