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FÖLDEÁKI CSÁRDA –  
RÉGI VÁROSHÁZA – ÚJ VÁROSHÁZA

Lajosmizse központjában a jelenlegi város‑
háza mellett helyezkedik el a régi városháza 

épülete, melyet a helyiek Földeáki csárdaként 
emlegetnek.

A II. világháborút megelőzően ez az épület 
bolt és italmérési hely volt és helyet adott a pusz‑
tabírói hivatalnak, valamint a postaállomásnak 
is. A háborút követően a tanácsrendszerben 
a tanács végrehajtó bizottságának szakigazgatási 
szerve látta el a helyi közigazgatás feladatait, így 
az épületben működött a Községi, majd 1970‑től 
a Nagyközségi Tanácsháza. Ez a szervezet a ta‑
nácsrendszer bevezetésével jött létre 1950‑ben és 
a rendszerváltáskor, az önkormányzati rendszer 
bevezetésével szűnt meg 1990‑ben. 

Ugyanezen épületben 1990 és 1993 között 
körjegyzőségként, majd Lajosmizse várossá 
nyilvánítását követően 1993‑tól körjegyzői fel‑
adatokat ellátó városi jegyzőségként folytatta 
működését a polgármesteri hivatal.

2001‑ben Lajosmizse Város Önkormányza‑
tának Képviselő‑testülete a régi épület mellet‑
ti területre „zöld mezős” beruházásként egy új 
városháza felépítésről döntött. 

Földeáki csárda

Régi hivatal az ügyfélszolgálattal

Folyamatban az építkezés 2003 március és április
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Az új épület átadására tizenöt évvel ezelőtt, 
2003 augusztusában került sor. 

Ezt követően a Régi Városháza épülete már a 
Helytörténeti Gyűjteménynek ad otthont. 

A következő mérföldkő a Hivatal életében 
2013. január 1. volt, aminek előzménye, hogy 
2012. július 5‑én kihirdették a Járási törvényt és 
megjelent a járási hivatalokról szóló Kormány‑
rendelet is, melynek eredményeképpen a Pol‑
gármesteri Hivatal által ellátott feladatok közül 
a jogszabályban meghatározott ügykörök átke‑
rültek 2013. január 1‑től a Járási Hivatalokhoz. 

Ezen évtől kezdve a Járási Hivatal és a Polgár‑
mesteri Hivatal ugyanazon épületben fogadja a 
lakosságot. 

Ugyanebben az évben kellett átalakítani a 
Polgármesteri Hivatalt Közös Önkormányzati 
Hivatallá, mivel az önkormányzatokra és az ön‑
kormányzati hivatalokra vonatkozó jogszabályi 
előírás alapján azon községeknek, melyek lakos‑
ságszáma nem éri el a kétezer főt, közös önkor‑
mányzati hivatalt kellett létrehozni, nem tarthat‑
tak fenn önálló polgármesteri hivatalt. Felsőlajos 
településsel évtizedek óta megvolt már a köz‑
szolgáltatási, közigazgatási együttműködés, hi‑
szen a két település megelőzve a 2013‑as hatályú 
jogszabályi előírásokat már évekkel korábban 
hasonló formában kezdte működtetni az akkori 
polgármesteri hivatalt, ezért a közös múltra, a 
települések közötti jó együttműködésre tekin‑
tettel a települések vezetői számára egyértelmű 
volt, hogy a két település a jövőben is együtt kí‑
vánja fenntartani a Közös Önkormányzati Hi‑
vatalt. A Polgármesteri Hivatal átszervezése, az 
új hivatal létrehozása 2013. március 1‑vel meg‑
történt, mely a 2013‑as esztendő második nagy 
állomása volt. 2013 óta a Lajosmizsei Közös 
Önkormányzati Hivatal változatlan szervezeti 
formában áll a lakosság rendelkezésére, ellátja a 
képviselő‑testületi ülések előterjesztéseinek el‑
készítését, azok törvényességi ellenőrzését, az 
önkormányzatok üléseinek jegyzőkönyvezését, 
a képviselő‑testületek döntéseiből adódó fel‑
adatokat (rendeletek kihirdetése, határozatok 
közzététele stb.), az intézmények irányításával, 

a társulással, továbbá a pályázatokkal, pályáza‑
tírással, közbeszerzéssel kapcsolatos feladatokat. 
Mindezeken túl a hivatali munkához tartozik a 
lakosság érdekében történő hatósági ügyintézés, 
az anyakönyvvezetés, az adóztatás, a települési 
támogatással kapcsolatos feladatellátás; továb‑
bá a hatósági ügyintézésen túl a településrende‑
zési, környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási, 
településfejlesztési‑üzemeltetési feladatellátás; 
a költségvetési, gazdálkodási és belvízvédelmi 
feladatok ellátása is. 

Célunk, hogy a jövőben is legjobb tudásunk 
szerint, törvényesen és magas szakmai színvo‑
nalon működve tudjuk kiszolgálni a lakossági 
igényeket, lássuk el az önkormányzat, a képvi‑
selő‑testület és az intézmények működéséhez 
kapcsolódó feladatokat, koordinációt. 

Muhariné Mayer Piroska, aljegyző
Basky András, polgármester;  

dr. Balogh László, jegyző

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

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

Városháza átadó ünnepsége Helytörténeti Gyűjtemény

Új Városháza Régi Városháza
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EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT A VÁROS SZÍVÉBEN
Anno… Még ma is sokan emlékeznek arra, hogy Lajosmizse egyik frekventált helyén,  

a főúton TÜZÉP telep működött, mintegy 40 éven át,  
a háborút követő évektől kezdve, egészen a ’80‑as évek közepéig. 

A volt TÜZÉP telep, vezetői és munkatársai az 1960‑as években

E helyre az akkori Tanács egy Egészségház építését tervezte, amelynek 
engedélyezési és kiviteli tervei 1986‑ban el is készültek. A kivitelezés 

1987 áprilisától 1989 decemberéig tartott. A kecskeméti székhelyű BÁ-
CSÉPSZER mellett helyi iparosok – Móra Ferenc villanyszerelő, T. Nagy 
Lajos szobafestő-mázoló, Gombkötő Márk kőműves munkák és mások – is 
részt vállaltak az akkori lépték szerint nagy beruházásnak számító, mint‑
egy 40 millió Ft értékű építkezésen (Forrás: Lajosmizsei Önkormányzat).

Az Egészségház 1989‑ben kezdte meg működését. A mintegy nettó 
1500 m2 területű épület rendeltetése kezdetektől egészen mostanáig La‑
josmizse és Felsőlajos lakosságának kiszolgálása. Az Egészségház funk‑
ciói fokozatosan alakultak ki, működésének közel 30 éve alatt. Kezdet‑
ben az egészségügyi alapellátások – háziorvosok, házi gyermekorvosok, 

fogorvosok, ügyelet, védőnői szolgálat – és 1‑1 szakellátás – nőgyógyá‑
szat, terhes tanácsadás, labor, fizioterápia – voltak elérhetőek. Majd 
1990‑től fogászati röntgen, 1993‑tól szemészet, 2000‑től reumatológia, 
2001‑től J2 labor, ortopédia, gyógytorna, gyógyászati bolt, 2003‑tól 
szájhigiénia, 2005‑től vizes kezelések, gyógy‑masszázs, 2006‑tól diabe‑
tológia, dietetika, 2009‑től kardiológia, bőrgyógyászat és pszichiátria 
szakrendelésekkel bővültek a helyben elérhető egészségügyi szolgál‑
tatások. A közeli évek munkájának hozama az urológia, fül‑orr gégészet, 
ultrahang szakrendelés, reflexológia gyógyító tevékenysége. Az egészség 
megőrzésében sokat jelentenek az évek óta ismétlődő Egészségügyi Hét 
szűrései, előadásai, az egészségügyi szakterületek prevenciós törekvései, 
a véradások szervezése. 

Az Egészségház látképe napjainkban, a Dózsa György út és a Mizsei út sarkán (Fotó: Rigó Pál)
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Az Egészségház épületében dolgozó szakemberek csoportképe, a 2018‑ban a Környezetvédelmi Díjat nyert Idősek Parkjában

Felső sor balról jobbra: Papp László István, Tóth Erika, Zala János, Dr. Vitányi Györgyi, Marsa Anett, Pongrácz Alfrédné, Bognár Károly, Fazekas Emőke,  
Tábiné Szőrös Aliz, Labanczné Tercsi Erika, Guttyán Ágnes, Papp Andrea, Kaliger Dóra, Kelemen Dóra 

Középső sor balról jobbra: Fekete Zoltánné, Neichel Lászlóné, Dr. Svébis János, Dr. Rónay Zsolt, Oláhné Barger Györgyi, Kállai Anita, Vasné Miczák Mónika, 
Mátéfiné Takács Tünde, Kasza Erika, Nagy Miklósné, Ubornyákné Tok Éva, Király Ágnes, Bujdosóné Juhász Borbála, Fakan Ambrusné, Dr. Jankahidy Andrea,  
Forró István, Dénes Viola, Dr. Dénes Zsolt, Nagy Ferencné, Berze Krisztina

Alsó sor balról jobbra: Csendes Pál, Fekete Zoltán, Feró Csaba, Bodáné Vörös Katalin, Vály Bettina, Dr. Faragó Viktor Balázs, Meleg Sándor Zsolt,  
Józsáné dr. Kiss Irén, Somodi Jánosné, Mátrai Anikó, Sipos Anita, Ország-Terenyi Zita, Nagyné Szórád Erzsébet, Krasnyánszkiné Hajagos Julianna, Dudás Piroska

Gyermekvédelmi Konferencia – 2018
Tanácskoznak a gyermekvédelmi szakemberek

Az Egészségházban működik a lajosmizsei 
Család‑ és Gyermekjóléti Szolgálat is, amely‑
nek családsegítői a Védőnői Szolgálat és a 
kecskeméti Család‑ és Gyermekjóléti Központ 
munkatársaival együtt sokat tesznek a gyerme‑
kek egészséges testi, szellemi, értelmi és érzelmi 
fejlődése érdekében. Gyermekvédelmi Konfe‑
rencián cserélik ki szakmai tapasztalataikat; pá‑
lyázati források, szponzorok és civil szervezetek 
bevonásával bővítik eszköztárukat a családok 
krízishelyzetének megelőzése érdekében. Szak‑
mai munkánk alapján, Intézményünk 2015‑ben 
Esélyegyenlőségi díjra vált méltóvá.

Az Egészségház funkciói 2010‑től bővültek 
az időseket és rászorultakat ellátó gondozási 
részleg szolgáltatásaival is, amelyek az étkeztetés, 
a házi segítségnyújtás, az idősek nappali ellátása, 
a szociális és egészségügyi távfelügyelet. Az au‑
gusztustól induló tanyagondnoki szolgálat 
további segítséget tud adni városunk idős em‑
bereinek.

Az Egészségház e sok‑sok funkciója fej‑
lesztések egész sorát igényelte: az infra‑
strukturális jellegű beruházásokat, az aka‑
dály‑mentesítés megoldását, az épület funk‑
cionális átalakításait, a felújítások sorát, gépé‑
szeti‑ és fűtéskorszerűsítést, az egészségügyi 
és informatikai gépek cseréjét, a járműpark 

megújulását, sokszínű szakmai programok meg‑
valósulását, emberi akaratot és szakmai meg‑
valósító tevékenységeket. 

Az elmúlt évek pályázatainak, fenntartói 
és működtetői finanszírozásnak köszönhetően 
céljainkat sikerült megvalósítani. A megújult 
Egészségház, az új gépek, orvosi műszerek, 
eszközök, gépjárművek jól szolgálják a betegek, 

az idősek, a családok ellátását. A jövőben a pre‑
venció erősítése, az egészséges életmód kérdései, 
a járó‑beteg szakellátó program folytatása, a la‑
kosság közeli egészségügyi ellátások szervezése 
intézményi, önkormányzati és együttműködési 
szinteken hoznak új feladatokat és kihívásokat.

Józsáné dr. Kiss Irén,
EGYSZI intézményvezető
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Mindössze hét 
hónap alatt 

épült fel 1930‑ban 
– Klebelsberg Kunó 
népiskolai program‑

jának keretében  – is‑
kolánk központi épülete, 

mely azóta is a lajosmizsei közoktatás bázisául 
szolgál. Ezt egészítették ki az alsósoknak otthont 
adó falubeli kisiskolák és tanyasi iskolák, melyek 
nélkül elképzelhetetlen volt akkor az oktatás. 
1976‑ban aztán felépült a tanyai gyermekeknek 
otthont adó, 270 férőhelyes Kollégium – ez volt 

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

VERSENYBEN A GYERMEKEKÉRT

A régi iskola… … és a felújított intézmény bejárata

Ezúttal kivételesen a gyerekek „másznak falra”  
az immár hagyományos Családi napon

Hófehérke törpéivel… …és egy kedves minyon a farsangi műsorból

 Szüleiknek játszanak a gyerekek az iskolai Gálán

a második oktatási célú nagyberuházás Lajos‑
mizsén –, és a külterületi iskolák megszűntek.

A beköszöntő rendszerváltozás 1993‑ban 
meghozta településünknek a városi rangot, is‑
kolánknak pedig az új közoktatási törvényt, 
amely – más változások mellett – megteremtet‑

te a szabad iskolaválasztás lehetőségét. Az isko‑
lák monopolhelyzete megszűnt, aki megtehette, 
szabadon választhatott – és választhat ma is – a 
gyermekekért versengő intézmények között. A 
különféle profilú tanintézetekben bővelkedő 
Kecskemét közelsége miatt a lajosmizsei iskolá‑
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nak is fel kellett vennie a kesztyűt, és részt kellett 
vállalnia e nemes versenyben.

„Saját profil, tehetséggondozás, korszerűsí-
tés, koncentráció.” Ezek voltak azok a válaszok, 
melyeket Lajosmizse a versenyhelyzetre adott, 
amelyeket a gyerekeknek és szüleiknek kínált.

Intézményünkben nagy hagyománya van 
a kézilabdának. Az ezredforduló idején volt 
olyan lány és fiú csapatunk is, mely diákolim‑
piát nyert e sportágban. Erre építve határoztunk 
úgy 2012‑ben, hogy sportiskolává válunk, azóta 
is minden évben indítunk sporttagozatos osz‑
tályokat. Ezt kiegészítve – hogy a szellem pallé‑
rozásával se maradjunk adósok – 2014‑ben be‑
vezettük a Polgár Judit nevével fémjelzett „Sakk, 
mint képességfejlesztő eszköz” tantárgyat. Sak‑
kos osztályaink is indulnak azóta évente, és idén 
elnyertük a Sakkpalota program referencia in‑
tézménye címet.

Lajosmizse 1995‑től tíz éven át volt tagja 
a Kecskemét és Környéke Iskolatársulásnak, 
mely megkönnyítette diákjainknak a középis‑
kolai továbbtanulást. 2011‑ben, a felső tagozaton 
sávos oktatást vezettünk be. Ennek keretében 
a tehetségesebb gyerekek kiemelt, a gyengébb 
képességűek felzárkóztató jellegű képzésben ré‑
szesülnek. Alsó tagozaton fejlesztő pedagógu‑
sok segítik az arra rászorulókat, a tehetségesek 
szakkörökön fejleszthetik tovább képességei‑
ket. Iskolánk pedagógusainak tehetséggondozó 
szakmai munkájának elismeréseként intézmé‑
nyünk idén megkapta az „Akkreditált kiváló 
Tehetségpont” címet.

Országos szinten is az elsők között kezdtünk 
hozzá alsó tagozaton az idegen nyelvek oktatásá‑
hoz, és gyermekeink komoly sikereket érnek el a 
különféle nyelvi versenyeken. Fontosnak tartjuk 
tanulóink versenyeztetését, és bizton kijelent‑
hetjük, hogy a lajosmizsei diákok szép sikere‑
ket érnek el szinte minden műveltségi területen. 
2007‑ben iskolánk felvette Fekete István nevét. 
Ennek kapcsán már kétszer is megrendeztük az 
országos Kele napot, melyen a nagy író nevét 
viselő iskolák diákjai mérik össze tudásukat. 
Tucatnyi intézmény tanulóit és diákjait láttuk 
így vendégül, és álltunk helyt szervezésben és 
versenyzésben egyaránt.

2012‑ben hozzáláttunk iskolánk korszerűsí‑
téséhez. A manapság legmodernebbnek számító 
szemléltető eszközöket, számítógéphez kapcso‑
lódó projektorokat szereltünk fel több terem‑
ben, és több informatikai szaktantermet is lét‑
rehoztunk. Emellett megvalósult az intézmény 
épületeinek szigetelése, nyílászáróinak cseréje, 
és energiaellátásuk is környezetbaráttá lett.

A korszerűsítés legjobban úgy valósítható 
meg, ha az oktatás „földrajzilag” is koncentrá‑
lódik, hiszen egy épületet könnyebb moderni‑
zálni, mint több kicsit. A koncentrációhoz egy 
egyébként szomorú esemény, a Kollégium kény‑
szerű, 2013‑as bezárása is hozzájárult (erre egy‑
részt törvényi okok miatt, másrészt azért került 
sor, mert egyre kevesebb gyermek jelentkezett 

kollégistának). A Sury iskola régi épületéből 
az – immár „egykori” – Kollégium időközben 
korszerűsített termeibe költözött be egy teljes 
alsós évfolyam.

A korszerűsítésben a pályázati támogatások 
mellett nagy szerepet vállalt a Gyermekekért 
Plusz Alapítvány és – ezen keresztül – az alapít‑
ványt támogató szülői közösség is. Igyekszünk 
minél jobb kapcsolatot ápolni a szülőkkel, akik‑
nek együttműködése elengedhetetlen az oktatás 
sikeréhez. Erre szolgál az immár hagyományos 
Családi nap, melyen tanulóink szüleikkel együtt 
vesznek részt, s ahol színes programot kínálunk 
a családoknak. Ezt segíti az évente megrendezett 
iskolai Gála és a Jótékonysági Bál is.

A fentiekből jól látszik, mennyi változás 
történt iskolánkban az elmúlt negyed század‑
ban – azt, hogy intézményünk „tulajdonosa” is 
megváltozott közben, önkormányzatiból ismét 
állami iskola lettünk –, nem is említettem, és 
azt sem, hogy egész napossá vált az oktatás. A 
változékony idők embert próbálók is egyben. 
Ilyenkor különösen nehéz és hálátlan feladat egy 
intézmény vezetése. Sípos Ottó nyugdíjba vonu‑
lása után – ő két évtizedig állt az iskola élén –, 
2006. és 2011. között Osbáth Barna, 2011‑től 
2016‑ig Sápi Tiborné tett eleget e feladatnak, és 
próbálták legjobb tudásuk szerint korszerűvé, 
versenyképessé tenni iskolánkat.

2016‑tól Plichta Ildikó vezeti intézményün‑
ket, elődeihez hasonlóan a versenyképességet 
tartva szem előtt. Régi szokás nálunk, hogy a 
Gergely‑járás hagyományát felelevenítve a taní‑
tók iskolába hívogató műsort adnak tavaszon‑
ként a leendő iskolásoknak. Az elmúlt évtől min‑
den hónapban szervezünk valamilyen „hívoga‑
tó” eseményt az óvodásoknak illetve szüleiknek, 
és – mielőtt beülnének az iskolapadba – gólya‑
tábort is rendezünk nekik. Az elmúlt évtől tanu‑
lóink részt vesznek a Határtalanul programban 
is, melynek keretében határon túli magyar tele‑
pülésekre látogatnak, megismerkedve az ottani 
gyerekekkel.

S hogy mit hoz a jövő? Megmaradást és fejlő‑
dést. Ennek egyik záloga az, hogy hamarosan sor 
kerül a harmadik oktatási jellegű nagyberuhá‑
zásra is Lajosmizsén. Intézményünk 500 millió 
forintos állami támogatást nyert. Egy új, három 
háromszintes, ezer négyzetméteres, 15 tanter‑
mes épületrészt kapunk ezáltal. A beruházás 
magában foglal továbbá burkolatcserét, fejlesz‑
tőhelyiség kialakítását, műfüves, többfunkciós 
pálya kialakítását, mellette futópályával. A pro‑
jekt várhatóan 2020 őszén fejeződik be.

Bizton állíthatjuk tehát, hogy iskolánk a me‑
gye legszebb és legkorszerűbb intézményei közé 
tartozik majd.

 Gábris Imre, tanító

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

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

A „Határtalanul” 
program keretében 

Erdélyben jártak 
diákjaink

Iskolába hívogató 
Gergely‑járás:  
„De mulatságosak  
a tanító nénik!”



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

8  | HÍRLAP | 2018. július–augusztus | 

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

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

Lajosmizsén az óvoda 1925‑ben kezdte meg működé‑
sét a Községi Tanács melletti épületben.
A háború idejétől 1952‑ig az óvodai nevelés szü‑

netelt. Ezt követően 1953 és 1973 közötti időszakban 
a Szent Lajos utcai óvoda és 1964‑től a Rákóczi utcai 
óvoda fogadta a kisgyermekeket. A növekvő gyermek‑
létszám hatására 1973. szeptember 1‑jén átadásra került 
az új négycsoportos óvoda a település központjában. 
1977. augusztus 20‑tól újabb 4 csoporttal bővült a szék‑
hely óvoda épülete. 1991‑ben a Szent Lajos utca 19. szám 
alatt a gyermekorvosi rendelő helyén, 2 csoportban újra 
indult az óvodai nevelés. 

2007 augusztusától Lajosmizse város és Felsőlajos 
község kötelező feladatellátásként társulási formában 
biztosította az óvodai nevelést. 

2009‑től a Szent Lajos utca 19. szám alatt 3 óvodai 
csoportszoba és tornaszoba fogadta a gyermekeket a volt 
iskola épületében.

A székhely óvoda 2013‑ban a DAOP‑4.2.1.‑11 „Mese‑
rét Óvoda fejlesztése, korszerűsítése” pályázat támogatá‑
sával modern és energetikailag korszerű épülettel gyara‑
podott: 3 csoportszoba, szociális helyiségek, tornaszoba, 
logopédiai‑fejlesztő és orvosi szoba építése valósult meg. 
Az óvodai férőhelyek száma 441 főre bővült.

A fejlesztések folytatódtak 2015‑ben is a KEOP‑
5.7.0/15‑2015‑0034 pályázat segítésével megújult a szék‑
hely és a Rákóczi utcai óvoda: nyílászárók cseréje, hom‑
lokzatszigetelés által korszerűvé váltak az intézmények.

2017‑ben a TOP‑1.4.1‑15 pályázat segítségével to‑
vább szépült a székhely, a Rákóczi és a Szent Lajos utcai 
óvodák.

2018 nyarán  a székhelyintézményben a pancsoló me‑
dence és főzőkonyha felújításával folytatódnak a mun‑
kálatok. A fejlesztésekkel az óvodákban biztosítottak a 
feltételek a színvonalas nevelő‑oktató munkához. Az 
intézmény az UNIOS előírásoknak megfelelő biztonsá‑
gos környezettel várja az óvodás és bölcsődés gyerme‑
keket. Nevelő munkánk színvonalának, fejlesztésének 
biztostéka az óvodapedagógusok, kisgyermeknevelők, 
a nevelő‑oktató munkát segítők és a technikai dolgozók 
jó szakmai felkészültsége, kreativitása. Intézményünk 
adottságai, szellemisége, sikerei boldog óvodás és bölcső‑
dés éveket biztosítanak a ránk bízott gyermekek számára.

 Kocsis Györgyné, intézményvezető

Székhelyintézmény udvara az 1990‑es években

Székhelyintézmény napjainkban

2014 nyarán önkormányzati támogatásból a Szent Lajos utcai óvoda  
külső felújítása történt meg

Ünnepélyes óvodaátadó 2013 szeptember elsején  
a Székhelyintézményben
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MESERÉT LAJOSMIZSEI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
Lajosmizse, Attila utca 6. • Telefon: 76/356–560 • E-mail: mizsovi@freemail.hu

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

Ovifoci csapat (2000)

Gyermeknapi vigadalom a Rákóczi utcai Tagintézmény udvarán (2011)

Nyári élet a Központi Óvodában (201)

Játékos mozgástevékenység a székhelyintézményünk udvarán kialakított 
taposóösvényen

MESERÉT LAJOSMIZSEI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉGE
Telefon: 76/555–024 • 6050 Lajosmizse, Szent L. u. 19. • E-mail: mesebolcsi@freemail.hu 

Lajosmizse városa számára nagy lépés volt a 
bölcsőde megnyitása, hiszen a családok ré‑

szére lehetőség nyílt, hogy három év alatti gyer‑
mekeiket szakértő kezekre bízzák. A bölcsődében 
közös erővel építettük fel úgy az elveket, mint a 
csoportok berendezését és a szokások kialakítását.

A kezdeti nehézségeket legyőzve a bölcsődé‑
ben teljes feltöltöttség mellett mindig pozitív visz‑
szajelzéseket kaptunk, folyamatosan bővítettük és 
színesítjük családi programjainkat és a bölcsőde 
felszereltségét, melyben támogatást kapunk a szü‑
lőktől és a fenntartó önkormányzattól egyaránt. 
Úgy vélem a bölcsődei csoportok magas szintű 
felszereltsége kiemelkedő, mind a bútorzatot, 
mind pedig a játékokat illetően, fontos számunkra 
a fejlesztő játékok bővítése, hogy minél szélesebb 
körben segíthessük a gyermekek fejlődését.

A bölcsődében megszokott a családias han‑
gulat, hiszen egységünkben összeszokott csapat 
dolgozik, fontos számunkra a barátságos, szere‑
tetteljes és elfogadó légkör minden körülmények 
között, a bölcsődei elvekre épülve, a gyermekek 
és szüleik felé is. 

Bölcsődénkben rendszeresen rendezünk, 
szervezünk családi délutánokat, melyek a népi 
hagyományokra, és modernebb ünnepekre épül‑

nek, ilyen például a Tök jó nap, amikor lehető‑
ség nyílik tök faragásra illetve sütőtök kóstolásra. 
Természetesen ide tartozik az Adventi készülő‑
dés és a Karácsony is, vidám és színes alkalom 
a Farsang és a Gyermek nap, továbbá minden 
évben elbúcsúztatjuk a „ballagó” gyermekeket. 
Ilyenkor a legfontosabb a közösen eltöltött idő 
a gyermekekkel, lehetőség van beszélgetésekre 
a családokkal. Igyekszünk színessé, érdekessé 
tenni ünnepeinket a gyermekek számára, pél‑
dául Húsvétkor bárányt, nyuszit simogathatnak, 
és minden követ megmozgatunk, hogy Márton 

napon liba is járjon a bölcsődében, amely sok 
örömet és kacagást hoz magával.

Nem oly régen ünnepelhettük 5 éves fenn‑
állását az intézménynek, melyet megelőzött né‑
hány személyi változás, de ez nem állhatta útját 
a fejlődésnek.

A jövőben is szeretnénk megtartani és épí‑
teni azt a bizalmat, amit a szülőktől kapunk, hi‑
szen számunkra a családok a legfontosabbak és 
a gyermekek felhőtlen és gondtalan fejlődése, 
mely csak így garantálható. 

 Karlik Zsófia, kisgyermeknevelő
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A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Lajosmizsei
XXv. 

Az Expo kísérő programjai  2018. augusztus 18. szombaton
Autó kiállítás   Szabadság téri parkban egész nap
10.00 -14.00 óra Kecskeméti Járási Egészségfejlesztési Iroda (EFI) Egészségpontja a Sportcsarnok melletti kisudvarban. Szűrőbusz: Egészségi állapotfelmérés, melanoma szűrés, test-tömeg index számítás. Életmód tanácsadás dietetikussal. Elsősegély nyújtás, újraélesztés bemutatása,gyakorlása

15.00 - 18.00 óra Lovas-kocsikázás a városközpontban - Indulás fél óránként az Expo bejáratától

Az Expo Augusztus 19. vasárnap programjai 
nyitva: 9.00 - 20.00 óra

Expo kiállításai megtekinthetők a Sportcsarnokban 9.00-20.00 óra között

Mezőgazdasági gép-és járműkiállítás a Szabadság téri parkban egész nap

Az Expo Augusztus 20. hétfő programjai
nyitva: 9.00 - 19.00 óra

Expo kiállításai megtekinthetők a Sportcsarnokban 9.00 - 19.00 óráigMezőgazdasági gépkiállítás a Szabadság téri parkban egész nap18.00 óra  Kiállítók díjazása, a szavazás eredményhirdetése 19.00 óra  Az Expo zárja kapuit

Szeretettel és ti
sztelettel várjuk ünnepségünkre!

Nyáresti Koncertek
Szeretettel hívjuk, várjuk Önt  

és Kedves Partnerét koncertjeinkre

Ideje: 2018. augusztus 3. (péntek) 19 óra

Lajosmizsei Városi Kamarakórus 

+ gazsi & Jani koncertje

Ideje: 2018. augusztus 10. (péntek) 19 óra

Fonográf Emlékzenekar koncertje

Belépés díjtalan!

Helyszín: Művelődési Ház udvara

Napok

13.00 óra   
Mizsei Vendégkert nyitja kapuit

14.00 óra  
Kecskeméti Huszárok Hagyományőrző Egyesületének 

bemutatója a Szabadság téri parkban

15.00 óra  
„Lajosmizse - 2018” pályázat eredményhirdetése  

„Lajosmizsei mondókák”  

és „nincs szebb madár, mint a lúd” c. helyi óvodások műsora    

15.30 óra 
Európai Kulturális Kavalkád: Testvér-települési kulturális 

csoportok műsora

Jászberényi Hagyományőrző Egylet előadásában „Életképek 

a régi paraszti világból” Írta és rendezte: Hortiné Dr. Bathó 

Edit

Jászberényi Hagyományőrző Együttes folklórműsora

palics település kulturális műsora

gazsi és Jani - lajosmizsei zenei formáció mini koncertje

Mizsei Vadrózsák folklór műsora

17.30 óra  Virágkötő verseny eredményhirdetése

18.00 óra „2018. év stílusa és trendje az esküvőkön” 

- Família Szalon bemutatója

Helyszín: Polyák Imre Sportcsarnok  2018. Augusztus 18-20.Tisztelettel és szeretettel hívjuk, várjuk Önt és Partnerét az Expo programjaira
Az Expo augusztus 18. szombat programjainyitva: 10.00 - 20.00 óra10.00 óra

Ökumenikus egyházi szertartás a Szent Lajos Római Katolikus Templomban

10.45 óra 
Ünnepi felvonulás a Templomtól a Polyák Imre Sportcsarnokig 11.15 óra 

„Lajosmizse 1993-2018” Jubileumi Emlékünnepség a Sportcsarnokban
Vendégfogadó köszöntő: Basky András Lajosmizse polgármestereLajosmizse és Felsőlajos testvér-települési szerződésének aláírásaTestvér-települési köszöntő: Juhász gyula Felsőlajos polgármestereHortiné dr. Bató Edit Jászmúzeum igazgatóBorbás Ferenc jászkun főkapitány

25 éves Lajosmizse várost köszönti:  gulyás gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter„Lajosmizse Expo 1993-2018” Kiállítás és Vásár megnyitása  és Mezőgazdasági állat-, gép- és járműkiállítás megnyitásaKiállításokat megnyitja: dr. Salacz László országgyűlési képviselőÜnnepi műsor helyi művészek és kulturális csoportok közreműködésével

“Lajosmizse Expo - 1993-2018”  Kiállítás és Vásár 

Augusztus 20. hétfő 
Városi Ünnepség

Tisztelettel hívjuk, várjuk Ünnepségünkre, amely 16.00 óra-

kor kezdődik, a Művelődési Ház előtti Szent István emlékmű 

koszorúzásával. Ezt követően, 16.30 órától az Ünnepségünk 

folytatódik a Polyák Imre Sportcsarnokban, az Expo területén.

Az ünnepség műsorterve:

Ünnepi köszöntőt mond  

Dr. Adonyi Lajos alpolgármester

„mert kell egy ország” című műsor  

r. Kárpáti péter színművész közreműködésével

Szakmai kitüntető díjakat, környezetvédelmi díjakat  

és elismerő oklevelet ad át:

Basky András polgármester

                                   

Kitüntetettek:
Lajosmizse Városért Díj

rimóczi László

Lajosmizse Város Ifjúságának 

Neveléséért és Oktatásáért Díj 

Barna Beáta Ilona

Lajosmizse Város  

Közművelődéséért Díj

veszelszkiné Bitai Judit

Csire vince

Lajosmizse Város  

Sportjáért Díj

 Almavirág Horgász 

egyesület

Lajosmizse Város 

Településfejlesztéséért Díj

Lajosmizsei Folplast Kft.

Freudenberg tömítés 

Ipari Kft.

Szeretettel és tisztelettel várjuk ünnepségünkre!

IV. Testvér-települési TalálkozóSzeretettel hívjuk, várjuk Önt és PartnerétIV. Testvér-települési Találkozó rendezvényeire2018. Augusztus 18. szomBAt11.15 óra Lajosmizse város testvér-települései bemutatkoznak a „Lajosmizse expo - 1993-2018” Kiállítás és vásár keretében
 Helyszín: Polyák Imre Sportcsarnok15.30 óra európai Kulturális Kavalkád - testvér-települési kulturális csoportok műsora

 Helyszín: Polyák Imre Sportcsarnok2018. Augusztus 19. vAsárnAp09.00 óra Iv. testvér-települési Labdarúgó Kupa
 Helyszín: Lázár Bence Lajosmizsei Labdarúgó  
        Sportcentrum14.00 óra Kerekasztal beszélgetés: településünk, országunk, európánk jövőképe

 Helyszín: Lajosmizsei Városháza, Díszterem15.00 óra Lajosmizsei Helytörténeti mustra Helyszín: Régi Városháza
2018. Augusztus 20. HétFő14.00 óra Konferencia: Hogyan tudunk a múltunkra jövőt építeni?  Helyszín: Lajosmizse Város Művelődési Háza   

        és Könyvtára, Díszterem

Tóparti rendezvények
Szeretettel hívjuk, várjuk Önt és Partnerét 

XXV. Lajosmizsei Napok Tóparti rendezvényeire

2018. AuguSzTuS 19. VASárnAp

09.00  Családi főzőnap megnyitója: 

Bográcsos Főzőverseny

 Pogácsa Sütőverseny

10.00  Budapest Marching Jazz Band Együttes 

interaktív előadása

11.00  „Táncoljunk együtt a feledés ellen”  

Senior örömtánc Ildikóval

13.00  Dokk Stúdió Bor’la Bor együttesének  

koncert műsora

14.00  Főzőverseny eredményhirdetése

15.00  Promise együttes koncertje

16.00  Dance For Art Táncstúdió fellépése

16.30  Lajosmizsei Kutyakiképzwő-iskola bemutatója

17.00  SZÉLTOLÓK Együttes gyermekműsora

18.00  Élő Dínó Show - interaktív bemutató

19.00  Republic zenekar koncerje

21.00  Rulett együttes utcazenéje
Helyszín: Iskola-tó

2018. AuguSzTuS 21. KEdd

18.30  Agros Kutyaiskola és Bűnmegelőzési Kutyás 

Klub Kecskemét engedelmességi bemutatója

19.00  Dokk Stúdió BMV Énektrió formációja

20.00  Ezeregy év - történelmi tánc-show  

- Experidance produkció

21.30  Tűzijáték Helyszín: Iskola-tó

Ünnepi egyházi szertartások2018. Augusztus 18. (szombat)10.00 óra Ökumenikus egyházi szertartás    Szent Lajos Római Katolikus Templom
2018. Augusztus 19. (vasárnap)9.30 óra Új kenyérért hálaadó úrvacsorás istentisztelet  Református Templom

2018. Augusztus 20. (hétfő)
8.00 óra Szent István király ünnepi szentmise  Szent Lajos Római Katolikus Templom18.30 óra Szent István király ünnepi szentmise   Szent Lajos Római Katolikus Templom

„EFOP-1.8.19” 

Sportrendezvények
Szeretettel hívunk, várunk valamennyi Sportbarát  

nyári sportrendezvényeinkre

2018. augusztus 11. szombat

10.00 óra Sakk - Lovass Imre Emlékverseny

Helyszín: Művelődési Ház

2018. augusztus 19. vasárnap

9.00 óra IV. Testvér-települési Labdarúgó Kupa

Helyszín: Lázár Bence Lajosmizsei  

Labdarúgó Sportcentrum

2018. augusztus 19. vasárnap

10.00 óra Vendégvárás 

8.30 órától Veterán motoros kiállítás és túra

Helyszín: Iskola-tó

2018. augusztus 25. szombat

9.00 óra Asztalitenisz – Varga Iván Emlékverseny 

Helyszín: Polyák Imre Sportcsarnok

Tóparti rendezvények kísérő programjai augusztus 19-én
Információs és könyvtári sátor, kirakodó vásár, kézműves foglalkozás, ugrálóvár, sörgő

 
Tóparti rendezvények kísérő programjai augusztus 21-én

Kirakodó vásár, ugrálóvár, sörgő
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A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Lajosmizsei
XXv. 

Az Expo kísérő programjai  2018. augusztus 18. szombaton
Autó kiállítás   Szabadság téri parkban egész nap
10.00 -14.00 óra Kecskeméti Járási Egészségfejlesztési Iroda (EFI) Egészségpontja a Sportcsarnok melletti kisudvarban. Szűrőbusz: Egészségi állapotfelmérés, melanoma szűrés, test-tömeg index számítás. Életmód tanácsadás dietetikussal. Elsősegély nyújtás, újraélesztés bemutatása,gyakorlása

15.00 - 18.00 óra Lovas-kocsikázás a városközpontban - Indulás fél óránként az Expo bejáratától

Az Expo Augusztus 19. vasárnap programjai 
nyitva: 9.00 - 20.00 óra

Expo kiállításai megtekinthetők a Sportcsarnokban 9.00-20.00 óra között

Mezőgazdasági gép-és járműkiállítás a Szabadság téri parkban egész nap

Az Expo Augusztus 20. hétfő programjai
nyitva: 9.00 - 19.00 óra

Expo kiállításai megtekinthetők a Sportcsarnokban 9.00 - 19.00 óráigMezőgazdasági gépkiállítás a Szabadság téri parkban egész nap18.00 óra  Kiállítók díjazása, a szavazás eredményhirdetése 19.00 óra  Az Expo zárja kapuit

Szeretettel és ti
sztelettel várjuk ünnepségünkre!

Nyáresti Koncertek
Szeretettel hívjuk, várjuk Önt  

és Kedves Partnerét koncertjeinkre

Ideje: 2018. augusztus 3. (péntek) 19 óra

Lajosmizsei Városi Kamarakórus 

+ gazsi & Jani koncertje

Ideje: 2018. augusztus 10. (péntek) 19 óra

Fonográf Emlékzenekar koncertje

Belépés díjtalan!

Helyszín: Művelődési Ház udvara

Napok

13.00 óra   
Mizsei Vendégkert nyitja kapuit

14.00 óra  
Kecskeméti Huszárok Hagyományőrző Egyesületének 

bemutatója a Szabadság téri parkban

15.00 óra  
„Lajosmizse - 2018” pályázat eredményhirdetése  

„Lajosmizsei mondókák”  

és „nincs szebb madár, mint a lúd” c. helyi óvodások műsora    

15.30 óra 
Európai Kulturális Kavalkád: Testvér-települési kulturális 

csoportok műsora

Jászberényi Hagyományőrző Egylet előadásában „Életképek 

a régi paraszti világból” Írta és rendezte: Hortiné Dr. Bathó 

Edit

Jászberényi Hagyományőrző Együttes folklórműsora

palics település kulturális műsora

gazsi és Jani - lajosmizsei zenei formáció mini koncertje

Mizsei Vadrózsák folklór műsora

17.30 óra  Virágkötő verseny eredményhirdetése

18.00 óra „2018. év stílusa és trendje az esküvőkön” 

- Família Szalon bemutatója

Helyszín: Polyák Imre Sportcsarnok  2018. Augusztus 18-20.Tisztelettel és szeretettel hívjuk, várjuk Önt és Partnerét az Expo programjaira
Az Expo augusztus 18. szombat programjainyitva: 10.00 - 20.00 óra10.00 óra

Ökumenikus egyházi szertartás a Szent Lajos Római Katolikus Templomban

10.45 óra 
Ünnepi felvonulás a Templomtól a Polyák Imre Sportcsarnokig 11.15 óra 

„Lajosmizse 1993-2018” Jubileumi Emlékünnepség a Sportcsarnokban
Vendégfogadó köszöntő: Basky András Lajosmizse polgármestereLajosmizse és Felsőlajos testvér-települési szerződésének aláírásaTestvér-települési köszöntő: Juhász gyula Felsőlajos polgármestereHortiné dr. Bató Edit Jászmúzeum igazgatóBorbás Ferenc jászkun főkapitány

25 éves Lajosmizse várost köszönti:  gulyás gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter„Lajosmizse Expo 1993-2018” Kiállítás és Vásár megnyitása  és Mezőgazdasági állat-, gép- és járműkiállítás megnyitásaKiállításokat megnyitja: dr. Salacz László országgyűlési képviselőÜnnepi műsor helyi művészek és kulturális csoportok közreműködésével

“Lajosmizse Expo - 1993-2018”  Kiállítás és Vásár 

Augusztus 20. hétfő 
Városi Ünnepség

Tisztelettel hívjuk, várjuk Ünnepségünkre, amely 16.00 óra-

kor kezdődik, a Művelődési Ház előtti Szent István emlékmű 

koszorúzásával. Ezt követően, 16.30 órától az Ünnepségünk 

folytatódik a Polyák Imre Sportcsarnokban, az Expo területén.

Az ünnepség műsorterve:

Ünnepi köszöntőt mond  

Dr. Adonyi Lajos alpolgármester

„mert kell egy ország” című műsor  

r. Kárpáti péter színművész közreműködésével

Szakmai kitüntető díjakat, környezetvédelmi díjakat  

és elismerő oklevelet ad át:

Basky András polgármester

                                   

Kitüntetettek:
Lajosmizse Városért Díj

rimóczi László

Lajosmizse Város Ifjúságának 

Neveléséért és Oktatásáért Díj 

Barna Beáta Ilona

Lajosmizse Város  

Közművelődéséért Díj

veszelszkiné Bitai Judit

Csire vince

Lajosmizse Város  

Sportjáért Díj

 Almavirág Horgász 

egyesület

Lajosmizse Város 

Településfejlesztéséért Díj

Lajosmizsei Folplast Kft.

Freudenberg tömítés 

Ipari Kft.

Szeretettel és tisztelettel várjuk ünnepségünkre!

IV. Testvér-települési TalálkozóSzeretettel hívjuk, várjuk Önt és PartnerétIV. Testvér-települési Találkozó rendezvényeire2018. Augusztus 18. szomBAt11.15 óra Lajosmizse város testvér-települései bemutatkoznak a „Lajosmizse expo - 1993-2018” Kiállítás és vásár keretében
 Helyszín: Polyák Imre Sportcsarnok15.30 óra európai Kulturális Kavalkád - testvér-települési kulturális csoportok műsora

 Helyszín: Polyák Imre Sportcsarnok2018. Augusztus 19. vAsárnAp09.00 óra Iv. testvér-települési Labdarúgó Kupa
 Helyszín: Lázár Bence Lajosmizsei Labdarúgó  
        Sportcentrum14.00 óra Kerekasztal beszélgetés: településünk, országunk, európánk jövőképe

 Helyszín: Lajosmizsei Városháza, Díszterem15.00 óra Lajosmizsei Helytörténeti mustra Helyszín: Régi Városháza
2018. Augusztus 20. HétFő14.00 óra Konferencia: Hogyan tudunk a múltunkra jövőt építeni?  Helyszín: Lajosmizse Város Művelődési Háza   

        és Könyvtára, Díszterem

Tóparti rendezvények
Szeretettel hívjuk, várjuk Önt és Partnerét 

XXV. Lajosmizsei Napok Tóparti rendezvényeire

2018. AuguSzTuS 19. VASárnAp

09.00  Családi főzőnap megnyitója: 

Bográcsos Főzőverseny

 Pogácsa Sütőverseny

10.00  Budapest Marching Jazz Band Együttes 

interaktív előadása

11.00  „Táncoljunk együtt a feledés ellen”  

Senior örömtánc Ildikóval

13.00  Dokk Stúdió Bor’la Bor együttesének  

koncert műsora

14.00  Főzőverseny eredményhirdetése

15.00  Promise együttes koncertje

16.00  Dance For Art Táncstúdió fellépése

16.30  Lajosmizsei Kutyakiképzwő-iskola bemutatója

17.00  SZÉLTOLÓK Együttes gyermekműsora

18.00  Élő Dínó Show - interaktív bemutató

19.00  Republic zenekar koncerje

21.00  Rulett együttes utcazenéje
Helyszín: Iskola-tó

2018. AuguSzTuS 21. KEdd

18.30  Agros Kutyaiskola és Bűnmegelőzési Kutyás 

Klub Kecskemét engedelmességi bemutatója

19.00  Dokk Stúdió BMV Énektrió formációja

20.00  Ezeregy év - történelmi tánc-show  

- Experidance produkció

21.30  Tűzijáték Helyszín: Iskola-tó

Ünnepi egyházi szertartások2018. Augusztus 18. (szombat)10.00 óra Ökumenikus egyházi szertartás    Szent Lajos Római Katolikus Templom
2018. Augusztus 19. (vasárnap)9.30 óra Új kenyérért hálaadó úrvacsorás istentisztelet  Református Templom

2018. Augusztus 20. (hétfő)
8.00 óra Szent István király ünnepi szentmise  Szent Lajos Római Katolikus Templom18.30 óra Szent István király ünnepi szentmise   Szent Lajos Római Katolikus Templom

„EFOP-1.8.19” 

Sportrendezvények
Szeretettel hívunk, várunk valamennyi Sportbarát  

nyári sportrendezvényeinkre

2018. augusztus 11. szombat

10.00 óra Sakk - Lovass Imre Emlékverseny

Helyszín: Művelődési Ház

2018. augusztus 19. vasárnap

9.00 óra IV. Testvér-települési Labdarúgó Kupa

Helyszín: Lázár Bence Lajosmizsei  

Labdarúgó Sportcentrum

2018. augusztus 19. vasárnap

10.00 óra Vendégvárás 

8.30 órától Veterán motoros kiállítás és túra

Helyszín: Iskola-tó

2018. augusztus 25. szombat

9.00 óra Asztalitenisz – Varga Iván Emlékverseny 

Helyszín: Polyák Imre Sportcsarnok

Tóparti rendezvények kísérő programjai augusztus 19-én
Információs és könyvtári sátor, kirakodó vásár, kézműves foglalkozás, ugrálóvár, sörgő

 
Tóparti rendezvények kísérő programjai augusztus 21-én

Kirakodó vásár, ugrálóvár, sörgő
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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

Lajosmizsén „népkönyvtár” 1950 őszén jött lét‑
re a Kecskeméti Körzeti Könyvtár szervezésé‑

ben. Népkönyvtárból 1960. szeptember 1‑jén vált 
községi könyvtárrá. A művelődési ház az 1950‑es 
évek elejétől kezdte meg működését a volt ipar‑
testület épületében. Ettől az időtől az 1990‑es évek 
végéig a településünkön hat különböző helyszí‑
nen és épületben folyt valamilyen közművelődési, 
közgyűjteményi, kulturális tevékenység. A helyi 
igényeknek megfelelően alakították át a mozi 
épületét, mely így magában foglalja a művelődési 
házat és a könyvtárat is. Ebben az időszakban a 
művelődési ház vezetője Gyapjas Péter, a könyv‑
tár vezetője Gazsó Lajosné volt. A könyvtárnak új 
vezetője lett Magné Kemmer Márta személyében 
és az ő vezényletével költözött át a bibliotéka a 
megújult kulturális központba, melyet 1999. au‑
gusztus 20‑án adtak át ünnepélyes keretek között. 
Az új intézmény megbízott vezetője Imre Lajos 
lett, majd Csapó György. 2002‑ben Guti Istvánnét 
nevezték ki a művelődéi ház és könyvtár élére, aki 
jelenleg is a vezető az intézményben. 

A könyvtár élén is változás történt, miután 
nyugdíjba vonult Magné Márta. A váltás 2012‑ben 
történt, azóta Dudás Klára tölti be a pozíciót. 

A 19 éve átadott intézményt folyamatosan 
fejlesztjük, belső átalakításokat végzünk, hogy 
még komfortosabban érezzék magukat látoga‑
tóink.

A művelődési ház és könyvtár komoly mun‑
kát végzett az elmúlt időszakban is. A rendez‑
vényeink, a pályázati lehetőségeink és szakmai 
kapcsolataink kialakítása területén igyekeztünk 
minden lehetőséget kihasználni, megvalósítani. 
Célunk továbbra is az, hogy a város szellemi és 
kulturális életének meghatározó szereplőjeként a 
társadalmi megfelelés és a gazdaságos működés 
összhangját megteremtve működjünk. Továbbra 
is úgy gondoljuk, hogy meg kell őrizni értékein‑
ket, de fokozni kell szolgáltató képességünket, 
annak érdekében, hogy a városban élőknek, 
egyéneknek és közösségeknek nagyobb segít‑
séget nyújtsunk az esélyteremtéshez, fejlődés‑
hez. Ez szellemi, személyi és tárgyi adottságaink 
mozgósítását is jelenti. 

Könyvtárunk gyűjteményével, szolgáltatá‑
sainak részben akadálymentes hozzáférésének 
biztosításával, rendezvényeivel támogatja a vá‑
ros területén az élethosszig tartó tanulás, az ön‑
művelés, a személyiségépítés és rekreáció min‑

den állampolgárra kiterjedő alkotmányos jogát, 
továbbá az olvasásképesség, a digitális írástudás 
fejlesztését az információs műveltség elsajátítását.

Feladatainkat egész évben folyamatosan vé‑
gezzük. A meglévő, évről évre visszatérő rendez‑
vényeken túl – melyeket változatos tartalommal 
töltünk meg –, folyamatosan törekszünk arra, 
hogy mindig legyen valamilyen új program az 
év folyamán. 

A minőségi könyvtári szolgáltatások, a kö‑
zösségi térként való működés, az olvasásfejlesz‑
tés és az állomány szakszerű építése a legfonto‑
sabb könyvtárszakmai feladatok.

A város kulturális intézményében fő fel‑
adatunknak tekintjük a szűk lakóhelyünk, 
magyar és az egyetemes kultúra kincseinek 
megismertetését, az önművelés, a szabadidő 
értékes eltöltésének segítését.

Az év folyamán kiállításokat (pl. szakköri ki‑
állítások, Jászolkiállítás), színházi előadásokat 
szervezünk. Különböző, már évek óta megren‑
dezett és kedvelt rendezvényekre várjuk a város 
lakosságát: Gyermeknap, Lajosmizsei Napok, 
Fürkész tábor, Országos Könyvtári Napok, Nép‑
mese Hete, Boszorkányszombat, Szamócás Vá‑
sári Forgatag Tavaszköszöntő Húsvéti Kavalkád, 
Grillázs Majális, Nyáresti Koncertek, író‑olvasó 
találkozók, közönségtalálkozók. 

Az elmúlt 5 évben vendégünk volt a teljes‑
ség igénye nélkül: Kowalsky meg a Vega, Kocsis 
Tibor, Honeybeast, The Biebers, Maszkura és 
a Tücsökraj, Zanzibár, Alma együttes, Gryllus 
Vilmos, Gulyás László, Lukács Sándor, Grecsó 
Krisztián, Dévai Nagy Kamilla, Hegyi Barbara, 
Schäffer Erzsébet, Csernus Imre, Müller Péter, 
Pál Feri atya, Szabó Gyuri bácsi, Ugron Zsol‑
na, Nagy‑Kálóczy Eszter, Csík János és barátai, 
Lóca együttes, Tari Annamária, Endrei Judit és 
még sokan. 

Az aktuális programjainkról, rendezvénye‑
inkről tájékozódhat a honlapunkon, illetve meg‑
tekintheti a rendezvényeinkről készült fotókat a 
képtárban és közösségi oldalakon.

Dudás Klára, könyvtárvezető
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Lajosmizsei Kultúrapártoló Alapítvány
Kultúrapártoló alapítványt 2007‑ben azért 

hoztuk létre, hogy a közművelődési és könyvtári 
programok, rendezvények szervezését segítse, 
támogassa.

Célja többek között megismertetni szűk 
lakóhelyünkkel a helyi értékeket, illetve a vi‑
lágra kitekintve közelebb hozzuk a különböző 
kultúrákat. A népművészet és kézművesség ha‑
gyományainak, szellemi értékeinek és technikai 
tapasztalatainak felelevenítése, igényes alkotásra 
nevelés a népművészeti és kézműves, továbbá 
képző‑ és iparművészeti jellegű műfajokban. Az 
elmúlt években az alapítvány a többek között a 
következő rendezvényeket támogatta: Könyvtári 
Olvasó Derbi, Gyermekmajális, Tavaszköszöntő 
Húsvéti Kavalkád és Kézműves vásár, Boszor‑
kányszombat, Nyár Esti koncertek, Dumaszín‑
házas előadások. A művelődési házzal és könyv‑
tárral szorosan együtt működve valósítjuk meg 
célkitűzéseinket.

A Kuratórium tagjai: Varga Mária,  
Kovács Ferencné,  

elnök: Király Zsuzsanna

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

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

Hátsó sor balról: Sinka Tibor, Kovács Gáspár, Schmidt János, Takács Balázs, Óber Roland
Első sor balról: Guti Istvánné, Kovács Ferencné,  

Szabóné Kispál Erika, Király Zsuzsanna, Varga Mária, Dudás Klára

Szakköreinkre, klubjainkba várjuk az érdeklődőket: 
• Babás délelőtt a könyvtárban – vezeti: Varga Mária, Kovács Gáspár
• Babás jóga – vezeti Rimóczi Klára
• Ékszerkészítő szakkör – vezeti: Czigány Erika
• Életmód klub – vezeti: Rimóczi Klára
• Jász hímzőkör – vezeti: Konyor Józsefné
• Jóga foglalkozás – vezeti: Baranyó Zsuzsi
• Karate – vezeti: Farkas Márta
• Kerámia szakkör – vezeti Vinnainé Csurpek Ágnes
• Kötés és horgolás klub – vezeti: Kecskeméti Edit
• MASZK (Mizsei Amatőr Színjátszó kör) – vezeti: Kovács Gáspár
• Mizsei Vadrózsák néptánccsoport – vezeti: Bitai Judit,
• Numizmatika klub – vezeti: Verdung Imre
• Nyugdíjas Pedagógus olvasókör – vezeti Varga Mária
• Őszikék Nyugdíjasklub – vezeti Mayer Ferencné
• Őszirózsa népdalkör – vezeti: Kovács Gáspár
• Papírfonó szakkör – vezeti: Varga Ibolya
• Patchwork klub – vezeti: Kiss Katalin
• Sakk‑szakkör – vezeti: Móczó István
• Szenior örömtánc – vezeti: Szűcsné Gyöngyösi Ildikó
• Tűzzománc szakkör – vezeti: Skultéti Árpád
• Városi Kamarakórus – karnagy: Berta István.
• Zenés foglalkozás Gazsival – vezeti: Kovács Gáspár
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Az elmúlt hónapokban különösen is hangsú‑
lyossá vált gyülekezetünk életében a Zsol‑

tárok könyvének néhány verse: 
„Ha az ÚR nem építi a házat, hiába fáradoz-

nak az építők. Ha az ÚR nem őrzi a várost, hiába 
vigyáznak rá az őrök.

Hiába keltek korán, és feküsztök későn: fárad-
sággal szerzett kenyeret esztek. De akit az ÚR sze-
ret, annak álmában is ad eleget.”

 (Zsolt. 127,1–2)

Ez az ige foglalja össze legteljesebben mind‑
azt, ami az elmúlt 25 évben történt a lajosmizsei 
református gyülekezetben.

Lajosmizse város közösségén belül gyüle‑
kezetünk egy kicsi családias közösséget alkot. 
Elsődleges feladatunknak mindig is azt tartot‑
tuk, hogy Isten Igéjét, szeretetét kézzelfoghatóvá, 
tapasztalhatóvá tegyük az itt élők számára. Bér‑
ces István lelkipásztor feleségével együtt komoly 
lelki munkát folytatott a gyülekezet életében. A 
rendszeres vasárnapi istentiszteleteken felül bib‑
liaórák, hittanórák, napközis táborok adtak le‑
hetőséget a gyülekezet idősebb és fiatalabb tagjai 
számára a lelki táplálkozásra. 

A lelki munkához fizikai térre is szükség van. 
A közösségi terek, épületek felújítása és korsze‑
rűsítése mindig nagy feladat volt az egyházköz‑
ség számára, de átéltük és megtapasztaltuk, hogy 
Isten megsegített. 

A rendszerváltást követően a gyülekezet éle‑
tében jelentős esemény volt, hogy visszakapta az 
1948‑ban államosított iskolaépületet, ahol gyü‑

lekezeti terem került kialakításra. A leghidegebb 
téli hónapokban ebben a helyiségben tartjuk az 
istentiszteleteket.

A ’90‑es évek végén került felújításra a temp‑
lomi Angster orgona, mely a gyülekezeti éneket 
kíséri, de lehetőséget ad koncertek rendezésére 
is. Az elmúlt évszázad utolsó évtizedében elke‑
rülhetetlenné vált a templomépület külső reno‑
válása, a toronysüvegre új csúcsdísz készíttetése, 
és nem sokkal utána pedig a tetőzet borításának 
lecserélése a belső felújítással együtt. 

Lajosmizsei Református Egyházközség,  
H-6050 Lajosmizse, Dózsa György út 18.  
Telefon: +36 76 356 387; +36 30 636 5860 • E-mail: mizseref@gmail.com

A gyülekezet életében jelentős esemény volt 
a 2010‑es lelkészváltás. 2010. júniusában 26 évi 
szolgálat után Bérces István lelkipásztor nyug‑
állományba vonult, az egyházközség Ferenczy 
Józsefet választotta lelkipásztorának. 

2011‑ben egy pályázat keretében felújítottuk 
a volt kántor‑tanítói lakást. Itt került kialakításra 
a hittanoktató lakrésze, a lelkészi hivatal és egy 
közösségi szoba, amely baba‑mama kör, ifjúsá‑
gi bibliaórák és gyermek‑istentiszteletek hely‑
színéül szolgál.

2012–13‑ban került sor a parókia korszerű‑
sítésére.

Az évtized közepén a renoválási munkák a 
gyülekezeti terem belső felújításával folytatód‑
tak. A gyülekezet mindezekben a munkákban 
átélte és megtapasztalhatta Isten gondviselő, 
ajándékozó szeretetét.

Istenbe vetett hittel és reménységgel tekin‑
tünk előre az ősszel induló templomfelújításra is.

Az épületek azonban, önmagukban csak élet‑
telen kövek. A gyülekezet életében az elsődleges 
mindig a lelki építkezés volt. Az istentiszteletek, 
a kölönféle bibliaórák, a gyermek és családos 
táborok, találkozók, gyülekezeti napok, szeretet‑
vendégségek, koncertek mind azt a célt szolgál‑
ták és szolgálják, hogy a gyülekezet közösségébe 
lépve az egyes ember átélje és megtapasztalja Is‑
ten szeretetét, és megízleljen valamit abból, hogy 
milyen jó Isten egyházához tartozni, egy közös‑
ség részesének lenni.

Fontosnak tartjuk, hogy a legkisebbektől a 
legidősebbekig mindenki lelki otthonra talál‑
jon gyülekezetünkben, és átélje az Istenhez és a 
közösséghez tartozás örömét.

Szeretettel hívunk mindenkit 2018. au‑
gusztus 26‑a, vasárnap 17 órára a Lajosmizsei 
Református Templomba Mészáros János Elek 
magánénekes, a 2012‑es Csillag Születik győz‑
tesének jótékonysági koncertjére. A koncerten 
adományával a templomfelújítást támogathatja.

Bízunk abban, hogy továbbra is Isten veze‑
tése és áldása kíséri utunkat. Mindazért pedig, 
amit kegyelméből átélhettünk, Egyedül Istené a 
Dicsőség – Soli Deo Gloria!

 Ferenczy József, református lelkész
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LAJOSMIZSE  
TANYAMÚZEUM

6050, ALSÓ BENE, 623 SZ., TELEFON: 06 70 489 1870
További információ: Lajosmizse Tanyamúzeum Facebook • www.mmgm.hu

Huszonöt év egy város életében az a kor, 
amikor már nem azt keresi, mi felé tart‑

son, hanem hogy mit hogyan tartson meg. Az 
a kor, amikor a fejlődés folyamatos, de nem 
hirtelenkedő, amikor lakóit, értékeit és múlt‑
ját nem pusztán megőrizni, hanem bemutatni 
is akarja.

 Lajosmizse múltja, igen gazdag tárgyi és 
szellemi emlékekben. Az emlékezés helye, pe‑
dig az 1972‑ben megnyitott Lajosmizsei Tanya‑
múzeum. A várossá nyilvánítás negyedszázados 
évfordulója alkalmából Kis Juhász Irénkével és 
Ifj. Németh Ferenccel beszélgettünk, a Tanya‑
múzeumnak otthont adó tanya egykori tulaj‑
donosának leszármazottjaival, valamint Closs 
Enikővel a Tanyamúzeum gondnokával. 

A tulajdonos unokái 2015‑ben látogattak visz‑
sza, családjuk egykori otthonába a Múzeumok 
Éjszakájának rendezvényére. Elmondták, nagyon 
boldogok, hogy ilyen szép a Tanyamúzeum és büsz‑
kék arra, hogy a kis tanya egyre több programmal 
jelenik meg, Lajosmizse városának életében. Ifj. Né‑
meth Ferenc ha csak tehetné, visszaköltözne, hi‑
szen egész gyermekkorát elevenítette fel lelkében 
a tanyára tett látogatása. Mindketten büszkék arra, 
hogy őseik hagyatéka sok más ember számára is 
értéket tud közvetíteni a 21. században is. 

A közösségi emlékezet őrzésén túl is vállal 
magára feladatot a Tanyamúzeum. Jelenlétével a 
közösségformálásból is igyekszik kivenni részét, 
továbbá a városhoz hasonlóan, a múzeumnak is 
feladata a folyamatos megújulás. Erről Clos Enikőt 
a tanyamúzeum vezetőjét kérdeztem, aki munká‑
jával nap, mint nap életre kelti kis tanyánkat. 

„Az elmúlt 4 év alatt rengeteg változás tör‑
tént a Tanyamúzeum életében. Nagyon fontos 
volt, hogy tavaly megünnepelhette 45 éves szü‑
letésnapját teljes szépségében. Különösen jelen‑
tős, hogy az elmúlt években teljes körű épület 
felújítás, és tárgyi restaurálás történt, amelyet a 
Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár 
szervezett meg ill. végzett el. Az idén egy új mun‑
katársat is sikerült alkalmazni, ami nagyon nagy 
segítséget jelent. A mesterség‑bemutatók jelenleg 
havi szinten valósulnak meg, amelyek hagyomá‑
nyos mesterségek munkafolyamatait, illetve fiatal 
tehetségeit mutatják be. A rendezvények száma is 
növekvőben van. Ez évben ötödször rendeztük 
meg a Múzeumok Éjszakáját, a Hagyományőrző 
Búcsút, pedig második alkalommal szeretnénk 
megrendezni, mégpedig augusztusban a Lajos‑
mizse városának búcsújához kapcsolódva. 

Mivel mindannyiunknak fontos a város és 
a Tanyamúzeum kapcsolata, erről is kérdeztem 
Clos Enikőt.. „A kapcsolatot nagyon pozitív‑
nak látom, mivel azt tapasztalom, hogy teljes a 
támogatás. A közeljövőben szeretnénk, ha fel‑
épülhetne egy foglalkoztató épület, amely sok‑
ban segítené a múzeum életét és így az iskolák‑

A LAJOSMIZSEI TANYAMÚZEUM HELYE ÉS SZEREPE  
A 25 ÉVES VÁROS LAJOSMIZSE ÉLETÉBEN

gatását is élvezi Tanyamúzeumunk. Egy szóval 
mint a Tanyamúzeum vezetője mindenkinek kö‑
szönöm a támogatást.” 

Az évforduló kapcsán Káposztásné Horváth 
Zsuzsanna lajosmizsei alkotóművész munkáiból 
nyílik kiállítás augusztus 18–21‑ig.

A megújult Lajosmizsei Tanyamúzeum és 
fenntartója a Magyar Mezőgazdasági Múzeum 
és Könyvtár nevében köszöntjük a negyedszá‑
zados várost, a gyönyörű, folyamatosan fejlődő 
Lajosmizsét és kívánunk további eredmények‑
ben bővelkedő évtizedeket! 

 Börcsök Zsuzsanna, muzeológus  
 Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár

kal való közös foglalkozások is még gyakoribbá 
vallhatnának. Nagyon szeretnénk, ha a helyi 
közösséggel még intenzívebb együttműködést 
tudnák kialakítani. Ebben is már nagyon sok 
lépés történt, ilyen a Lajosmizsei Hírlapban való 
megjelenés, amelyben egy cikksorozatot indí‑
tottunk, az épületegyüttes részeinek egyenkénti 
bemutatására. Idén a Hagyományőrző Búcsút a 
Lajosmizsei Kultúrapártoló Alapítvánnyal kö‑
zösen tervezzük megrendezni, melynek feltétele 
egy nyertes pályázat. A szomszédban levő Ta‑
nyacsárdával együttműködve programjainkat a 
gasztronómia oldaláról tesszük még színesebbé, 
ezenkívül sok helyi kis‑, és nagyvállalkozó támo‑

fotók: Gulyás kis Csaba
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Egyesületünk 1992‑ben alakult, 
lett önálló kézilabda club, ki‑

válva az akkori Lajosmizsei SC‑ből, 
folytatva a nagy hagyományokkal 
rendelkező kézilabda sportot. 

Az akkori szakosztály az NB‑
II‑ben szerepelt, majd a következő 
évben az NB‑II. bajnokaként fel‑
jutott az NB‑I/B‑be, ahol öt éven 
át vívta mérkőzéseit. 1998‑tól is‑
mét az NB‑II‑es mezőnyt erősí‑
tette egyesületünk csapata, majd 
tizenhárom év után újra a fel‑
sőbb osztályba kvalifikálta magát. 
Egyesületünkben folyó munkát, 
eredményeinket jól tükrözi az aláb‑
bi táblázat:

Egyesületünk jelentős utánpót‑
lás bázisank számít, az alapokat a 
helyi általános iskolában szerzik 
meg a fiatalok. Több országos di‑
ákolimpiai bajnoki cím és helyezés 
fémjelzi az ott folyó kézilabda után‑
pótlás nevelést.

Több magyar válogatott és NB‑
I‑es játékos került ki az egyesüle‑
tünkből. Olyanok, mint: Fazekas 
Nándor, Törő Szabolcs, Farkas Ist‑

ván, Drabant Attila, Takács Bálint, 
és Apró Ferenc, aki egyúttal főisko‑
lai világbajnok is.

2008‑tól egyesületünk beindí‑
totta a női szakosztályt is, remélve, 
hogy hosszútávon a férfiak nyom‑
dokaiba lépnek a hölgyek is. Ők 
időközben önálló egyesületként 
működtek, de ez év őszétől ismét a 
MIZSE KC kereteiben versenyez‑
nek.

Több évi csatározás után elér‑
tük, hogy Lajosmizsén újra egy 
kézilabda egyesület, a MIZSE 
KC színeiben szerepelnek a meg‑
szűnő egyesületek (Lajosmizsei 
NKSE, Lajosmizsei UKC) felnőtt 
és utánpótlás játékosai, összesen 
több, mint 200 fő foglalkoztatá‑
sával.

Célunk, hogy hosszútávra meg‑
teremtsük egy stabil NB‑I/B‑s csa‑
pat szereplésének lehetőségét és 
méltón kiszolgáljuk a mérkőzésre 
látogató szurkolóinkat, támoga‑
tóinkat.

 Sápi Zsombor,  
 SE elnök

MÚLT ÉS JELEN A MIZSE KC ÉLETÉBEN…

Évad bajnoki 
osztály

elért helyezés
felnőtt ifi

91–92. NB-II. 2. ifi csapat más bajnokságban szerepelt
92–93. NB-II. 1. ifi csapat más bajnokságban szerepelt
93–94. NB-I/B 10. ifi csapat más bajnokságban szerepelt
94–95. NB-I/B 7. ifi csapat más bajnokságban szerepelt
95–96. NB-I/B 8. ifi csapat más bajnokságban szerepelt
96–97. NB-I/B 11. ifi csapat más bajnokságban szerepelt
97–98. NB-I/B 14. ifi csapat más bajnokságban szerepelt
98–99. NB-II. 4. 4.
99–00. NB-II. 3. 4.
00–01. NB-II. 5. 6.
01–02. NB-II. 6. 6.
02–03. NB-II. 3. 7.
03–04. NB-II. 4. 4.
04–05. NB-II. 9. 3.
05–06. NB-II. 6. 2.
06–07. NB-II. 2. 2.
07–08. NB-II. 3. 6.
08–09. NB-II. 4. 3.
09–10. NB-II. 5. 3.
10–11. NB-II. 1. 4.
11–12. NB-I/B. 12. 11. junior csapat
12–13. NB-I/B. 9. 11. junior csapat
13–14. NB-I/B. 8. 12. junior csapat
14–15. NB-I/B. 4. 5. junior csapat
15–16. NB-I/B. 12. 8. junior csapat
16–17. NB-I/B. 10. 9. junior csapat
17–18. NB-I/B. 11. 7. Országos Ifiúsági II.osztály

 fotó: Rigó Pál
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LAJOSMIZSEI SAKK KÖR 

A sakkjáték varázsa szerencsére az okos‑tele‑
fonok világában sem csökken, és aki egy‑

szer eljutott a versenyzői szintig az egy életre 
megszereti ezt a sportot. 

A sakk‑piramis legalsó sorában ahol mi is 
tanyázunk nincsenek túl nagy célkitűzések, de 
ha feltűnne egy fanatikus, kirobbanó tehetség, 
Lajosmizsén is adottak a feltételek az elindulásá‑
hoz. Lajosmizse egyike a megyében azon telepü‑
léseknek, ahol van szervezett sakkélet, és folyik 
utánpótlás nevelés is. Örvendetes, hogy néhány 
év óta a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai 
Általános Iskolában is van sakkoktatás. 

Minden sport, jótékony hatással van ember‑
re, ez a sakkra is igaz, mert önfegyelemre, ki‑
tartásra nevel, növeli a koncentráció készséget, a 
kreativitást, a problémamegoldó készséget. Fon‑

„Ezüst Csapat” a Diákolimpia 2010. évi megyei 
döntőjén. Kun Ádám, Váradi Tamás, B. Nagy 
Roland, Faragó Balázs

nőtt csapatunk legnagyobb sikere a 2002/2003‑
évi megyei sakk csapatbajnoki győzelem volt. 

Az akkori csapat erősorrendje: 1. Lovass 
Imre 2. Krizsány László 3. Horváth József 4. 
Szili István 5. Móczó István 6. Hostya Mihály 
7. Fekete Ildikó 8. örök Márton 9. Bérczy József 
10. Kislőrincz István 11. Rácz Judit 12. Török 
Borbála 13. Móczó József 14. Berki Béla 15. Ko‑
nyor Levente 16. Varga Zoltán 17. Zsikla Otto 
18. Szabó Mihály 19. Vida Csaba 20. Vida Lász‑
ló 21. Vidra Lajos 22. Járvás Tímea 23. Berta 
László 24. Györök Attila 25. Lengyel Gábor 26. 
Tüzes Gyula. 

Ifjúsági játékosaink is sok szép eredményt 
értek el a negyedszázad alatt.

Török Borbála két alkalommal, Kun Vivien 
egy alkalommal a diákolimpia országos döntő‑
jébe jutott. Rajtuk kívül Kislőrincz István, Török 
Márton, Fekete Ildikó, Vida Csaba, Márton At‑
tila, Váradi Tamás, Faragó Balázs, B. Nagy Ro‑
land, Kun Ádám, újabban pedig Sorbán György 
Dániel, Kozelka Ágoston és Erős Máté szállítja 
az érmeket a versenyeken. 

 Móczó István 

tos, hogy az ifjúsági játékosok a sakk mellett, ha 
tehetik, focizzanak, kézilabdázzanak, vagy ép‑
pen táncművészeti foglalkozásra járjanak, mert 
tapasztalatom szerint a sakk és a mozgáskultúrát 
igénylő sportok egymásra hatása oda – vissza 
előnyös. 

Egyesületünk legfőbb célja versenyzési le‑
hetőség biztosítása, utánpótlás nevelése, a sakk 
sport népszerűsítése. Évente rendezünk orszá‑
gos, negyedévente pedig helyi versenyeket. 

Mindig nagy sikere volt a Lajosmizsei Sakk 
Piknik rendezvényeinknek, ahol meghívott csa‑
patok sakkban, és fociban mérik össze erejüket. 
Sportkapcsolat épült ki a lajosmizsei és a német‑
országi Buchen város sakk és labdarúgó csapa‑
tai között, melynek keretében évente rendezünk 
sporttalálkozókat. Az eltelt huszonöt évben fel‑

LAJOSMIZSEI ASZTALITENISZ CLUB

A Klub 1992‑ben alakult Varga Iván vezeté‑
sével. Éveken keresztül a városban egyet‑

len NB‑I‑es férfi asztalitenisz csapatunk játszott 
.Anyagi problémák miatt a férfi csapat megszűnt 
és helyette több mint 10 éven keresztül a nők 
folytatták NB‑II‑es szinten. A női csapat jogot 
nyert az NB‑I‑ben való indulásra is melyet nem 
tudtunk vállalni.

A női csapatban játszott Madarász Dóra, aki 
jelenleg a Magyar válogatott tagja.

Jelenleg egyesületünk létszáma közel 20 fő. A 
Megyei Bajnokság III. osztályában egy, a Kecs‑
keméti Városi Bajnokságban pedig két csapat‑
tal szerepelünk. Ez évi sikerünk, hogy a Városi 
Bajnokság II. osztályában 2. helyezést értünk el, 
így mindkét csapatunk az I. osztályban fog sze‑
repelni.

A Varga Iván Emlékverseny augusztus 25‑én 
kerül megrendezésre.

 Szijjártó Pálné 
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A térség jellegének megfelelően erősen tanyás 
településszerkezetű, a népesség több mint 

négytizede külterületen lakik. A tanyák őslakos‑
sága kun és jász, de évtizedek alatt a népesség 
összetétele nagyon megváltozott. 

Az itteni futóhomok, melyet a helybéliek 
„posza homok”‑nak neveztek szerény megélhe‑
tést nyújtott az itt élő családoknak.

Felsőlajos kialakulása 1929‑ben kezdődött. 
Máthé József alapozta meg e falut, aki Havanná‑
ban ismerkedett meg a különleges almafajtákkal, 
és járta az országot, helyet keresve a telepítés‑
hez. Így akadt rá a felsőlajosi pusztaságra, ahol 
földmintát vett és bevizsgáltatta. Pozitív választ 
kapott, miszerint ez a homok alkalmas almafaj‑
ták termesztésére. 50 hold földterületen kezdett 
hozzá az almatermesztésnek, ezzel életlehető‑

Bihar megyének a dél‑keleti részén van, a Be‑
lényesi Medencében. Magyarremete régen a 

püspökségi nemesek birtoka volt. 1520‑ban ne‑
vét a vámszedőhelyek között tartották nyilván. 

séget teremtve az itt élő embereknek. 1935–40 
között Máthé József bevezetette a villanyt.

1958‑ban kapott a település rendezési tervet, 
ezt követően Lajosmizse‑Közös néven tanyaköz‑
ponttá vált. Ekkor épült meg az általános iskola 
és több mint húsz ház. 1960‑ban a tanyaközpont 
mindössze 60 lelket számlált. 15 év múlva hat‑
szorosára nőtt a lakosság száma. 

1961. február 21‑én alakult meg 171 taggal az 
Almavirág Termelőszövetkezeti Szakcsoport, ami 
meghatározó szerepet töltött be a falu életében. 
Az Almavirág munkahelyteremtő tevékenysége 
folytán 500 dolgozónak adott biztos megélhetést. 
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 

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 falai‑
ból egyes máig meglévő részei már az Árpád‑
kor végén álltak. Remete falu magyarsága a 16. 
század második felében tért át a protestáns hitre, 
ekkor meszelték le a templom freskóit, közülük 
a Szent Istvánt, Szent Lászlót, és Szent Imrét áb‑
rázolókat, melyeket azonban már feltártak, s újra 
láthatók.

Magyarremete falumúzeumát 2004‑ben nyi‑
tották meg. A XX szád eleji parasztházban ki‑
alakított múzeum az övezet kulturális értékeinek 
megőrzésére alakult.

A faluvégi házacska két szobájában hagyo‑
mányos román és magyar családok által használt 
eszközöket láthatunk, a múzeum udvarán pedig 

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‑jén az Elnöki Tanács Felsőlajost Lajosmizsével 
társközséggé nyilvánította. 

1989‑es szabad választások törvényei értel‑
mében vált önálló községgé, önálló önkormány‑
zattal.

1991. szeptember 27‑én adták át a faluház 
az impozáns épületet, melyben helyet kapott az 
önkormányzat, a posta,a takarékszövetkezet,az 
orvosi rendelők valamint egy fiókgyógyszertár. 

1994 óta működik helyben az önkormány‑
zat, melynek a hivatalos megnevezése Felsőlajos 
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‑ban A „Millenniumi Emlékpark” léte‑
sítésére kiírt pályázaton nyert pénzből megépült 
az „Ökopark”. A parkon kívüli területen sport‑
pálya 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 tartása. 

 Juhász Gyula, polgármester

a környék lakóitól összegyűjtött olyan eszközö‑
ket, amelyeket a ház körüli kertében, vagy a me‑
zei munkában használtak.

Magyarremetén a református templomtól a 
Czárán csepkőbarlang felé haladva, az út bal ol‑
dalán látható egy hatalmas fa. Egy tekintélyes 
korú 400 éves kocsányos tölgy tekint le ránk. 

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

FELSŐLAJOS

MAGYARREMETE
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Aki már járt korábban a Jászság fővárosá‑
ban és most, évekkel később újra visszatér, 

örömmel tapasztalhatja, hogy az elmúlt időszak‑
ban számtalan fejlesztés valósult meg annak ér‑
dekében, 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. Természetesen 
Jászberényben az aktív pihenés is igen nagy sze‑
repet játszik. Akik a kikapcsolódás ezen mód‑
ját választják, lehetőségük van meglátogatni az 
évről évre egyre szebb és egyre több egzotikus 
állatnak otthont adó Állat‑ és Növénykertet, 
ahol a különböző programok, látványetetések 
kicsiknek és nagyoknak egyaránt meghatározó 
élményt nyújtanak. Aki azonban a nagy hőség‑
ben csobbanni szeretne, két strandon is megte‑
heti, de a regenerálódásra vágyók a török kupo‑
lás gőzfürdőben akár egy víz alatti gyógytornán 
is részt vehetnek. Természetesen a téli sportok 
kedvelőinek sem kell messzire menni. A tanító‑
képző mögötti jégpályán a befedést követően a 
melegebb hónapok kivételével minden évszak‑

ban lehet hódolni a helyiek által igen kedvelt 
sportnak. 

A kultúrára szomjazó helyiek és turisták is 
találhatnak maguknak megfelelő elfoglaltságot. 
Bárki megtalálja a saját szája ízének megfelelő 
programot, legyen az egy színházi előadás, jazz 
vagy rock koncert, komolyzenei hangversenyek 
vagy akár egy jó film a Lehel Film‑Színház ké‑
nyelmes foteljaiban. A népzene és néptánc iránt 
érdeklődőknek sem kell otthon maradni, ugyan‑
is havi rendszerességgel különböző tájegységek 
táncait sajátíthatják el a „Felszállott a Páva” te‑
hetségkutató verseny kategória győztes Jászság 
Népi Együttes frissen felújított székházában. 

Aki viszont nagy dózisban szeretne részese len‑
ni a külföldi és magyar népi kultúrának, annak 
a minden év augusztus elején megrendezett öt 
napon keresztül zajló Csángó Fesztivál, Európai 
Kisebbségek Folklór Fesztiválja és Népművészeti 
Vásár nyújt emlékezetes élményt. Majd egy kis 
pihenést követően szeptember közepén a Jász 
Expo és Fesztivál várja a kikapcsolódni vágyókat.

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 megtekint‑
hetjük az országban az elsők között alapított Jász 
Múzeum állandó és időszaki kiállításait, meg‑
ismerkedhetünk a jászok történelmével, visele‑
tével és a jászok szimbólumának számító Lehel 
kürttel is. A Hamza Gyűjtemény és Jász Galériá‑
ban Hamza Lehel Mária munkásságába kapunk 
mélyebb betekintést, valamint jászsági festők ké‑
peiből is kaphatunk némi ízelítőt. Ha az időjárás 
is engedi, egy nagy séta alkalmával szemügyre 
vehetjük városunk számtalan emlékművét. 

Dr. Szabó Tamás
Jászberény város polgármestere
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Palicsot először Paly néven említik 1462‑ben, 
amikor Mátyás király a pusztát édesanyjá‑

nak 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 megrendezésre 
kerülő Palicsi Nemzetközi Filmfesztiválnak, to‑
vábbá 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 szőlő 
és a bor napját.

Palics város és Lajosmizse város között 2007. 
október 11. napján került aláírásra a testvérvárosi 
megállapodás.

PALICS

JÁSZBERÉNY




