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JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: A Mővelıdési és Oktatási Bizottság 2008. szeptember 08-án, du: 13.00  
                órakor a Városháza Dísztermében megtartott bizottsági ülésrıl 
 
Jelen vannak:  Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
   Dr. Csire Gézéné  bizottsági tag 
   Oláh Attila   bizottsági tag 
   Kocsis Györgyné  bizottsági tag 
   Nagyszabóné Borbély Ella bizottsági tag 
 
Nagy Erzsébet és dr. Medve Erika bizottsági tagok igazoltan vannak távol az ülésrıl. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 

Rostás Anita csoportvezetı 
      Guti Istvánné mőv. ház igazgató 
      Bártfai Róbert fıszerkesztı 
 
Jegyzıkönyvvezetı:  Márton Györgyné 
 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert a 7 fı bizottsági tagból 5 fı jelen van. A meghívót 
mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki elıtt ismertek. 
Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek más önálló napirendi pont 
tárgyalására javaslata. Amennyiben nincs, s egyetértünk a meghívó szerinti napirendi 
pontok tárgyalásával, kérem, kézfelemeléssel jelezzük.  
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok       Elıterjesztı 
1./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsıoktatási   Basky András 
      Önkormányzati ösztöndíjpályázathoz   polgármester 
 
2./ E g y e b e k 
 
1./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázathoz 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Ezzel az ösztöndíjpályázattal segíteni tudjuk a rászoruló, felsıoktatási intézményben 
(fıiskola, egyetem) továbbtanuló fiatalokat. Ez már több éves, jól bevált gyakorlat. 
Javaslom, hogy támogassuk a továbbiakban is, csatlakozzunk ehhez az ösztöndíj 
pályázathoz. Megkérdezem Rostás Anita csoportvezetıt, hogy kíván-e ezzel 
kapcsolatban még valamit elmondani. 
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Rostás Anita csoportvezetı 
Köszönöm, nem kívánok elmondani egyebet, minden benne van az elıterjesztésben. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Szavazásra teszem fel a kérdést. Aki megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a 
Mővelıdési és Oktatási Bizottságnak ezt az ösztöndíj pályázathoz való csatlakozást, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
38/2008. (IX. 08.) MOB hat. 
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsıoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz 

HATÁROZAT 
  A Mővelıdési és Oktatási Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek, 
  hogy Lajosmizse Város Önkormányzata csatlakozzon a Bursa Hungari- 
  ca Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, s az elıterjesz- 
  tés határozat-tervezetét fogadja el. 
  Határid ı: 2008. szeptember 10. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
2./ Napirendi pont 
E g y e b e k 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
- Palicsiak éves munkatervet szeretnének Lajosmizse város részérıl. 
- Régi városháza használatának kérdése felvetıdött bennem, hogy történik-e    
  intézkedés a használattal kapcsolatban. 
- Osbáth Barna igazgató Úr jelezte, hogy nem tud részt venni a mai bizottsági ülésen. 
A pedagógiai programmal kapcsolatban lett volna kérdésem. 2006. augusztus 31-ig 
szólt az elsı pedagógiai programunk idıszaka. A program módosítására javaslatot 
tehet az igazgató, a nevelı testület, az iskolaszék, az iskola fenntartója. A diák 
önkormányzati képviselı által tett módosítási javaslatokat közvetlenül az 
iskolaszéknek kellene továbbítani. Ezt szeretném kérni, hogy vagy vegyük ki ebbıl a 
tájékoztatóból, vagy állítsuk vissza az iskolaszéket.  
Basky András polgármester 
Itt kellene, hogy kezdeményezzem az iskolaszék helyreállítását. 
Dr. Csire Gézáné bizottsági tag 
Az iskolaszék kérdését ne tárgyaljuk, ha nincs az iskolától senki. Egyébként 
megkérdıjelezem, hogy bıvítsük-e azok körét, akiknek pénze nincs, segíteni nem tud. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
- Lajosmizsei Napok rendezvénysorozatáról beszámolót szeretnék hallani 
- Osbáth Barna igazgató Úrtól szerettem volna megkérdezni, hogy volt-e fennakadás a 
tanév kezdésekor, folynak-e belsı átalakítási munkák még az iskolában. 
- Mi újság van kazán ügyben? 
Van-e még témakör, amit valaki szeretne megtárgyalni. 
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Guti Istvánné mőv. ház igazgató 
Szeretném, ha, a város jubileumi programjának megszervezésérıl beszélnénk. 
Basky András polgármester 

- Kazán ügyben folyamatos tárgyalás van. Azt mondták, hogy akkor vállalnak rá 
garanciát, ha a rendszer át van mosva. Több árajánlatot kérünk. A hıcsere miatt 
újabb dolgokat be kellene építeni. Azt látom célszerőnek, hogy a szakértıi 
véleményt meg fogjuk rendelni, ez 200-250 eFt-os összeg. El kellene dönteni, 
hogy mi a jó megoldás. A hıcserélı beépítése szükséges, de itt is fennáll a 
veszélye az eldugulásnak. Amire a főtési szezon elindul, biztos, hogy tudunk 
megoldást találni. A hıcserélınek az árajánlatát még nem tudjuk. 

Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Felkérem Guti Istvánné mőv. ház igazgatót, hogy a Lajosmizsei Napokról tartson 
beszámolót és a Lajosmizse jubileumi ünnepségére vonatkozóan terjessze elı 
elképzelését. 
Guti Istvánné mőv. ház igazgató 
A Lajosmizsei Napok rendezvénysorozatai az augusztus 20-i ünnepség köré 
csoportosulnak. Az augusztus 23-i napon egész napos rendezvény volt, mely a 
tőzijátékkal zárult. Az idén inkább könnyőzenei és rock zenei mőfaj volt a 
meghatározó, mert a fiatalok körében erre volt nagyobb igény. Azért, hogy spórolni 
tudjunk, több éves gyakorlat szerint fellépnek a lajosmizsei ének- és zenei csoportok. 
és a kecskeméti zenekarok. A 2008. évi Lajosmizsei Napok költsége 2.800.000.- Ft 
volt. Az augusztus 20-i ünnepség a mővelıdési házban zajlott. A szabadtéri színpad 
környékén mindenki elıfordult. A vendéglátós akkor vállalja a vendéglátást, hogy ha 
szeszes italt is árulhat. A rendırség és a polgárırök idén nagyobb létszámmal vettek 
részt és biztosították a rendezvényen a rendet. 2009. évben augusztus 20-a csütörtökre 
esik. Ott több nap lesz, amit ki kellene tölteni programmal, de lehet egy nap is. Arra is 
lenne igény, hogy minden héten lenne fıtéri rendezvény, de Lajosmizsén nincs annyi 
gyalogos járó-kelı, mint Kecskeméten, így nem lenne célszerő minden héten 
rendezvényt tartani a fıtéren.  
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Felvetıdött bennünk a gondolata annak, hogy nem-e jobb lenne, ha csak egy napos 
lenne a Lajosmizsei Nap. 
Nagyszabóné Borbély Ella bizottsági tag 
Több javaslat volt. Lehetne olyan mősorokat rendezni, hogy a mővelıdési házban 
lenne megtartva. Lehetne a gyermekeknek báb elıadást. Szerintem az is fontos, hogy 
milyen elıadókat hozunk ide. 
Guti Istvánné mőv. ház igazgató 
Mivel munkanapok voltak a Lajosmizsei Napok, így a programsorozatokat csak 
délután tudtuk kezdeni. 
Dr. Csire Gézáné bizottsági tag 
Az augusztus 20-i ünnepség a mővelıdési házban nagyon tetszett, köszönet, hogy csak 
lajosmizseiek voltak. Köszönet a mővelıdési ház és könyvtár dolgozóinak is a 
szervezésért. 
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Megköszönjük a városi énekkarnak és az egyházi énekkarnak is a munkáját. Ezt 
köszönje meg a MOB írásban. Amit sajnáltam, hogy kevesen voltunk. 
Szabadtéri programok. Az igazgató asszony azt mondta, hogy a vállalkozók szeszes 
ital árusítása nélkül nem vállalják el a büfét. Jó lenne, hogy ha csak fagyi, apró 
sütemény, üdítı, esetleg sörárusítás lenne. Az italos sátor elhelyezése ne a színpad 
mellett legyen, hanem jóval távolabb. 
Amikor mi csináljuk az augusztus 20-i rendezvényt, Kecskemét a legnagyobb riválisa 
Lajosmizsének. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 13.30 órakor bejelenti távozását az ülésrıl, felkéri 
Basky András polgármester Urat az ülés további vezetésére 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Dr. Csire Gézáné bizottsági tag 
A 4 napos Lajosmizsei Napok rendezvénysorozatot hosszúnak tartom, mert megfelelı 
tartalommal nem tudjuk feltölteni. Lehetne ezt tartani nyár elején is vidám zenés 
mősorral, s 2 nap bıven elég lenne belıle. 
Basky András polgármester 
Ez csak szavazás és szervezés kérdése. A Mővelıdési Háznak köszönet, hogy 
megszervezte ezt a program sorozatot. Azt a javaslatot jónak tartom, hogy az italos 
sátor ne a színpad mellett legyen. Az egész rendezvény a pályázati kiírástól függ, hogy 
mit hagytunk jóvá. 
Dr. Csire Gézáné bizottsági tag 
Azt szeretném javasolni, hogy ilyen nagy városi ünnepkor a polgárır lelkes tagjait is 
be lehetne vonni, rendezıket toborozni egész délutánra. A polgármester Úr is írhat 
ilyen agitáló levelet a lakosság felé. 
Oláh Attila bizottsági tag 
Dr. Csire Gézáné bizottsági tag nagyon jó ötleteket adott. 
- Helyeslem, hogy a kocsmai sátor mesze kerüljön el a színpadtól, mert megalázza az 
elıadómővészeket.  
- Egyetértek azzal, hogy ne legyen 4 nap, mindenképp elég a 2 nap. Egyik nap lenne a 
színvonalasabb kulturális rendezvény, a másik nap a könnyő zenei mősor. Szét lehetne 
ezt így választani két napban. 
- Rendkívül színvonalas volt a városi ünnepség. 
A romániai munkavállalók, s a helyi kisebbség - akik magatartásukkal, ittasságukkal 
zavarták az elıadást- sokaknak a hangulatát elrontotta, fıleg az esti órákban. Ez még 
erısebben kikörvonalazódott a tőzijáték elıtt. 
- A tőzijátékot nem tartom igazán fontosnak, 2008. évre azért szavaztam meg, mert a 
város 15 éves jubileuma van. 
Dr. Csire Gézáné bizottsági tag 
A központi tőzijáték nagyon fontos szerepet tölt be, e nélkül nincs színvonala az 
augusztus 20-ának. Erre nagyon sok ember eljön. 
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Oláh Attila bizottsági tag 
Hiányoltam, hogy nem lehetett PICOLÓ sört kapni. Délután már nem volt vendéglátás 
ételbıl. A vendéglátás színvonalát illetıen ez negatívum, szóvá kell, hogy tegyem, 
mert többen is szóvá tették. 
A rendezvény színes összetételő volt, ezért a mővelıdési ház dolgozóinak köszönet 
jár. 
Javaslom, hogy jövıre válasszuk szét a két rétegnek az érdeklıdési körét, és a 
vendéglátást szigorítsuk meg. 
Basky András polgármester 
Ez mind a pályázati kiírástól függ. A Lajosmizsei Napok rendezvénytervét elfogadtuk, 
ez alapján történt a rendezvény lebonyolítása.  
Dr. Csire Gézáné bizottsági tag 
Kérjük a pályázóktól, hogy a látványkonyha színvonalát délután is biztosítsák. 
Basky András polgármester 
Lehetne program más idıben is, amit Lajosmizsének szánunk. például 
„Barackfesztivál Lajosmizsén” van egy ilyen kezdeményezés, akinek a képviselıje 
Süveges András.  
Kocsis Györgyné óvodavezetı 
-Gratulálok a mővelıdési ház igazgatójának. Minden korosztálynak szóló volt a 
mősor. 
- Örültem, hogy többen voltak az augusztus 20-i ünnepségen, mint eddig. 
- A játszóteret féltettem és féltem, mert szeretném, ha ilyen maradna, mint most. 
Gratulálni tudok a pályázatíróknak, az adakozóknak, és a szervezésben részt 
vevıknek.  Ezt folytatni kell, s úgy gondolom, hogy a külterületre kellene tenni a 
folytatást. Én kimondottan az etnikai rétegre gondoltam azért, hogy ık is hasznosan 
tudnák eltölteni szabad idejüket. 
Basky András polgármester 
Egy foci pálya van tervezve, ami a kisebbség közelében lenne kialakítva. 
Oláh Attila bizottsági tag 
Megnyugtató a fejlıdés a korábbi évekhez, hogy többen vettek részt a városi 
ünnepségen, s mindenki együtt énekelte a Himnuszt.  
Basky András polgármester 
A Magyar Remetei alpolgármester Úr hívott, hogy megszervezte, s a testületi ülésen 
elfogadták a testvérvárosi kapcsolatot. A jövı héten jönnek el megkötni a szerzıdést. 
Guti Istvánné mőv. ház igazgató 
A Csutorás Nemzetközi és Népzenei találkozó is a Lajosmizsei Napokhoz tartozik. 
Nagyon szépen szerepeltek. 
Basky András polgármester 
A helyi televíziót szorgalmazni kellene, hogy vegye fel a Csutorás Nemzetközi és 
Népzenei találkozó gálamősorát is. 
Guti Istvánné mőv. ház igazgató 
A Csutorás Nemzetközi és Népzenei találkozó gálamősora méltó arra, hogy bármelyik 
televízió felvegye.  
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A város jubileumi ünnepségére, találkozójára 2008. november 15-én kerül sor. Fı 
program a Lajosmizsérıl elkerült lajosmizsei származásúak találkozója. Internetre 
kellene feltenni a levelet, és mi szelektáljuk a résztvevıket. Hogy ne maradjon ki 
senki, ötleteket várunk, hogy kik lehetnek még, akiket erre meg lehet hívni. 
Guti Istvánné mőv. ház igazgató 
A Fortisszimó együttest (korábban: Kune Famili) is meg lehetne hívni a jubileumi 
ünnepségre. 150.000.- Ft + ÁFA a fellépési díjuk. 
Dr. Csire Gézáné  bizottsági tag 
Arra gondoltam, hogy nem lehetne-e megkérni a Süveges atyát arra, hogy helyet adjon 
e rendezvény megtartására. 
Basky András polgármester 
- A hellyel kapcsolatban azt jelezte a Süveges atya, hogy a főtés miatt a karácsonyi 
koncertet sem biztos, hogy meg lehet szervezni. 
Feladatok, tervezések Lajosmizse jubileumi ünnepségével kapcsolatban:  

- lenne egy kiállítás az elıtérben az elmúlt 15 év épületeirıl 
- könyvkiállítás lenne 
- lehetne ½ órás orgona koncert, be lehetne mutatni a templomot. 
- szólni kellene a volt polgármesternek, a jelenlegi polgármesternek, és még 

valakinek, aki felvállalná, hogy értesítene mindenkit. 
- lenne óvodás mősor, iskolás mősor, valamint polgármesteri köszöntı 
- a gyülekezıt a Városházán tervezzük, s lehetne úgy, hogy a Fortisszimó 

együttes zenéje fogadná a gyülekezıket, s innen át lehetne menni az ünnepi 
mősorra a mővelıdési házba. 

- zártkörő ebédet is lehetne tervezni 
- Közben kazán témában érkezett egy telefon, miszerint mégsem kell a hıcserélı, 
hanem a szőrık kellenének, ami nekünk 730.- Ft+ ÁFA költség lenne, ez a beszerelési 
költségeket foglalná magában. Korrekt árajánlatot kaptunk. 
 

- Van egy alapréteg, akit megszólítunk, hogy várjuk a találkozóra. Az eddig 
összegyőjtött névsort szeretnénk bıvíteni. 

Guti Istvánné mőv. ház igazgató 
Ki legyen a felelıse ennek? 
Basky András polgármester 
Ezt még eldöntjük. A következı testületi ülésre ennek költségoldalát és egy konkrét 
programtervet össze kellene állítani, hogy mekkora összeg lesz, és hogy honnan 
tudnánk erre az alkalomra pénzt szerezni. 
Van-e még kérdés, vélemény, észrevétel? 
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevık részvételét, a mai ülést ezennel 
berekesztem. 

K.mf. 
      dr. Cserényi Péterné s.k. 

       MOB elnök 
Márton Györgyné s.k. 
      jkv.vez. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


