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Prof. Dr. Kürti László:

A lajosmizsei romaság
története
Kivonat a Lajosmizse, falu, puszta, község, város – helytörténeti monográfiából.

A romák eredete
A cigányság egy indiai népcsoport, a középkor folyamán vándorolt Európába, Magyarországra a 14-15. században érkeztek. Eredeti nyelvük a
romani, amely India hivatalos nyelve, a hindi rádzsasztáni nyelvváltozata.
A magyarországi romák hat csoportba tartoznak: a három nagy csoportot
a magyar cigányok, az oláh cigányok és a beások alkotják; a három kisebb csoporban a kárpáti cigányok, a szintók és a román cigányok néhány
száz, illetve egy-két ezer tagot számlálnak. A magyar cigányok és a kárpáti cigányok összefoglaló neve romungrók. A magyar cigányok a cigány
nyelvet már nem beszélik, anyanyelvük a magyar. A lajosmizsei romák a
romungrók csoportjába tartoznak.

A lajosmizsei romák történelme dióhéjban
Lajosmizsén több mint egy évszázadon keresztül élt egy humoros szójáték, mármint: Lajosmizse csupán nagyközség, de a romák városban laktak:
azaz a község Cigányvárosnak nevezett délkeleti, a külterülethez tartozó
csücskében. Az 1880-as kataszteri térkép egyik szelvényén jól látható a
főúttól kiágazó külterületi dűlőút (a mai Telepi út), amely végén egy keresztútnál (a mai Bajcsy-Zsilinszky Endre út) hét putri állt. A térkép szerint
ezek egyetlen helyiségből álló, vertfalú vagy vályogfalú épületek voltak.
A térkép egyik változatának köszönhetően ismerjük a hét családfő nevét:
Bodor József, Kis (Kiss) Ferenc, Kovács József, Lakatos Ferenc, Petrik
György, Radics János, és Venczel András.
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Az 1893-as ún. cigányösszeíráskor - amikor Lajosmizse összlakossága
hét és félezer volt - 127 fő cigányt írtak össze Az 1880-as kataszteri
térkép azonban nem tükrözi az akkori cigányság létszámát, ahogyan az
1893-as statisztika sem. Ez az alacsony szám meglepőnek tűnik, igaz az
egész Jászkunságban 1850-ben mindösszesen 2 040 fő cigányembert
tartottak nyilván.
Tudjuk, hogy az első családok között már a község születésekor, sőt valószínűleg már előtte is éltek cigányok, a Baranyi, Gazdag, Hajagos nevű
cigány családokat községi illetőségű emberként tartották számon. Ők valószínűleg tanyán, esetleg belterületen éltek, mert a putrik tulajdonosai
közt nem szerepeltek. Az sem kizárt, hogy a valószínűleg csak alvásra
szolgáló putriházakban nem csak egy, hanem – szükség szerint – több
család is meghúzta magát. Megválaszolatlan kérdés marad számunkra
annak lehetősége, hogy a kataszteri felméréskor csak a putriház-tulajdonos családfő nevét tűntették fel az összeírók.
A 19. században a községi képviselő-testületek nem adtak engedélyt a
cigányság tömeges megtelepedésére, így a hivatalos statisztika sohasem
tükrözte a cigányság akkori valós népességszámát. A 19-20. század fordulóján a helyi cigányság létszámát nagyban felduzzasztotta a környékbeli vándorlók létszáma, ami miatt a község vezetősége a csendőrségi
állomány létszámának emelését kérelmezte.
Az 1941-es népszámláláskor mindössze 97 állandó cigány lakost írtak
össze a községben. Sajnos egyik népszámlálás sem tüntette fel a cigány
nyelv (romanesz, beás) használatát, amiből lehetett volna következtetni
arra, hogy hányan is beszélték ezt a nyelvet, tehát hány magyar és nem
magyarul beszélő cigány lakosa volt a Cigányvárosnak. A szájhagyomány
csak az őrizte meg, hogy az első beköltöző romák romungrók, azaz magyarul beszélő cigányok voltak: „Nem tudtak ők mást, jó magyar nyelvet
csak” - emlékezett Kis Mária (1921−2006), Kis Ferenc cigányprímás lánya.
Az 1880-as kataszteri térkép
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Tudjuk, hogy az első letelepedő cigány családok muzsikusok és vályogvetők, vagy ahogyan az utóbbiakat akkor hívták, sármunkások voltak.
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A visszaemlékezések szerint a 20. század elején az egyik cigány család
lókereskedéssel, lópatkolással foglalkozott, egy másikban a családfő fafaragó, teknővájó (kosárfonó?) volt.
Azt, hogy Lajosmizsén igen nagy szükség volt a cigánybandákra, jól mutatja a csárdakultúra, amely nem létezhetett muzsikusok nélkül. Egy 1858as jelentés Lisztes, Ferkó és János muzsikusokat nevez meg, akik a „Lajos Mizsei fogadóban” muzsikáltak. Sajnos ebből a rövid jelentésből nem
derül ki az, hogy a nevek valós családnevek voltak-e, valószínűleg nem.
A község 1877-es létesítése után a csárdák helyét a kocsmák és vendéglők vették át, a zenészcsaládoknak az ismert helyi mulatóhelyek (Ipartestület, Bende István vendéglője, Gazdakör, MOVE székház) adtak munkát.

A kisebb keresztelőket, névnapokat, szüretet, kukoricafosztást, a farsangi
és a padkaporos bálokat ők szolgáltatták, ám a tehetős gazdacsalád már
egész cigányzenekart fogadott fel. Például amikor 1927 őszén a református egyház szüreti bálját tartotta az alacsony részvételt és kevés hasznot
a szervezőség a Lajosmizse és Vidéke újságban azzal magyarázta, hogy a
bál „összeesett a nagymérvű kukoricafosztásokkal, amikor is határunkban
ugyanakkor több helyen cigány zeneszó mellett tartották a fosztást”.
A zenészeken kívül főleg a vályogvető munkásokat is igényelte a népes község lakossága. Az 1880-as térképen feltüntetett Kovácsék közül
Miklós bizonyosan vályogvető volt, és már helyben született 1862-ben.
Felesége, Gazdag Verona szintén helyi „vályogvető cigány” család sarja
volt. Az anyakönyvek szerint igen későn, csak 1914-ben kötöttek házasságot. A tanyák építéséhez a vályogot, a vert falakhoz a sarat mindig
sármunkások készítették.

Bende István vendéglője, korabeli képeslap az 1910-es évekből (fotó: ismeretlen).

A szomszédos Ladánybenén nem telepedtek meg a romák, így sokszor a
lajosmizsei muzsikusok szolgáltatták a zenét ott is, sőt, az örkényi, a tatárszentgyörgyi és a kerekegyházi mulatságokban, lakodalmakon, keresztelőkön és szüreti bálokon is ők muzsikáltak. A cigányzenészeken kívül
léteztek természetesen amatőr parasztbandák is (pl. a Kisjuhász banda
vagy trombitás Ulicskák).
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A Csorba és a Keskeny család válykot vet, 1960-as évek (fotó: ismeretlen)
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Nyugodtan mondhatjuk azt, hogy a 19. század közepén elindult tanyásodási
folyamat kétkezi segítői a helyi romák voltak. A vályogverés a legtöbb roma
nagycsalád egyedüli megélhetése volt: nők, gyerekek, fiatalok és idősek
egyaránt kivették a nehéz munkából a részüket. A hagyományos vályogépítkezés válsága a 20. század elejétől következett be, amikor egyre több belterületi házat téglából építettek fel. A családok nőtagja között kártyavetéssel,
jóslással, tollfelvásárlással, ócskakereskedéssel foglalkozókat is találunk.

Kik voltak, honnak jöttek az első családok?
Az első cigánycsaládok a gazdacsaládok nyomdokain a Jászságból érkeztek meg a községbe. A muzsikusok közül Lakatos János 1863-ban, Homoki
Aladár 1880-ban Jászberényben született. Lakatos felesége Fehér Borbála
32 éves volt házasságkötésükkor, Tápiószelei születésű. Dávid gyermekük
1903-ban született. A szintén zenész Farkas B. János 1866-ban Jászalsószentgyörgyön született, ahogyan Lakatos Géza is 1898-ban. Farkas B. Suki
Terézt vette feleségül, aki Jászladányban született 1871-ben. Több muzsikusról tudjuk, hogy már Lajosmizsén születtek: Kiss Ferenc (ismertebb nevén Fercsó) cigányprímás (1875−1972), Hajagos Árpád zenész (sz. 1875)
és Baranyi Márton „cigánymuzsikus” (sz. 1880). Kiss Ferenc felesége Petrik
Erzsébet (1879−1952) Örkényben született, 1902-ben kötöttek házasságot.
Az idős muzsikus 1950-ben folyamodott a tanácshoz öregségi segélyért,
amit gyorsan ki is utalnak neki.
Kiss Ferenc zenekarában tanultak a később ismert Csorba és Lakatos
zenészcsaládok tagjai. Kovács József Lajosmizsén született 1870-ben.
Felesége, Keskeny Mária Jászkarajenőn született 1875-ben. A 19. század utolsó évtizedeiben is érkeztek családok, akik nem jászsági származásúak voltak. Csorba Mihály „népzenész” Gyónban született 1856-ban,
felesége Gazdag Terézia ugyanott négy évvel később. Fiuk, István már
Lajosmizsén született 1902-ben.
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Csorba Kálmán is Gyónban született 1883-ban, és a kunszentmiklósi származású Rupa Máriát vette feleségül, aki akkor 16 éves volt. Egy ifjabb Csorba Mihály is Gyónban született 1876-ban, 1904-ben vette feleségül a nála
tíz évvel fiatalabb lajosmizsei születésű özv. Cseri Mihályné Sáfrány Erzsébetet. Gyónról származott az 1887-es születésű Kovács Sándor zenész is,
aki 1904-ben elvette feleségül a lajosmizsei születésű huszonéves Lakatos
Rozáliát. Gyóni születésű volt Gazdag Béla, aki 26 éves korában nősült meg
1904-ben, felesége a lajosmizsei Petrik Ágnes 1875-ban született. Tehát
ez is bizonyítja, hogy apja Petrik György már ekkor a formálódó községben
lakott. Az útkereszteződésben lévő 1-es számmal jelölt putri az ő tulajdonát
képezte az 1880-as kataszteri térkép szerint.
Petrik Károly népzenész Örkényben született 1898-ban, anyja neve ismert:
Petrik Erzsébet. 1919-ben vette felségül a tizenhat éves Petrik Lídiát, aki
viszont már Lajosmizsén született; apja az a Petrik György volt, aki fel van
tüntetve az 1880-as kataszteri térképen. Radics Károly zenész 1876-ban
született Kiskunfélegyházán, ám a felesége, Ditrisch Eszter Lajosmizsén
született 1882-ben. Radics Ferencz cigánymuzsikus 1864-ben Tázláron,
felesége, Lakatos Angyél Lajosmizsén született 1874-ben.
Valószínű azonban, hogy felmenőjük lehetett az a Radics János, akinek
putrija az 1880-as kataszteri térképen fel van tüntetve. Sántha Menyhért
cigányzenész Tápiógyörgyén született 1871-ben, felesége, Radics Mária
Lajosmizsén 1885-ben. Házasságot 1900-ban kötöttek, mindkét tanújuk –
a 42 éves Kecske Ferenc és a 48 éves Csorba Ferenc – szintén zenész volt.
Az anyakönyvi névaláírások helyett szereplő keresztek jelzik, hogy sem az
ifjú házasok, sem pedig a tanúk nem tudtak írni, igaz ekkor a község idős
lakosságának nagy többsége sem.
Az utolsó beköltöző zenészcsalád a Jóni dinasztia volt. Jóni György elmondása szerint édesapja Jóni „Furulyás” Rudolf (1923−1998) a Kárpátaljáról,
Nagyszőlősről (ma Vinohradiv, Kárpátaljai járás, Ukrajna) érkezett a második
világháború után. Lajosmizsén feleségül vette a nagybőgős Gazdag „Sata”
József lányát, Veronikát (1926−2000). Két gyermekük született, fiuk, György
Kecskemétre költözött, ahol ma is él és folytatja az apai mesterséget.
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A II. világháború korszaka
A II. világháborúban a cigánycsaládok férfitagjait is besorozták. Az idősek,
a nők és a gyerekek nemcsak a nélkülözést, hanem a rasszizmust is megtapasztalták. Sem a szélsőjobboldali magyar szervezetek, sem pedig a
német csapatok nem bántak velük tisztességesen. 1944 tavaszán még az
is felmerült, hogy a helyi zsidóság gettója a Cigányvárosban lesz. A tervet
végül Gulyás Lajos főjegyző hatásos közbelépése hiúsította meg.

Az államszocializmus korszaka
Kiss Ferenc „Fercsó” balszélen ül, jobbról Csorba Sándor „Sögyő”
az 1920-as években (fotó: ismeretlen).

A muzsikus cigány családokban a hangszertanulás apáról fiúra öröklődött. A fiúk zenetanulása 8-10 éves kortól kezdődött, a lányokat a férfiak
„nem engedték a hangszerhez”.

A lajosmizsei nagy cigányzenekar, Kiss Ferenc prímás vezetésével,
1920-as évek eleje (fotó: Hinkó)
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A háború elteltével a zenészeknek az Igazoló Bizottság jóváhagyása kellett,
hogy működhessenek. Majd a zenészszakszervezet külön engedélye alapján
tették kötelezővé a szakszervezeti tagságot, és ezzel az állandó foglalkoz(tat)ást. Egyesek sikeresen folytatták zenészfoglalkozásukat az államszocialista szórakoztató iparában. A nevezetes szövetkezeti Kakukk étteremben
– amely a MOVE (Magyar Véderő Egylet) államosított épülete volt – egészen
1979-ig szólt a zene. Neves zenészek játszottak itt: Csorba Sándor, Csorba
Béla, Lakatos Márton és Árpád, majd Jóni Rudolf és gyermekei is.

A Kakukk zenekara: Kürti László harmonikás, Csorba Sándor „Sögyő” prímás, Lakatos Márton
brácsás, Lakatos Árpád bőgős, Csorba Béla cimbalmos (fotó: ismeretlen, 1960)
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A cigánycsaládok tagjainak az államszocializmus idején „állandó” megélhetés után kellett nézniük, főként az építőiparban (főleg segédmunkásként) vagy valamelyik téeszben helyezkedtek el. Az 1950-es évektől
gyakorlatilag megszűntek a régi vándorfoglalkozások, a toll- és bőrkereskedés, a teknővájás, a házalóság, a vándorkovácsolás, stb.. A helyi roma
társadalom hagyományos rendje felbomlott azáltal, hogy a férfiak és nők
nagytöbbsége vált „dolgozóvá” vagy „munkássá” a szocializmusban.
Lakatos Sándor visszaemlékezése szerint „Százan is jártak csepeli gyárakba dolgozni, hétfőn hajnalba mentek a vonattal, szombaton jöttek haza”.
A szocializmus idején, az új tanácsrendszerben továbbra is a szegénységet, a munkakerülést vagy az analfabetizmust vetették a cigánycsaládok
szemére. Például 1951-ben 28 analfabétát írtak össze, többeknek szegénységi bizonyítványt állítottak ki. A kétgyermekes Jóni Rudolfról például
azt jegyezték fel, hogy „sem ingó, sem pedig ingatlan vagyona nincs, s
keresete községünkben szokásos napszámkeresetet nem haladja meg”.
Többeknél a rendőri előállítás indokául hozták fel a Kakukk étterem előtti
csavargást. A Rákosi-korszak torz politikája a gazdatársadalom tagjait és
a cigány családokat is egymás ellen fordította. Visszaemlékezések szerint
a végrehajtók sokszor cigány férfiakat vittek magukkal, hogy a tanyákban
lefoglalt jószágokat vagy terményt elvigyék.

Az 1960-as évek változásait (vagy éppen azok hiányát) egy felmérés jelzi,
miszerint a Cigányváros területe egy hold 574 négyszögöl volt, 49 házban
(„putriban”) 79 család és 372 ember élt. Jól illusztrálja a családok lehetetlen helyzetét Csorba József kérelme, amiből tudjuk, hogy a Szív utcában,
egy egyszobás lakásban lakott tíz fős családjával.
Az államszocializmusban jelszóként hirdetett teljes foglalkoztatás a cigányság esetében nem fedte a valóságot. A munkaképes férfiaknak kb. 60%-a,
a nőknek 45%-a rendelkezett csak állandó munkahellyel. Az akkori kulturálódási viszonyokat jól mutatja, hogy a temetőőr lakodalmát a temetőben
lévő gondnoki lakásban tartotta meg, aminek megakadályozása érdekében
a tanács intézkedni próbált, de nem tudták annak elejét venni.
E népcsoport anyagai helyzetének stagnálásával párhuzamosan a cigánygyerekek iskolázottsága sem mutatott javuló tendenciát. Ennek egyik okaként azt említették, hogy a vályogvető családok már május elején kivették a
gyerekeket az iskolákból és munkára fogták őket. Az általános iskolában a
nagy gyermeklétszám miatt külön osztályt indítottak, erre jelölték ki az akkori vásártéren épült Cédulaházat a cigányosztály számára. Sokatmondó
az az 1969-es adat, amelyből megtudjuk azt, hogy az iskolában tanuló 116
cigánygyermekből 57 „gyógypedagógiai” kisegítő oktatásban vett részt.

Az országos cigánypolitikának nevezett irányvonal következtében választották meg tanácstagnak a Cigányvárosból Lakatos Szőke Mártont (19011971), akit egyben „cigánybíró”-nak is kineveztek. Ez a pozíció havi 30
forint tiszteletdíjjal járt, ami kicsit javított a család anyagi helyzetén. Lakatost 1963-ban Jóni Rudolf váltotta a tanácsban. Jóni hamarosan lemondott, mert családjával Ócsára költözött, helyét Radics Sándor vette át.
Bizonyos esetekben a települési vezetőség kiállt a helyi romák ügyében;
ez történt, amikor a zenészeket diszkrimináció érte: az ÁFÉSZ nem helyieket akart szerződtetni éttermi zenészeknek. Ekkor a tanács vezetősége
azonnal a helyi zenészek mellé állt és az összes idegen zenészekkel kötött
szerződést azonnal felbonttatta.
Cigányosztály 1967-ben (fotó: ismeretlen, 1967)
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Más figyelem nem igen fordult a Cigányváros felé, annak ellenére, hogy
„tűrhetetlen egészségügyi állapotok”-ról szólt Radics Sándor jelentése.
Ennek megoldására építették fel az évtized közepén a több családnak is
otthont adó „barakk”-ot, egy többcsaládos épületet.

mények azonban tovább romlottak, amely csak tovább súlyosbított a
cigányság körében megnövekedett munkanélküliség. 1990−1992 között
a különféle csepeli gyárakban dolgozó romák egyik napról a másikra
munkanélkülivé váltak a gyárak felszámolása és átszervezése miatt. Az
elszegényedés a lajosmizsei cigányok körében kritikus méreteket öltött.
Ezt csak tetézte a 2000-ben kezdeményezett kilakoltatási hullám, amikor hat család maradt fedél nélkül. A munkanélkülivé vált családok helyzete nem sokat javult a későbbiek során sem: a lejárt OTP-hitelek miatt
2004-ben is kilakoltatás fenyegetett több családot, de ezt az Országos
Cigány Kisebbségi Önkormányzat akkori vezetőjének közbelépésére sikerült megakadályozni.
Magyarország 2004-es, majd főleg Románia 2007-es Európai Uniós
csatlakozása csatlakozása után a beköltöző cigány családok nagymértékben hozzájárultak a kisebbség létszámának növekedéséhez.

A Barakk több család otthona volt az 1970-es évektől (fotó: Máthé Sándor, 1978)

A rendszerváltás után
Az 1989-90-es rendszerváltozás még jobban megtizedelte a muzsikusdinasztiákat. Az itt bemutatott régi zenészcsaládok közül ma már egy sem
él és működik a városban. A hagyományos felállású vonós cigánybandák
csak mutatóban lépnek fel itt-ott, főleg a helyi turizmust kiszolgálva.
A rendszerváltás után a helyi roma népesség számát mintegy 1 000 főre
becsülték, általánosan a lakosság tíz százalékát tartják cigány/roma
származásúnak, bár ez a szám az etnikai (ön)definíció miatt kérdéses.
A Cigányvárosban lakók keserves helyzetét mutatja már az is, hogy az
1970-es években épült, ún. „barakklakások” állapotát az önkormányzat
1990-es évek elején életveszélyesnek nyilvánította. A lakhatási körül-
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Az kétségtelen, hogy a roma lakosságot érintette a rendszerváltás a legsúlyosabban: a Cigányváros elhanyagolt külseje a slumosodást, azaz elhanyagoltságot és a gettósodást mutatja, amelynek szerves összetevője
a nagyfokú munkanélküliség, az az alacsony (8 általános iskolai vagy
annál kevesebb) iskolai végzettségűek magas aránya és a társadalmi
peremhelyzetbe szorítottság.
A helyi cigány kisebbségi önkormányzat (CKÖ) már az 1993. évi LXXVII.
törvény életbe lépése óta működik. Lajosmizsén az 1994-es helyi önkormányzati választások alkalmával 7 jelölt indult, Balog Lajos, Baranyi Sándor, Csorba Ferencné, Radics Árpád és Zsigár Mária alkotta az első, 5
fős CKÖ testületet. Ez a szervezet a 2011. évi CLXXIX. törvény értelmében a helyi önkormányzattól kap segítséget működéséhez. A CKÖ önálló
helyiséget tartott fenn 2010-ig a Cédulaházban, azonban ez olyan nagy
kiadásokkal járt, hogy megszűntették, és így a polgármesteri hivatal egy
helyiségében működött tovább a szervezet.
2014-ben a helyi roma politika, követve az országos folyamatokat, Roma
Nemzetiségi Önkormányzatként intézményesült. 2019-ig 3, 2019-től 5 képviselői hellyel működik a testület.
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Meleg Sándor:

Fejlesztések Lajosmizsén
„A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex
programok” (TOP-5.2.1-15) és a „Leromlott városi területek rehabilitációja” (TOP-4.3.1-15) pályázatok keretében lehetőség nyílt a roma közösség célzott támogatására, illetve fejlesztések megvalósítására.
A fejlesztések keretein belül a régi Cédulaházat teljesen felújították és
közösségi használatra alkalmassá tették. Az ünnepélyes átadásra 2019.
június 26-án került sor. Ez alkalomból egy helytörténeti tárlatot és a
2018/2019-s tanév Alkotóműhely során született alkotásokból készített
kiállítást is megtekinthettek az érdeklők. A Közösségi Házban két, többfunkciós teremben folyhatnak programok, helyet adva ifjúsági programoknak, képzéseknek, lakossági fórumoknak, vallási és kulturális közösségi programoknak, kiállításoknak.

A múlt találkozás a jövővel - a Közösségi Ház átadásakor nyílt helytörténeti kiállításon
történelmi kordokumentumokat is megtekinthettek a látogatók (fotó: Meleg Sándor, 2019)

Az épületet Basky András polgármester és Baranyi-Rostás Rodrigo,
a települési roma nemzetiségi önkormányzat elnöke adta át (fotó: Baon, 2019)

16

Meleg Sándor: Fejlesztések Lajosmizsén

17

Ünnepi műsor a Közösségi ház átadásakor (fotó: Meleg Sándor, 2019)

A Cédulaház felújítás előtti állapotában (fotó: Önkormányzat, 2018)

A megújult Közösségi Ház a megnyitó napján (fotó: Baon, 2019)
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A területi fejlesztések fontos eleme a volt a barakklakások felújítása.
A korábbi, komfort nélküli lakások helyett félkomfortos, közművesített,
hat lakásos szociális bérlakás-tömb jött létre, melyet 2019 októberétől vehettek használatba a lakók. A munkálatok ezután is folytatódtak,
a lakók kültéri tárolókat kaptak, befejeződött a telek körbekerítése is.
A komplex program szociális munkásai beköltözés előkészítésétől a
mindennapok nehézségeinek megoldásáig is segítenek a lakóknak.

A barakklakások felújítás előtt,
2018 áprilisában (fotó: Meleg Sándor, 2018).

Az időszakos helytörténeti kiállítás tárlatai a Közösségi Ház megnyitása alkalmából
(fotó: Meleg Sándor, 2019)
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A megújult lakótömb a Telepi úton, a lakók beköltözésének napján
(fotó: Meleg Sándor, 2019)
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A területi fejlesztések harmadik (időben leghamarabb elkészült) eleme a
közterületek rendezése, több útszakasz stabilizálása történt meg, illetve
e Damjanich utca egy szakasza is rendezésre került.

Mindezek mellett a TOP-5-2-1. program pályázati forrásaiból számos
további támogató tevékenység valósul meg 2021 februárjáig:
egészségügyi programok: akcióterületi lakosságra fókuszált
szűrővizsgálatok, egészségügyi előadások, védőnői program,
környezettisztasági akciók;
tréningek, egyéni és kiscsoportos foglalkozások több korcsoport számára;
nyári táborok;
gyermekeket a roma kultúrával, helytörténettel, különböző
szakmákkal, művészetekkel megismertető foglalkozássorozat (Alkotóműhely);
tanácsadások, szociális segítő munka;

A Damjanich utca a területrendezés előtt és után (fotó: Önkormányzat, 2018-2019).
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Hortiné dr. Bathó Edit etnográfus a régi mesterségekről tart előadást az
alkotóműhely keretében a megújult Közösségi Házban (fotó: Meleg Sándor, 2019).
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Jóni György lajosmizsei származású zenész hangszeres foglalkozása
az alkotóműhely keretében (fotó: Meleg Sándor, 2019).

Alkotóműhely életkép – ifj. Kunhegyesi Ferenc festőművész és Hájas Réka művésztanár
vezeti az alkotást (fotó: Meleg Sándor, 2018)
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Jó időben a Közösségi ház udvara is teret ad az alkotásnak, Hájas Réka művésztanár
vezetésével ezt a gyermekek is megtapasztalták (Fotó: Meleg Sándor, 2019)

Fontos, hogy a gyermekek megismerjék a lajosmizsei romák történetéhez kapcsolódó
helyeket. Prof. Dr. Kürti László történész, kultúrantropológus vezetésével
(fotó: Keliger Dóra, 2019)
Meleg Sándor: Fejlesztések Lajosmizsén

25

Az alkotóműhely fontos eleme volt a néptánc alapjainak elsajátítása Horváth Sándor
néptánc oktató vezetésével (fotó: Guttyán Ágnes, 2020)

Faragó Gyula edző, tanár vezetésével nyári táborozás minden résztvevő gyermeknek
közösségformáló élményt jelentett (Fotó: Meleg Sándor, 2020)
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A választható szakmák, mesterségek megismerése érdekében két alkalommal
szakmaválasztási kiállításra kísértük Kiskőrösre a felső tagozatos gyermekeket
(fotó: Keliger Dóra, 2018)

Környezetünk tisztaságáért a helyi lakosság bevonásával lehet sokat tenni
– a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai a Dankó P. utca
és a Telepi út sarkán személyesen mutattak példát (fotó: Meleg Sándor, 2018)
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A pályázatban nagy hangsúlyt fektettünk az egészségfejlesztő előadásokra.
Női egészségnapunkon Dr. Presenszky Szilva nőgyógyász szakorvos tartott előadást
(fotó: Meleg Sándor, 2020).

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat mobil tüdőszűrő-állomása iránt minden évben
nagy az érdeklődés (fotó: Meleg Sándor, 2020).
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