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Dr. Kürti László elnök köszönti a megjelentek és bejelenti, hogy a 19 tagból 13 van jelen. Javasolta 

levezető elnöknek dr. Kürti Lászlót, jegyzőkönyvvezetőnek Papp Klárát, hitelesítőnek Basky Andrást, 

valamint a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását. Megállapította, hogy a 13 fős 

közgyűlés határozatképes és elrendelte a szavazást. Szavazás: a közgyűlés egyhangúlag, 

tartózkodás, illetve ellenszavazat nélkül megszavazta mindhárom javaslatot.  

 

ELSŐ NAPIREND - PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ A 2021. ÉVRŐL: Némedi-Varga Mária 

elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni, de a titkár a beszámolót a 2022. 05. 01-i elnökségi ülésre 

elkészítette, és azt az elnökség elfogadta. Dr. Kürti László ismerteti a pénzügyi beszámolót és az idei 

költségvetést. 2021. 01. 01-én az egyesület számláján 111.491 Ft volt. A népdalgyűjtemény kiadására 

pályázaton nyert 600.000 Ft érkezett az Nemzeti Kulturális Alapról az egyesületi számlára áprilisban. 

Ebből 222.000 Ft kifizetésre került a szerkesztő Terék József számára, majd a fennmaradó 378.000 

Ft a könyvet elkészítő Tápió Nyomda számára. A személyi jövedelemadó 1% felajánlásokból 62.877 

Ft folyt be. Magánszemélyektől adományként 43.000 Ft növelte a számlán lévő összeget, illetve még 

egy fontos bevétel volt: a daloskönyv értékesítéséből 150.000 Ft gyűlt össze. A havi számlavezetési 

díj 1.289 Ft, ez természetesen minden hónapban levonásra kerül. A 2021. decemberi számlakivonat 

alapján a Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület számláján 320.533 Ft volt, a 

házipénztárban pedig 21.000 Ft. Az egyesület adóbevallását (illetve beszámolóját) a Merkazit Tax 

Kft. idén is ellenszolgáltatás nélkül elkészítette. A 2022. április 29-i dátumú OTP bankszámlakivonat 

szerint egyesületünk számláján 378.245 forint van. A növekedés könyvünk eladásából befolyt 

összegből, valamint egy tagunk önkéntes havi támogatásából származik. A 2021. évben az SZJA 1% 

-os felajánlások összege sajnos csak 20.118 forint volt, amit a NAV számunkra át fog utalni. Ez azt 

jelenti, hogy egyesületünk mintegy 400.000 forinttal rendelkezik. Ez a forrás jelenti a költségvetési 

évben felhasználható keretet. Ahogyan korábban, ezt a pénzt az egyesület most is a fenntartására, a 

működésére, és leendő programjainak megvalósítására fogja felhasználni a megfelelő elnökségi 

döntés szerint. Ahogyan arról már korábban döntés született, az elnökség munkájáért pénzbeli 

juttatást nem kap. Előreláthatólag a költségvetésben biztos kiadás lesz az OTP számlavezetési díja, 

valamint a programok megvalósításához szükséges kiadások (eszközök vásárlása, előadók 

tiszteletdíja stb.). A beszámoló után az elnök kérdezte a tagságot: van-e kérdés, észrevétel. 

Hozzászólás nem lévén, az elnök megállapította, a közgyűlés határozatképes, és megkérte a tagokat 

a pénzügyi-költségvetési beszámoló elfogadására. Szavazás: A közgyűlés 13 fő igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a beszámolót.  



2 

 

MÁSODIK NAPIREND - BESZÁMOLÓ: Az elnök ismerteti beszámolóját a 2021. évről. A 2021. 

évben a tagság létszáma 17-ról 19-re növekedett. Az elnökség Berta István és Parkinson Szilvia 

tagfelvételi kérelmét elfogadta. Az év áprilisában könyvelőnk elkészítette a 2020-as év adóbevallását, 

és a KSH által kért statisztikai lapot is beadta titkárunk segítségével. 2021-ben az elnökség háromszor 

ülésezett; augusztus 27-én és október 15-én tartottunk közgyűlést. Az utóbbit azért, mert a 

Kecskeméti Törvényszék az Alapszabályban talált hiányosság miatt, kiegészítésre szólított fel 

bennünket. A pótlást – Némedi-Varga Mária képviseleti jog gyakorlásának terjedelme és módja - a 

törvényszék elfogadta. Így az új Alapszabályunk 2021. október 15-től hatályos, azaz 

érvényes/törvényes. 2021-ben „Múlt-Jelen-Jövő” címmel helytörténeti pályázatot hirdettünk, a 

felhívás a városi Hírlap 2021. évi 1. számában jelent meg. A díjazását vállalkozók felajánlásaiból 

oldottuk meg. Az elnökség a beérkezett 11 pályamunkából gyermek, ifjúsági és felnőtt kategóriában 

díjazta a legjobb alkotásokat. A díjakat az augusztusi Lajosmizsei Napok keretén belül adtuk át a 

nyerteseknek. A gyűjtemény karbantartása és felügyelete, önkéntes munkával az egész év során 

rendben haladt. A gyűjtemény heti ellenőrzését, a virágok öntözését, a takarítást vállaltuk. Ez 

utóbbihoz kaptunk segítséget az önkormányzattól is. Öt kecskeméti középiskolával kötöttünk 

szerződést, így biztosítva diákok számára a 2011. évi CXC törvényben foglaltaknak megfelelően a 

„közösségi szolgálatot”. Ennek megszervezését Szőrös Zoltánnak köszönjük! Rendeztük a régi 

városháza környékét, gondoztuk a temetőben a hadisírokat, a turistaút jelzéseinek frissítése is 

megtörtént. A művelődési házzal egyeztetve a XXVIII. Lajosmizse Napokon két délutánján 

látogathatóvá tettük a gyűjteményt. Sok látogatót fogadtunk, főleg az első napon, számos üdvözlő 

sort és köszönetet találunk a vendégkönyvben. A nyári táborozók közül is egy csoport felkereste a 

gyűjteményt. A tárlatvezetésben részt vettek Papp Klára, Fejesné Irénke, Tóth László, Bozó István, 

Miskolczy Mária és Czigány Mária, nekik megköszönöm a segítséget. A gyűjtemény egyébként kezd 

híressé, ismertté válni, ami jó hír. Megjelentünk például a Magyarország – A Csodák Forrása 

Kecskemét-Bugac című kiadványban is. Sajnos ez azonban nem került fel a digitális, internetes 

oldalra – csodasmagyarorszag.hu - (ott csak Kecskemét található). Ennek korrigálását majd 

gondolom, a művelődési ház fogja szorgalmazni a jövőben. 2021. november 20-án, az Aranyhomok 

Egyesület által szervezett Térségjáró Séta programban vettünk részt. Mintegy 30 látogatónak 

mutattuk meg az egykori Földeáki csárdát és a helytörténeti gyűjteményt. Egyébként még egy 

budapesti csoport is bejelentkezett, ők végül betegség miatt nem tudtak eljönni. Két tagunk munkáiból 

rendeztünk kamarakiállítást: Bozó István kisplasztikáit október 29-én, Parkinson Szilvia kézimunkáit 

pedig november 5-én nyitottuk meg. Ezt már (elvileg) közösen a művelődési házzal szerveztük. A 

szervezés elégtelensége miatt, kevés látogató jött a megnyitóra. Ezért az ilyen rendezvényeket a 

jövőben másként kell szervezni. Aki egyébként látta a kiállított tárgyakat, elismerően szólt 

alkotóinkról. Az év során két pályázatot nyújtottam be ebből egy volt sikeres. Az EMMI 600.000 

forinttal támogatta a népzenekutató Szomjas-Schiffert György 1955-ben gyűjtött helyi népdalainak a 

kiadását. A kiadványt – Lajosmizsei népdalok és vallásos népénekek - a Tápió Nyomda Kft. készítette 

el, CD melléklettel. A szerkesztést népzenész kutatótársammal, Terék Józseffel együtt készítettük el. 

A könyvbemutatót 2021 novemberében tartottuk, köszönöm Berta Istvánnak és Kovács Gazsinak, 

hogy a városi kamarakórussal, illetve a népdalkörrel hozzájárultak az est sikeréhez. A könyv pénzügyi 

elszámolását a Nemzeti Kulturális Alap elfogadta, és a pályázatot végérvényesen lezárta. A könyvről 

Miskolczy Mariska írt egy szép ismertetőt a Jászkunság újságjában, a Redemptio 2021. decemberi 

(XXVIII. 6.) számában. Egy másik ismertetést Fehér Anikó írt a Zeneszó című lapban, ami a Magyar 

Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek szövetségének – a KÓTA-nak – a hivatalos lapja (2021. 

decemberi (XXXI. évf. 9. sz.). A gyűjtemény sorsa is véglegesen rendeződött. 2021-ben 

folyamatosan egyeztettünk a művelődési ház vezetőjével, és a polgármesteri hivatallal a gyűjtemény 

átadásáról. Ennek megfelelően 2022. február 28-án létrejött a megállapodás a régi városházában tárolt 

teljes gyűjtemény átadásáról. A megállapodást én, mint a LAHEKUE elnöke, Óber Roland 

művelődési ház igazgató, és az önkormányzat részéről a polgármester, látta el kézjegyével. A 

dokumentum – megszámoltam - hét pecséttel van ellátva, így most már tudom, honnan származik a 

„hétpecsétes titok” kifejezés. Ennek megfelelően a 22 évnyi munkával létrehozott egyesületi 

helytörténeti gyűjtemény hivatalosan, mint „Városi Helytörténeti Gyűjtemény” funkcionál a jövőben. 
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Továbbá, és ehhez szorosan kapcsolódóan, egy általunk javasolt státusz kérdése is rendeződött: 

egyesületünk elnökségi tagja, Papp Klára június 1-vel a Művelődési Ház munkatársaként, mint 

főállású gyűjteménykezelő fog dolgozni. Sőt, már hamarabb is, mivel – és ez a legújabb fejlemény – 

özv. Csire Gézáné férje kerámia-és tárgygyűjteményét felajánlotta a városnak, ennek átvétele, és 

leltározása is Papp Klára felügyeletével fog megtörténni. A beszámoló után az elnök kérte a tagság 

hozzászólását, kérdéseit és észrevételeit. Basky András megjegyezte, hogy a Csire-gyűjtemény 

számbavétele, raktározása és átszállítása már a következő héten megkezdődik, mert az özvegy 

költözik. Ehhez kéri a tagság közreműködését, és nem a régi városházára, hanem a Dózsa Gy. úti volt 

szülőotthon két helyiségébe lenne elhelyezve a gyűjtemény. Sok emberre nincs szükség, de kell a 

segítség, a pakolás-szállítás megszervezése, hatalmas a munka. Csire Vince: A szállítás és 

csomagolás logisztikai munkáját vállalja, biztosítja a kellékeket. Basky: szerzünk B-30-as rekesz 

ládákat is, viszont az emeletről valószínűleg csak egyesével lehet majd a tárgyakat lehozni, aztán 

csomagolni, dobozolni a nappaliban. Elképzelése szerint tárgytípusokként kellene majd dobozolni a 

tárgyakat. További hozzászólás nem lévén, az elnök megállapította a közgyűlés 13 fő jelenlétével 

határozatképes és elrendeli a szavazást. Szavazás: a közgyűlés 12 igen, 1 tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül elfogadta az elnök beszámolóját.   

 

HARMADIK NAPIREND – ÚJ ELNÖKSÉGI TAGOK VÁLASZTÁSA: Levezető elnök bejelenti, 

hogy Papp Klára és Csire Vince 2017-ben lettek megválasztva 5 évre, így mandátumok idén tavasszal 

lejárt. Helyettük két új vezetőségi tag megválasztására kerül sor. Az elnökségi ülésen felmerült két 

tag jelölése, ám döntés nem, csak javaslat született. Az elnök ismertette saját javaslatát: Papp Ádám 

és Parkinson Szilvia, de mielőtt további vitára adna lehetőséget megkérdezte: a jelöltek elfogadják-e 

a jelölést? Mindketten igennel válaszoltak. Hajdrik Gabriella: a korábbi elnökségi tagok nem 

hajlandók vajon tovább folytatni a munkát? Dr. Kürti: ezt már megbeszélte Papp Klárával, és úgy 

döntöttek, hogy úgy is mint volt elnökségi tag, és mint a gyűjtemény jövőbeni kezelője, Papp Klára 

az elnökségnek állandó meghívott, tanácskozási jogú résztvevője lesz. Csire Vincének pedig lesz 

külön feladata. Basky András: nem kifogásolja a jelöltek személyét, viszont támogatja Papp Klára 

meghívását az elnökségi ülésekre. Mivel Papp Klára a jövőben gondozza a helytörténeti gyűjteményt, 

ő lesz az összekötő az egyesület, önkormányzat és a művelődési ház között, és ahhoz, hogy az 

összhang megmaradjon, jobb legyen az információáramlás, jelenléte elengedhetetlen. Berta István: 

ez nem kizáró ok? Basky András: nem kizáró ok. Dr. Kürti: szerinte sem, mivel az egyesület nem 

fizeti a vezetőségi tagokat, Papp Klára nem az egyesületnek, az önkormányzatnak lesz az 

alkalmazottja. Basky András: Papp Ádámtól kérdezi, végzett már egyetemi tanulmányaival? Papp 

Ádám: Igen, már tanít biológiát és földrajzot, az Apáczaiban, és egy budaörsi iskolában. Dr. Kürti: a 

következő elnökségi ülésen fogja előterjeszteni, hogy Papp Klára mint a helytörténeti gyűjtemény 

kezelője, az elnökségi üléseken állandó meghívottként legyen jelen. Basky András: jónak tartja ezt a 

javaslatot, és a két új elnökségi tag jelölését így támogatja. Az elnök megállapította, hogy a közgyűlés 

13 jelenlévő taggal határozatképes, és szavazásra szólította fel a tagságot. Szavazás: a közgyűlés 

Papp Adám elnökségi taggá választását 12 igen, 1 tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

megszavazta. Szavazás: a közgyűlés Parkinson Szilvia elnökségi taggá választását 12 igen, 1 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül megszavazta. Levezető elnök a sikeres szavazás után felkérte 

a két új elnökségi tagot, hogy töltse ki és írja alá a tisztségelfogadó-nyilatkozatot. Tanúnak felkérte 

Basky Andrást és Papp Klárát, akik elvállalták a felkérést. A közgyűlésről Bozó István távozott, így 

az 12 fővel folytatódott tovább.  

 

NEGYEDIK NAPIREND:  TERVEK 

Dr. Kürti: Tovább is dolgozunk a gyűjteményben, segítünk a kiskonyha, az iroda rendezésében. Egy 

szekrényt szeretnénk ez utóbbi helyiségben, ahol az egyesület iratállományát tárolnánk. Június 25-e 

szombat a múzeumok éjszakája, javaslata: mi is vegyünk részt ebben az országos programban. A  














