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Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2018. június 28-i ülésére 
 
Tárgy: A „Lajosmizse-2018.” pályázat elbírálása 
Ikt.sz.: LMKOH/880-16/2018. 
 
 
 Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A 166/2017. (XI.22.) határozattal döntés született a „Lajosmizse – 2018” című 
pályázat kiírásáról. 
 A megadott határidőig 15 pályamű érkezett be, melyek az előterjesztés 1. mellékletét 
képző táblázatban feltüntetésre kerültek. 

A pályázati felhívás alapján a pályaművek értékelése az alábbiak szerint történik: 
A felhívás nyomán, a határidőben beérkezett, a felhívásban előírt követelményeknek 
megfelelő pályaműveket zsűri értékeli. A pályaműveket értékelő zsűri az Önkormányzati 
Bizottság kiegészülve a Művelődési Ház igazgatójával, amelynek tagjai javaslatot 
tesznek a díjak odaítélésére. Amennyiben a pályamű alkalmas és méltó az on-line 
bemutatásra, a zsűri javaslatot tesz annak nyilvános megjelentetésére a Szervező Facebook 
oldalán. A megjelentetett pályaművekre személyenként egyszer szavazni lehet, amelynek 
eredményét a zsűri, javaslatának megtételekor figyelembe vehet. 
A díjak:  

 1 db Fődíj, amelynek nyertese 100 000 Ft pénzjutalomban részesül.  
 3 db, kategóriánként 1-1 Kategória díj, amelynek nyertesei egyenként 50-50 000 Ft 

pénzjutalomban részesülnek. 
 
A Zsűri 2018. június 21. napján értékelte a pályaműveket, melynek eredményét az 

Önkormányzati Bizottsági ülésen ismerteti. 
 
A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezeteket terjesztem a T. Képviselő-testület elé: 

 
I. Határozat-tervezet 

 
.../2018.(...)  ÖH 
„Lajosmizse – 2018” pályázat 
értékelése – Innováció kategória 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Lajosmizse – 2018” 
című pályázat Innováció kategóriájában a következő pályaművet részesíti 
díjazásban: 
……………………. 

Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2018. június 28. 
 
 
 



II. Határozat-tervezet 
 
.../2018.(...)  ÖH 
„Lajosmizse – 2018” pályázat 
értékelése – Kulturális kategória 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Lajosmizse – 2018” 
című pályázat Kulturális kategóriájában a következő pályaművet részesíti 
díjazásban: 
……………………. 

Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2018. június 28. 
 

III.  Határozat-tervezet 
 
.../2018.(...)  ÖH 
„Lajosmizse – 2018” pályázat 
értékelése – Művészeti kategória 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Lajosmizse – 2018” 
című pályázat Művészeti kategóriájában a következő pályaművet részesíti 
díjazásban: 
……………………. 

Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2018. június 28. 
 

IV.  Határozat-tervezet 
 
.../2018.(...)  ÖH 
„Lajosmizse – 2018” pályázat 
értékelése – Fődíj 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Lajosmizse – 2018” 
című pályázat Fődíját a következő pályamű részére ítéli meg: 
…………………. 

Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2018. június 28. 
 
 
Lajosmizse, 2018. június 22. 
  
 Basky András s.k. 
 polgármester 



Előterjesztés 1. melléklete 
 

  
 

"LAJOSMIZSE - 2018" című pályázatra beérkezett pályaművek összesítő táblázata 
  

Pályázó adatai Elérhetőség 
Kritériumok 

Kategória                   
(A./ Innováció  
B./ Kulturális  
C./ Művészeti) 

Pályamű címe Pályamű bemutatása 
Név Cím Képviselő Születési 

idő 
Tel. 

szám 
E-mail 

cím 

Lajosmizsei Jász 
Hímzőkör  

(lajosmizsei kötődésű 
szervezet, szervezeti 

forma/bejegyzés 
nélküli közösség, klub, 
kör, együttműködés) 

6050 
Lajosmizse, 

Dózsa György 
út 104-106. 

Konyor Józsefné 
6050 Lajosmizse, 
Bem József utca 

49. 

- 
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Méltán reprezentálja 
Lajosmizse múltját, jelenét, 
értékeit, jellegzetességeit 
Csoportos munka, eredmény 
létrehozásában lajosmizsei 
személyek közreműködtek 
Értékteremtő módon 
hozzájárul Lajosmizse 
megismeréséhez,  hírnevének 
növeléséhez 

  JÁSZ terítők 

A Lajosmizsei Jász Hímzőkör 2013. év devemberében 
alakult. Jász motívumok varrásával, hímző 
tevékenyégünkkel célunk a jász hagyományok őrzése, 
ápolása és az utókor számára megmentése. 
A jászsági szűcsök a subákat, ködmönöket és 
dohányzacskókat rendkívül gazdagon és művészien 
hímezték ki. Gazdag minta - és motívumkincsüket magyar 
nemzeti értéknek nyilvánították. Lajosmizse történelmi 
gyökerei és identitása miatt fontosnak tartjuk, hogy 
városunkban és környékén is ismertek legyenek e kincsek. 
"Lajosmizse - 2018" című pályázatra beadott 3 db 
terítőnkön az ősi jász suba mintakincs motívumai 
elevenednek meg, a mai kor textiljein. 
Első terítő: Ovális alakú, a rövidebb átmérő 48 cm, a 
hosszabb átmérő 64 cm. 
Második terítő: Téglalap alakú, futó terítő, 95 cm hosszú, 
38 cm széles. 
Harmadik terítő: Kerek alakú, 126 cm átmérőjű. 
Teritők a jászsági subák, ködmönök jellegzetes, rendkívül 
változatos és beszédes motívumainak elődrukkolásával, a 
minták kihímzésével, majd a szélek kézi varrásával és 
horgolásával készültek. Az ovális és téglalap alakú terítők 
varrása során felhsználták az ősi mintákat, a kerek terítő a 
Hímzőkör saját tervezésével valósult meg. A csukott és 
nyitott tulipánok, rozmaringágak, forgórázsák, 
császárszakáll, gyorgyina, nefelejcs, szegfű, kutyatök, 
büdösbogarak, saskörmök és vesevirágok zöld színben 
pompáznak, az erre az alkalomra készült zöld színű 
dobozban. 
A JÁSZ terítők készítői: Bokor Pálné, Bújdosó Flóránné, 
Józsáné dr. Kiss Irén, Kisjuhász Istvánné, Kisjuhász 
Lászlóné, Konyor Józsefné, Máriás mihályné, Orbén 
Antalné, szabó Bálintné. 
A beadott 3 db terítőt felajánlják Lajosmizse Városnak, 
hogy azok díszítsék asztalait! 



Rimóczi-Art Kft. 
(Rimóczi László) 

6050 
Lajosmizse, 

Deák 

Rimóczi László, 
6050 Lajosmizse, 
Sz. Vendel u. 29. 

1977.12.21 
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Méltán reprezentálja 
Lajosmizse jelenét, értékeit, 
jellegzetességeit 
Létrehozásában lajosmizsei 
személy közreműködött 
Értékteremtő módon 
hozzájárul Lajosmizse 
hírnevének növeléséhez 

  Lajosmizse Íze 
grillázs 

Mátyás király óta sz asztalok méltó dísze a grillázs. Sokan 
szeretik ezt a csemegét. Ezért is alkotta meg Rimóczi 
László a "Lajosmizse Íze" grillázs táblát, ami tükrözi a 
település ízvilágát. A grillázs mellett megjelenik a szamóca, 
meggy és méz egy ízvilágba sűrítve. 

Vinnainé Csurpek 
Ágnes 

6050 
Lajosmizse, 
Bene 160/B. 

- 1962.05.24 
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Méltán reprezentálja 
Lajosmizse múltját, jelenét, 
értékeit, jellegzetességeit 
Egyéni munka, eredmény 
létrehozásában lajosmizsei 
személy közreműködött 
Értékteremtő módon 
hozzájárul Lajosmizse 
megismeréséhez,  hírnevének 
növeléséhez 

  Kerámia tál Kézzel formázott, dízsített samottos agyagból készült 
kerámia tál (2 x égetett mázas, antikolt) 

Almási Lászlóné 
6055 

Felsőlajos, 
Pesti u. 11. 

- 1950.05.28 
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Méltán reprezentálja 
Lajosmizse múltját, jelenét, 
értékeit, jellegzetességeit 
Egyéni munka, eredmény 
létrehozásában lajosmizsei 
személy közreműködött 
Értékteremtő módon 
hozzájárul Lajosmizse 
megismeréséhez,  hírnevének 
növeléséhez 

  
Jász népi 
motívum - 

tűzzománc kép 

Sodronny készített, rekeszes tűzzománc kép, kristály 
festékkel festve, 850 c-on kiégetve, réz lemezen, fa kerettel. 
Mérete: 17 cm átm. Kör + 3 cm keret. 

Marinovics Edit 

6050 
Lajosmizse, 

Alkotmány út 
15. 

- 1970.09.29 
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Méltán reprezentálja 
Lajosmizse múltját, jelenét, 
értékeit, jellegzetességeit 
Egyéni munka, eredmény 
létrehozásában lajosmizsei 
személy közreműködött 
Értékteremtő módon 
hozzájárul Lajosmizse 
megismeréséhez,  hírnevének 
növeléséhez 

  Régi Tanácsháza - 
olajfestmény 

40x60 cm olajfestmény. Készült régi fotó alapján. Kb. 
1950-ben fotózták. 

Kisjuhász Erzsébet 

6050 
Lajosmizse, 

Kossuth L. u. 
5. 

- 1950.08.29 
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Méltán reprezentálja 
Lajosmizse múltját, jelenét, 
értékeit, jellegzetességeit 
Egyéni munka, eredmény 
létrehozásában lajosmizsei 
személy közreműködött 
Értékteremtő módon 
hozzájárul Lajosmizse 
megismeréséhez,  hírnevének 
növeléséhez 

  Jászminták - 
Tűzzománc Tűzzománc, mely rekeszeléssel készült. 



Hegedűs Éva 

6050 
Lajosmizse, 

Kossuth L. u. 
110/A 

- 1960.11.06 
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Egyéni vagy csoportos munka, 
eredmény létrehozásában 
lajosmizsei személy 
közreműködött 

  Éva és a családok 
4 évi munkája 

Ösztönzésemre 5 főzőverseny, 3 Családi Majális, 1 Családi 
Nap, 3 Családi Karácsony, 4 Mikulás Járat, Szüreti 
Felvonuláson 1 közös megálló, 200 kg műanyag kupak 
gyűjtése jött létre. 

Gazsi és Jani zenei 
formáció 

6050 
Lajosmizse, 

szabadság tér 
12. 

Kovács Gáspár - 
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Csoportos munka, eredmény 
létrehozásában lajosmizsei 
személy közreműködött 

  Minikoncert 
Gazsi és Jani zenei formáció egyik koncertjének felvételei. 
A koncerten megszólalnak a népzenei feldolgozások, 
poppzenei feldolgozások, egyedi hangszerelésű dalok. 

MASZK (Mizsei 
Amatőr Színjátszó 

Kör) 

6050 
Lajosmizse, 

szabadság tér 
12. 

Kovács Gáspár - 
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Csoportos munka, eredmény 
létrehozásában lajosmizsei 
személy közreműködött 

  A bűvös szék 
Az amatőr színtársulat első nagyobb előadása egy 
komádia.Karinthy Frigyes által írt darab nem mellőzi a 
humort, és az iróniát. A darabot Kovács Gáspár rendezte. 

Rózsa Sándor 
citerazenekar és az 

Őszirózsa Népdalkör 

6050 
Lajosmizse, 

szabadság tér 
12. 

Kovács Gáspár - 

20
/4

26
46

07
 

ko
va

cs
ga

zs
i9

4@
gm

ai
l.c

om
 Méltán reprezentálja 

Lajosmizse múltját, jelenét, 
értékeit, jellegzetességeit 
Csoportos munka, eredmény 
létrehozásában lajosmizsei 
személy közreműködött 
Értékteremtő módon 
hozzájárul Lajosmizse 
megismeréséhez,  hírnevének 
növeléséhez 

  
40 éves a Rózsa 

sándor 
citerazenekar 

Az együttes 40 éves évfordulóján készült videó egy 
részlete, mely tartalmazza azokat a helyi kötődésű 
népdalcsokrokat, melyek a zenekar védjegyévé váltak. 

Skultéti Árpád 

6050 
Lajosmizse, 
Gróf Teleki 
Pál u. 29. 

- 1949.04.07 
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 Méltán reprezentálja 

Lajosmizse múltját, jelenét, 
értékeit, jellegzetességeit 
A pályamű 
eredménét/projektjét 
Lajosmizsén valósították meg 
Értékteremtő módon 
hozzájárul Lajosmizse 
megismeréséhez,  hírnevének 
növeléséhez 

  
LAJOSMIZSEI 
SZÍNFOLTOK - 

album 

Az elmúlt 24 év során Skultéti Árpád által lajosmizsei 
tájakról készített festmények fotóiból 25 oldalon 
összeállított album. 



Kisjuhász Lászlóné 

6050 
Lajosmizse, 
Szent István 

út 13. 

- 1939.05.05 
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Méltán reprezentálja 
Lajosmizse múltját, jelenét, 
értékeit, jellegzetességeit 
Az egyéni vagy csoportos 
munka, eredmény 
létrehozásában lajosmizsei 
személy közreműködött 
Értékteremtő módon 
hozzájárul Lajosmizse 
megismeréséhez,  hírnevének 
növeléséhez 

  Családfa kutatás 

"Kezdetben saját magam szórakoztatására, hobbiként 
kezdtem el felkutatni őseinket. Később ez kinőtte magát, 
hiszen nagyon sok munkával és utána járással egészen az 
1760-as évekig sikerült összegyűjteni a családokat. Az első 
siker, a Csillik Család után szárnyat kapva még 3 könyvben, 
további 4 - a Kisjuhász, au Árva és a Bujdosó - család 
felmenőit és történeteit írtam meg." 
Családfa kutatás eredménye: az alábbi 4 könyv jelent meg 
nyomtatásban. 
1. A Csillik család krónikája - 2005 Lajosmizse 
2. A Kisjuhász Cslaád krónikája - 2007 Lajosmizse 
3. A Kispál és sz Árva család krónikája - 2009 Lajosmizse 
4. A Bujdosó Család krónikája - 2009 Lajosmizse 
 
"A könyvek megírásában a családom iránti szeretet és 
tisztelet vezérlet. Ezen túl fontosnak tartottam e kutatást 
azért is, mert kevés olyan dokumentumról, vagy írott 
családkrónikákról tudunk, amelynek a Duna-tisza közén 
létesült jász települések gazda családjairól szólnak. E 
családok történetei, közdelmei és eredményei része 
Lajosmizse történelmének, múltjának. Éppenezért hiszem, 
hogy e családok krónikájának megírása hozzájárul városunk 
múltjának, fejlődéstörténetének hiteles megismeréséhez is." 

Jászok Együttes - Szerző László - 
20
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Méltán reprezentálja 
Lajosmizse múltját, jelenét, 
értékeit, jellegzetességeit 
Az egyéni vagy csoportos 
munka, eredmény 
létrehozásában lajosmizsei 
személy közreműködött 
Értékteremtő módon 
hozzájárul Lajosmizse 
megismeréséhez,  hírnevének 
növeléséhez 

  Jászok Együttes  Külön levél! 

Meserét Lajosmizsei 
Napközi Otthonos 
Óvoda és Bölcsöde 

  Kocsis Györgyné - 

30
/3

38
-9

06
3 

m
iz

se
ov

i@
la

jo
sm

iz
se

.
hu

 

Méltán reprezentálja 
Lajosmizse múltját, jelenét, 
értékeit, jellegzetességeit 
Értékteremtő módon 
hozzájárul Lajosmizse 
megismeréséhez,  hírnevének 
növeléséhez 

  Lajosmizse 
Beszédes Múltja 

"Beszéld el nekem a múltat, s megismerem belőle a jövőt" 
(konfucius) 
Gyermekeknek készített kiadvány, amely lajosmizsei népi 
gyermekmondókákat, lajosmizsei népszokásokat, 
lajosmizsei néptalokat tartalmaz gyermekrajzokkal 
illusztrálva. A kiadvány anyagát a Meserét Óvoda 
Nevelőtestületének tagjai gyűjtötték és állították össze. 

Szőke Ildikó 
6000 

Kecskemét, 
Őz u. 7. 

- - 

30
/9

24
-4

87
9 

sz
ok

ei
ld

ik
o2

1@
gm

ai
l.c

om
 

Méltán reprezentálja 
Lajosmizse múltját, jelenét, 
értékeit, jellegzetességeit 
Értékteremtő módon 
hozzájárul Lajosmizse 
megismeréséhez,  hírnevének 
növeléséhez 

  

Szamócás Vásári 
Forgatag – 

kerámia dísztárgy 
Lajosmizse – 
Hűtőmágnes 
Szamócás - 

Hűtőmágnes 

Szamócás Vásári Forgatag: kerámia dísztárgy, készült 
2018., piros keretben. 
Szamócás hűtőmágnes: kerámia dísztárgy 
Lajosmizse – hűtőmágnes: a Római Katolikus Templomot 
ábrázolja 

 


