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1. Bevezetés 

 

Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára integrált intézményként 1999 óta 

működik a jelenlegi helyén. Legfőbb tevékenységünk a különböző igényeket kielégítő 

rendezvények, színházi előadások, szórakoztató műsorok, komoly- és könnyű zenei 

produkciók, gyermek műsorok, irodalmi estek, nemzeti ünnepségek lebonyolítása, helyi 

közösségek, művészeti csoportok működésének segítése, könyvtári szolgáltatások biztosítása 

a lakosságnak. Célunk, hogy a fenntartó önkormányzattal összhangban, olyan korszerű 

könyvtárat és információs központot és közösségi teret működtessünk, amely 

szolgáltatásaival professzionális szinten lássa el városunk lakóit. Könyvtárunk 

Küldetésnyilatkozatában megfogalmazott legfontosabb célja és feladata, hogy használóink 

számára biztosítsuk a magyar és az egyetemes kultúra kincseit, a hazai és nemzetközi 

információhoz és tudáshoz való szabad hozzáférést, olvasói és felhasználói igényeket keltsünk 

és megfeleljünk ennek a célnak, miközben értéket közvetítünk. 

Tevékenységünket 2019-ben is a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 

ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, valamint Lajosmizse Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének a közművelődésről szóló 31/2015. (XII. 18) 

önkormányzati rendelete határozták meg. 

A költségvetési intézmény irányítása és felügyelete Lajosmizse Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete feladatai közé tartozik, működési területe: Lajosmizse 

Város közigazgatási területe. Gazdálkodási feladatok ellátását a Lajosmizse Város 

Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete végzi megállapodás alapján.  

A két funkciójú intézményünk, több mint 60 éve szolgálja Lajosmizse és környezetének 

lakosságát.  

 

2. Szervezeti kérdések 

  

2.1. Humánerőforrás 

Az intézmény engedélyezett közalkalmazotti létszáma 12 fő az alábbi megoszlásban: 

közművelődési szakember 2 fő 

közgyűjteményi szakember 5 fő 

a közművelődést és közgyűjteményi feladatokat közvetlenül segítő munkakör 3 fő 

kisegítő munkakör 2 fő 
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Végzettség alapján: 

egyetemi vagy főiskolai végzettséggel 7 fő 

érettségivel / OKJ végzettséggel 5 fő 

szakmunkás bizonyítvánnyal 1 fő 

Ebből a kimutatásból látszik, hogy az intézmény jól ellátott szakemberekből, melyet meg kell 

tartani, hogy professzionálisan lehessen ellátni a feladatokat.  

 

2.2. Partner kapcsolatok 

A partnerközpontúság az intézmény működésének fontos eleme. Nagy hangsúlyt fektetünk a 

könyvtárhasználók megszólítására, erősítjük a lakossági, intézményi és civil kapcsolatokat.  

Kiemelt figyelmet fordítottunk 2019-ben is az iskolával, óvodával való kapcsolattartásra. 

Egész évben folyamatosan fogadtuk az iskolás és óvodás csoportokat könyvtári órákra, 

rendhagyó irodalomórákra és ismeretterjesztő foglalkozásokra.  

Számokban: 

Óvodásoknak tartott foglalkozások: 

részt vett: 10 csoport, 219 gyermekkel (lajosmizsei óvoda) 

Iskolásoknak tartott foglalkozások: 

  részt vett 75 osztály, 1049 gyermekkel (lajosmizsei iskola) 

  részt vett 4 osztály 74 gyermekkel (felsőlajosi iskola) 

 

A városban lévő más intézményekkel is kapcsolatot tartunk fenn, közös 

rendezvényszervezéssel, szabad termeink térítésmentes használatra bocsátásával. 

E-Magyarország pontok átalakultak 2018-tól DJP Pontokká, ennek kiépítése a második 

negyedévben megvalósult, 2019-ben eleget tettünk a pályázatban vállalt feltételeknek. 

A helyi médiával is kapcsolatban állunk, ahol rendezvényeinkről jelennek meg tájékoztatók.  

 

2.3. Képzés 

Célunk, hogy a kulturális szakterületen dolgozó munkatársak továbbképzése, tudásának 

frissítése, a sokoldalú szakmai felkészültség megszerzése kiemelkedő prioritást élvezzen. 

2019-ben egy könyvtáros kolléga vett részt „A könyvtárosok szerepe a tanulást támogató 

könyvtári szolgáltatások megvalósításában” című 60 órás akkreditált képzésen. Az itt szerzett 

tudást maximálisan fel tudja használni a könyvtári olvasáskultúrafejlesztő ill. használóképző 

foglalkozásainkon. Rendszeresen részt veszünk szakmai napokon, szakmai fórumokon, mind a 
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közgyűjteményi, mind a közművelődési területen, ahol friss és hasznos ismeretekhez jutunk a 

szakmánkkal kapcsolatban. Ezeken az eseményeken szerzett információkat, tudást beépítjük 

a mindennapi munkánkba.  

 

2.4. Közösségi szolgálat / önkéntesség 

2012/2013-as iskolai tanévben vezették be a középiskolai diákoknak, hogy az érettségi 

megszerzéséhez 50 óra közösségi szolgálatot kell teljesíteniük. Intézményünkben már a 

kezdetektől lehetőséget biztosítottunk arra, hogy lajosmizsei középiskolás diákok nálunk 

töltsék le a szükséges időt. Környékbeli, ill. távolabbi (Kecskemét, Kiskunfélegyháza, 

Kiskunmajsa) középiskolákkal kötöttünk megbízási szerződést, melynek keretin belül 2019-

ben 9-en töltötték le, illetve folyamatosan tölti intézményünkben a kötelező 50 órát. A diákok 

a következőkben tudtak segítségünkre lenni: könyvtári rend megtartása, visszahozott könyvek 

visszasorolása a polcokra, szakrend megtartása, könyvtári szakjelzet javítása, könyvtári 

foglalkozáson a könyvtáros segítése, rendezvényekre való készülésben, ill. a rendezvények 

lebonyolításában. Folyamatosan várjuk és fogadjuk a diákok jelentkezését. 

2019-ben a tematikus rendezvényünkön önkéntesek segítségét is igénybe kellett vennünk, a 

nagy érdeklődésre számon tartott Boszorkányszombaton. Szükségünk volt 2 fő segítőre a 

közösségi szolgálatosokon és a dolgozókon kívül. 

Augusztusban 2 fő diákmunkán vett részt intézményünkben, ebben az időszakban nagy 

segítségünkre voltak, különösképp a Lajosmizsei Napok rendezvénysorozat előkészületeinél 

illetve a lebonyolításánál, valamint az őszi rendezvényünkre is ekkor már előkészültek. 

 

3. Szakmai feladatok 

 

3.1. Állomány menedzsment 

3.1.1. Állománygyarapítás 

Könyvtárunk állománygyarapítása 2019-ben is tervszerűen, kiegyensúlyozottan, a gyűjtőköri 

szabályzatban előírtak valamint a könyvtárhasználók igényeinek figyelembe vételével történt. 

A beszerzés helyének megválasztásakor a költséghatékonyságot, a beszállító partner 

kínálatát, árkedvezményét, gyorsaságát, megbízhatóságát tekintettük meghatározó 

szempontnak. Beszerzéseink legnagyobb részét a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. internetes 

könyváruháznál bonyolítottuk. A velük kötött szerződés kiemelt partneri pozíciót és 
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kedvezményes árakat biztosított számunkra. Ezen kívül még a Bookline internetes 

könyváruházban is szereztünk be könyveket, főként a régebben megjelent dokumentumokat.  

A gyermekkönyvtárban fontosnak tartjuk a sokszínű, magyar ill. külföldi írók műveinek 

megismertetését a gyermekekkel.  

Állománygyarapítás módja:  

költségvetésből vásárolt dokumentumok 

érdekeltségnövelő támogatás 

ajándék könyvek 

kötelespéldányok 

Márai program  

Nemzeti Kulturális Alap (NKA) Könyvtámogatási programja. 

 

2019-ben 51-féle újságra, magazinra, napilapra fizettünk elő, de ezen kívül még a nyomdától 

kötelespéldányként is kaptunk számos kiadványt, illetve az NKA-tól kapott újságtámogatás 

során további 68-féle időszaki kiadvány érkezett a könyvtárunkba. Az így állományba kerülő 

újságokat új szolgáltatásként kölcsönözhetik regisztrált olvasóink, ill. a legfrissebb számok 

helyben olvashatóak. Összesen 119-féle újságból válogathattak olvasóink. 

Tavaly is folyamatos állománygyarapítást folytattunk, a költségvetésben meghatározott 

összeget egy naptári évben egyenletesen elosztva használtuk fel. A beérkező dokumentumok 

a TEXTLIB integrált könyvtári rendszerben kerültek feldolgozásra, hogy több szempontból is 

visszakereshetőek legyenek. Állományunk 1998 óta kerül be folyamatosan a rendszerbe, 

katalógusunk naprakész, teljesen aktuális információkkal feltöltött. 

 

Állománygyarapításra fordított összeg 

 2018. 2019. 

Gyarapításra fordított összeg (Ft) 2 763 416 2 824604 

 ebből könyv 2 232 635 2 218 000 

 ebből folyóirat 530 780 606 604 

Gyarapodás (db) 1 079 913 

 ebből ajándék Márai-programból  188 57 

 ebből érdekeltségnövelő 

támogatás 

231 92 

 ebből olvasói ajándék 36 107 
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A Márai-program célja a nemzeti kultúrkincs megőrzése, a hazai és a határon túli magyar 

kiadók által megjelentetett, értéket képviselő könyvek eljuttatása minél több olvasóhoz a 

hazai és a határon túli könyvtárakon keresztül; az olvasáskultúra fejlesztése; a kortárs magyar 

szerzők támogatása és megismertetése. 2019-ben 1490995 Ft értékben 92 db könyvvel 

növekedett a könyvtár állománya a program jóvoltából.  

 

3.1.2. Állománygondozás 

Állománygondozás terén célunk, hogy dokumentumállományunk jó fizikai állapotban 

kerüljön a használókhoz. Fontos a megfelelő tárolás, a gyors visszakereshetőség a 

megrongálódott, elavult könyvek folyamatos selejtezése, a megőrizni kívánt időszaki 

kiadványok köttetése. Ennek érdekében a következő feladatokat végeztük. 

• Könyvállományunk raktári jelzetei a használat során megkoptak, elrongálódtak. A 

közösségi szolgálatos diákok egyik feladata ezeknek a jelzeteknek a kicserélése. 

• Az olvasói igények, az olvasók könyvtári tereken belül történő mozgásának figyelembe 

vételével más helyre kerültek bizonyos kiemelések. 

Állományunk 98 %-át a kölcsönző térben helyeztük el. A belső raktárunkban duplum ill., 

kevéssé forgatott példányok vannak elhelyezve, ahonnan kérésre kölcsönözzük a 

dokumentumokat. 2019-ben folytattuk állományunk átrendezését: leválogattuk kézi,- és 

szakkönyveinket. Ennek célja, hogy kialakítsunk a tizenéves korosztálynak egy külön 

állományrészt, illetve közösségi teret.  

 

3.1.3. Állomány ellenőrzés 

2019. végén állomány ellenőrzést tartottunk a könyvtárban. Fordulónapi és teljes körű volt a 

leltározás. A leltár megkezdésekor 41193 db dokumentumot kellett ellenőrizni. A polcon lévő 

állomány ellenőrzése alatt a könyvtár zárva tartott. A géppel való ellenőrzés a teljes állomány 

kb. 80%-át adta ki. A rendszer az olvasónál lévő dokumentumokat, meglévőnek, tehát 

leltározottnak tekintette. A gépi ellenőrzés után következett a papíralapú leltárkönyvek 

összehasonlítása a gépi nyilvántartással. Ez a művelet a könyvtár nyitva tartása mellett zajlott. 

Ez egy hosszabb folyamat volt, mely átnyúlt a következő évre is. A teljes leltár zárás 2020-ban 

fog bekövetkezni, de már látszik, hogy a hiány a törvényileg megengedett % alatt van. A leltár 

zárást követően elkészül a jegyzőkönyv, majd a hiánylista mely alapján a hiányzó 

dokumentumokat kivonjuk az állományunkból. 
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3.1.4. Állományapasztás 

A gyűjtemény csak akkor használható jól, ha a tartalmilag elavult, elhasználódott, az 

állományunkat fölöslegesen terhelő, a használók számára hamis információt nyújtó, 

elhasználódott, több éve kölcsönzésben lévő, behajthatatlan dokumentumok állományból 

való kivonása folyamatosan történik. 2019-ben októberben történt törlés, ezzel 904 db 

dokumentumot vontunk ki állományunkból. A nagyon elhasználódott, szakadt könyveket 

papírgyűjtésre adtuk iskolás gyermekeknek, a többit adományként ajánlottuk fel. 

 

Tárgyév december 31-ei állományunk eloszlása (db): 

Felnőtt szépirodalmi dokumentum 13 914 

Felnőtt szakirodalmi dokumentum 14 9875 

Gyermek szépirodalmi dokumentum 8 582 

Gyermek ismeretterjesztő dokumentum 3 623 

Helyismereti, - történeti dokumentum 147 

Összesen: 41 253 

 

Dokumentum típusa szerinti bontás (db): 

Könyv és tékázott folyóirat 39 138 

Hangdokumentum (CD, bakelit lemez) 1556 

Képdokumentum 421 

Elektronikus dokumentum 138 

Összesen: 41 253 

 

3.2. Tájékoztatószolgálat, tájékoztató eszközök 

Tájékoztató könyvtárosoknak eszközként kell kezelniük a hagyományos és az új forrásokat, az 

internetet; olyan könyvtárosként dolgozunk, aki amellett, hogy a könyvtári források ismerője, 

az Interneten is képes szelektálni, begyűjteni és teríteni az információs vagyont. Feladatunk 

változatlan, de eszközeink és módszereink merőben mások. 

Ennek egyik mutatója, hogy olvasótermi kézikönyveink helyben használata háttérbe szorult, 

ezért egyre többször kölcsönözzük őket, ill. átvizsgálás után a kölcsönözhető állományba 

helyezzük. 

A webopac működtetésével használóink könnyen meggyőződhetnek arról, hogy 

megtalálható-e egy bizonyos dokumentum a könyvtárban, akár a több ezer kilométer 

távolságban élő internetező is megtalál minket. Leomlottak azok a falak, amelyeket a 
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könyvtárak emeltek maguk köré, amivel saját állományukat akarták megvédeni. A megőrző 

funkció helyébe a szolgáltatói feladat lépett. Ennek segítésére jött létre az Országos 

Dokumentumellátó Rendszer, mellyel az ország egész területéről kérhetünk könyvet 

olvasóinknak. Sajnos ez a szolgáltatás hátérbe szorul a magas postai díjazás miatt. Erre 

szeretnénk majd megoldást találni az elkövetkező időszakban. 

Tájékoztató munkánk során rendszeresen használjuk az interneten hozzáférhető 

adatbázisokat, elektronikus könyvtárakat. Leggyakrabban a Magyar Elektronikus Könyvtár 

(MEK), Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis (EPA), Irodalomtudományi cikkek 

adatbázisa, valamint a Nemzeti Audiovizuális Archívum (NAVA), Akadémiai folyóirat-

gyűjtemény adatai használatosak. A STADT a Központi Statisztikai Hivatal adatbázisa, mely 

különböző kutatási témákhoz, szakdolgozatokhoz szolgáltat statisztikai adatokat.  

 

3.3. Helytörténet 

A helyismereti munka fontos területe a könyvtári szolgáltatásoknak. A gyűjteményt 2010-től 

elkezdtük tervszerűen építeni. „Kutakodó múltbúvár” – Lajosmizse Digitális Történelme 

címmel útjára indított digitalizálási projektünk szépen fejlődik. Nagyon sok hasznos, sokoldalú 

és érdekes családi, és a város szempontjából fontos dokumentumot kaptunk. A behozott 

dokumentumok digitalizálása, feldolgozása folyamatos. 

A digitalizálás során feltárjuk majd és kereshetővé tesszük a kapott dokumentumokat. 

Folyamatosan fejlesztjük helytörténeti állományunkat, beszerezve a gyűjtőkörünkbe 

megfogalmazott kritériumoknak megfelelő dokumentumokat. Ennek érdekében a 

helyismereti könyvtárosunk folyamatosan keresi, kutatja helyismereti vonatkozású 

dokumentumokat az online fellelhető adatbázisokban pl: Országgyűlési Könyvtár, Pest-Pilis-

Solt-Kiskun Vármegye Hivatalos Lapja, Levéltárak, Arcanum Digitális adatbázisa, Zsidó Élet 

Magyarországon online adatbázisokban. 

A papírformátumú helyismeretre vonatkozó anyagok folyamatosan kerülnek be az integrált 

könyvtári rendszerünkbe. A katalógusunk a honlapunkon keresztül elérhető. A digitalizált 

dokumentumok egyenlőre háttértárra mentve várják, hogy hozzájussunk a szükséges 

programhoz, mellyel a katalogizálást és a honlapon való megjelenítést is meg tudjuk oldani. 

A begyűjtött, feldolgozott anyagokat szeretnénk minél szélesebb körben elérhetővé tenni a 

nagyközönség számára.  

Professzionális helyismereti munka végzése érdekében az ezzel foglalkozó kollégát 

beiskoláztuk melyet 2017-ben sikeresen elvégezte. 
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3.4. Könyvtárhasználat számokban 
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Az adatok tartalmazzák a két fiókkönyvtárunk forgalmát is. Fontosnak tartjuk, hogy minden 

életkorú, szociális helyzetű, nehezen mozgó személy könyvtári szolgáltatáshoz jusson, ezért 

lényeges, hogy a „Harmónia” Integrált Szociális Intézmény Lajosmizsei Telephelyén működik 

egy fiókkönyvtárunk, ahol az idős gondozottak igénybe vehetik a könyvkölcsönző 

szolgáltatásunkat. Ott egy fő látja el ezt a feladatot, aki évente két alkalommal cserél 

könyveket.  

A helyi általános is iskolába is működtetünk egy fiókkönyvtárat, ahol szintén letétbe adunk 

könyveink közül, ahova szintén szeretnek az iskolások beülni, olvasgatni.  

Látszik az adatinkon, hogy egyre többen térnek át az elektronikus könyvek olvasására, 

kevesebb könyvet kölcsönöznek, de természetesen ez még nem annyira jellemző. A helyben 

használt dokumentumok számának nagyobb mértékű eltérése abból adódik, hogy az 

évközben fogadott osztályok, óvodás csoportok szívesen maradnak a foglalkozások után és 

könyveket nézegetnek, olvasgatnak, illetve olvasóink szeretnek beülni újságokat olvasni, 

könyveket keresgetni. Ez az érték becsült adat. 

Az internet-használat adata is azt mutatja, hogy sok háztartásban már van internetelérés, de 

ennek ellenére a 2010-ben Lajosmizsén megvalósult Könyvtári szolgáltatások összehangolt 

infrastruktúra-fejlesztése a ”Tudásdepó-Expressz” pályázat eredményes volt, még mindig 

kihasználják ezt a szolgáltatásunkat. A fél óra ingyenes lehetőséggel, majd azután is 

kedvezményes árral biztosítjuk továbbra is az esélyegyenlőséget a hátrányos helyzetű 

embertársaink előtt. A hét legtöbb napján szinte folyamatosan foglaltak a gépek, melyek 

olvasóink rendelkezésére állnak, átlagban napi 20 fő veszi igénybe ezt a szolgáltatásunkat. 

Ingyenes WIFI szolgáltatásunkat is egyre több olvasónk, látogatónk használja, 

mobiltelefonjaikkal, táblagépükkel.  

 

3.5. Olvasásfejlesztés 

Az olvasás szerepének minél szélesebb körben való népszerűsítése gondolkodásunk 

középpontjában áll. Ennek érdekében próbálunk meg tevékenykedni és különféle rafinált 

módszereket alkalmazni, hogy felhívjuk a gyerekek figyelmét, az olvasás fontosságára, illetve 

a felnőttek olvasás kultúráját fejlesztetni. Az októberi Országos Könyvtári Napok keretein belül 

meghirdettük éves olvasási versenyünket „Az év olvasója” címmel. Három kategóriában - 

gyermek, fiatal, felnőtt - írtuk ki olvasási versenyünket. 

Gyermekeknek különböző olvasási programokat, könyvtári órákat szervezünk. 
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A lajosmizsei általános iskolás gyermekek részére hirdettük meg a "Könyvtári Derbi"-t, a 

Lajosmizsei Kultúrapártoló Alapítvány támogatásával, mely két hónapon át ívelő olvasási 

verseny. Itt az olvasás élménye mellett a gyerekek megtanulhatnak csapatmunkában 

dolgozni, a könyvtár használatot, fejlődik a kreativitásuk, szövegértésük. Ez a felhívásunk közel 

500 iskolást mozgatott meg. 

 

Szívesen látunk és támogatunk minden kívülről jött kezdeményezést, ilyen a Nyugdíjas 

Pedagógusok Olvasóköre. Igen lelkesen és nagy részvételi számban minden hónap utolsó 

szerda délutánján tartják rendezvényeiket intézményünkben, melyhez állandó segítségre 

számíthatnak könyvtárosainktól. 

 

Gondolva a legkisebbekre is 2016-ban elindítottuk babás foglalkozásunkat, ahova 0-3 éves 

korig várjuk a szüleikkel a legkisebbeket, ahol, zenés, verses foglalkozáson vehetnek részt, 

illetve jó találkozási pont is a kisgyermekes szülőknek. Tavaly 10 alkalommal tartottak 

gyermekkönyvtárosaink foglalkozásokat 137 gyermeknek és szüleiknek. Helyettesítő kolléga 

beindított egy zenés foglalkozást, mely töretlen népszerűségnek örvend, kicsik és nagyobbak 

között egyaránt. 

 

3.6. Web-es megjelenés 

3.6.1. Honlap 

A honlapot rendszeresen töltjük fel a friss információkkal melyek a rendezvényekkel és az 

intézménnyel kapcsolatosak. Rugalmasan tudjuk kezelni a frissítést, hiszen nem veszünk 

igénybe külső szakembert. A már kissé elavult honlap struktúrát, viszont még nem sikerült 

átszerkeszteni, de a közeljövőben ez a feladat prioritást élvez.  

Az intézményi weblapunk látogatottsága: 

2018.01.01-12.31: 8603 

2019.01.01.-12.31: 6576 

2018-as évhez képest kevesebb látogató volt a honlapon, de ez köszönhető annak is, hogy a 

nagyon népszerű közösségi oldalon is tájékozódhatnak látogatóink, hiszen ott is jelen van az 

intézmény. 
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3.6.2. Közösségi média 

Nagy hangsúlyt fektetünk az intézmény online megjelenésére, közösségi oldalakon való 

részvételére, mivel a tendencia azt mutatja, hogy nagyon népszerűek ezek oldalak, könnyen 

elérhető mobiltelefonnal, tablettel, laptoppal. Ezáltal intézményünk is igénybe veszi a web 2.0 

nyújtotta eszközöket a népszerűsítésére. Folyamatos jelenlétünk a Facebook, YouTube, 

Instagram oldalakon. Kiterjesztett, a virtuális térben létrehozott közösségi térként nem csak 

programjainkat igyekszünk reklámozni, de különböző megoldásokon ismeretterjesztéssel, 

közösségteremtéssel is foglalkozunk. Különösen fontos ez a terület, mivel a célközönség 

jelenetős része ezeken a felületeken is aktívan kommunikál.  

 

Az intézmény Facebook jelenléte számokban: 

12019 

 

 

 

  

 

 

 

2019. január 1-én 1820-an kedvelték az oldalt, ez a szám már felkúszott a 2000 fölé, illetve 

folyamatosan nő az intézmény oldalának követőinek a száma. 

 

 

Facebook oldalunk követőinek aránya nem és kor szerinti megoszlásban. 

 

                                                 
1 Diagramm 2020. március 6-i állapotot mutatja 
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Facebook oldalunk bejegyzései által elért személyek lakhely szerinti megoszlása.  

 

 

A fenti két táblázatból kiolvasható, hogy az oldalunkat, más környező településeken lakók is 

látogatják, sőt határon túli személyeket is elérünk bejegyzéseinkkel. Köszönhető ez annak is, 

hogy nagyobb mértékben nyitottunk a környező települések felé, mint az elmúlt években. 

 

3.6.3. Hírlevél 

Intézményünk 2018. október 19-én kezdte el tesztelni a Virtuálcom Kft. Mailhook - 

elektronikus hírlevél küldő szolgáltatását. A 2019. évben a hírlevél küldő szolgáltatás 

elindításához nélkülözhetetlen címlistát állítottuk és gyűjtöttük össze, melynek frissítése 

folyamatosan zajlik. E rendszer segítségével mind szélesebb körben tudjuk a programjainkat 

és szolgáltatásainkat népszerűsíteni. 

 

3.7. Rendezvényeink 2019-ben 

3.7.1. Saját rendezvényeink 

Lajosmizse 12.0212 fős kisváros, benne egy közművelődési intézménnyel, így adott az a tény, 

hogy a közművelődési feladatok ellátásban vezető szerepe van, ezért a főbb kulturális 

rendezvények megszervezése az intézmény feladata. Természetesen vannak civil szervezetek 

                                                 
2 2020.01.01 adat 
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is, amelyek nevéhez fűződik egy-egy rendezvény, de a program szervezésében, 

lebonyolításában a művelődési ház is részt vesz. 

A programok megvalósításában az éves munkaterv ad iránymutatást, melyben év elején 

felvázoljuk az éves teendőket. A munkatervben megjelölt feladatok mellett adódtak be nem 

tervezett tennivalók, programok. Több nagyobb rendezvényt szervezünk, melyek többsége 

már évek óta megrendezésre kerül, vannak hagyományteremtő megmozdulások, de mindig 

törekszünk arra, hogy új, különböző célcsoportokat elérő rendezvények is kerüljenek 

megrendezésre. Csatlakozunk számos országos megmozduláshoz: Kultúrházak éjjel-nappal, 

Országos Rajfilm Ünnep, illetve e megyei szintű rendezvényekhez kapcsolódunk: Kecskeméti 

Népzenei Találkozó, Kecskeméti Animációs Filmfesztivál. 

Tapasztalataink alapján főként kisgyermekes családokat tudjuk megszólítani, ezért főként a 

családi programokra koncentrálunk, de nyitunk más célcsoport, korcsoport felé is, vannak 

efféle törekvések. 

A könyvtári feladatok elvégzésén túl, összevont intézmény részeként könyvtárunk 

kultúraközvetítő szerepét mindig tudatosan vállaltuk és műveltük. Igyekszünk megragadni 

minden olyan lehetőséget, s módot, amivel a feladatunk teljesítéséhez sikeresen 

hozzájárulhatunk. 

Rendezvényeink megtervezésénél elsődleges szempont, hogy a szorosan kapcsolódjon 

könyvtárunk profiljához. Törekednünk kell arra, hogy közösségkapcsolatainkat könyvtári 

rendezvényeinken keresztül is erősítsük, támogatókat nyerjünk. Kapcsolódunk az országos 

könyves és könyvtári ünnepekhez: Ünnepi Könyvhét, Országos Könyvtári Napok és az éves 

kiemelt akciókhoz, évfordulókhoz. Törekszünk arra, hogy különböző korosztályok és olvasói 

rétegek tetszésének megfelelő, változatos és igényes képzőművészeti, irodalmi és 

ismeretterjesztő rendezvényeket kínálni nem csak a regisztrált könyvtárhasználók, hanem 

minden érdeklődő számára. 

Egyik legfontosabb feladatunk a gyerekek könyv és könyvtárhasználatra nevelése, ennek 

érdekében a könyvtár évtizedek óta rendszeresen fogadja az óvodás és általános iskolás 

csoportokat, melyben a két intézmény maximálisan partnerek. Ezeken a használó képzés, 

olvasásfejlesztő foglalkozásokon a tavalyi évben 1371 iskolás gyermek, 219 óvodáskorú 

gyermek és 137 3 év alatti gyermek vett részt. A foglalkozások egész évben folyamatosan 

kerülnek megtartásra, kiemelt szerepe van a húsvét ill. a karácsony előtti időszaknak. 
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Az alábbi programok valósultak meg 2019-ben 

 

Jobb agyféltekés rajztanfolyam (2019.01.18-19-20.) 

A 3 napos jobb agyféltekés rajztanfolyam segítségével lehetőséget biztosítottunk az 

érdeklődőknek a rajzolási technikájuk fejlesztésére, a látás tökéletesítésére. A tanfolyam 

segítségével a résztvevőknek nőtt az önbizalmuk, elmélyülhettek önmagukban, és segített a 

gondolatok összerendezésében. Korosztály: fiatalok és idősek egyaránt. 

 

Magyar Kultúra Napja (2019.01.21.) 

A Magyar Kultúra Napján a figyelem középpontjában áll mindaz, ami tevékenységünk alapja. 

A kun apostol című filmet vetítettük, mellyel a 75 éve született Mándoky Kongur István 

nyelvész, turkológus életműve előtt tettük tiszteletünket. A rendezvény sikeres volt 60 

érdeklődő jelent meg a rendezvényen. 

 

Kultúrházak éjjel-és nappal (2019.02.15. és 16.) 

„MINDENNAP ÉRTÉKET ADUNK” Az esemény szlogenje arra ösztönözte az intézményt, hogy minél 

színesebb kínálattal készüljön, ezzel is ráirányítva a figyelmet a helyben lévő kulturális 

értékekre, a művelődési intézmény helyi társadalomban betöltött közösségépítő munkájára 

és az ott dolgozók tevékenységének bemutatására. 

 

2019. február 15. Farsangi Táncház 

17 és 19 óra között az Aprók táncát valósítottuk meg, melyen népi játékokkal, farsangi 

szokásokkal, táncokkal ismerkedhettek meg az érdeklődők. 2-10 éves korosztályú gyerekek 

szüleik kíséretében jártak a legkisebbek táncházába. 65-80 főnyi közönség vett részt a 

programokon. 

19 és 21 óra között a Csutri bál keretében palóc táncokat tanulhattak 10-16 év közötti fiatalok. 

40-50 fős közönség vett részt a táncprogramon. 

21 és 24 óra között a Felnőtt táncházban széki, kalotaszegi, mezőségi, szilágysági, székelyföldi 

táncrendekkel ismerkedhettek a résztvevők. A felnőtt táncház látogatói létszáma 50-60 fő körül 

mozgott. Elsősorban a 18 év feletti művészeti iskolások és a nyugdíjas korú táncolni szeretők 

vettek részt a rendezvényen. A táncmesterek Bitai Judit és Kovács Sándor volt. A zenét az 

Üsztürü zenekar szolgáltatta. 
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2019. február 16. (szombat) 9 órától 24 óráig 

Nyitottak vagyunk – Nyílt nap a művelődési házban 

A látogatók felfedezhették a művelődési ház és könyvtár szakköreit, klubjait, közösségeit, 

részesei lehettek a próbáknak, és bekapcsolódhattak az alkotóműhelyek munkájába: Mizsei 

Vadrózsák néptáncegyüttes bemutató órája, Tűzzománc szakkör, Fabrikáló kézműves 

foglalkozás, Karate, Fazekas szakkör, Ékszerkészítő. 

A rendezvény sikeres volt 300 érdeklődő vett részt rajt. 

 

Farsangoló a Lóca együttessel 

A Lóca együttes mindig nagysikerű koncertet és táncházat produkál. Nagyon népszerűek a 

gyermekek körében. Rendszeresen fellépnek a lajosmizsei közönség előtt. A Kultúrházak éjjel-

nappal keretien belül megrendezett farsangoló mulatság is sok kicsit és nagyot vonzott. 

 

Salsa est 

Az érdeklődők a legnépszerűbb latin táncok alapjaival – Salsa, Rumba, Cha-cha-cha – 

ismerkedhettek meg, egy kellemes, táncbemutatóval tarkított este keretében. A hangulatért 

a Brilli-Art Stúdió Táncegyesület művészeti vezetője Németh Arnold felelt. A Buli előtt és 

közben a salsázni még nem tudó vállalkozó szelleműek megtehették az első lépéseket 

tánctanár segítségével. A rendezvény sikeres volt 100 érdeklődő vett részt rajt. 

 

Kreatív kézműves foglalkozás a könyvtárban 

A kézműves foglalkozás a könyvtárban havi egy alkalommal, szombaton délelőtt került 

megtartásra. Tapasztalatunk szerint sok gyermek szeret különböző kézműves technikákkal 

megismerkedni, eltölteni vele szabadidejüket, ezen túl pedig fejlődik a gyermek szem-kéz 

koordinációja, türelmet, kitartást tanul. 10 alkalommal 69 gyerek vett részt a foglalkozáson. 

 

Könyvtári Derbi (február – március) 

A lajosmizsei általános iskolás gyermekek részére szerveztük meg a "Könyvtári Derbi"-t, mely 

két hónapon át ívelő olvasási verseny. 2019-ben már 10. alkalommal került megrendezésre. 

Az olvasás élménye mellett a gyerekek megtanulnak csapat munkában dolgozni, a könyvtár 

használatát, fejlődik a kreativitásuk, szövegértésük. A versenyen 9 osztály vett részt, ez 275 

gyermeket jelentett. Ők a két hónap alatt folyamatosan jártak könyvtárba a feladat 

megoldások miatt. EFOP pályázat keretien belül került megvalósításra. 
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Dumaszínház – Mogács Dániel önálló estje (2019.02.22.) 

Évek óta töretlen népszerűségnek örvendenek a dumaszínházas előadások. Februárban 280- 

an voltak kíváncsiak a népszerű humorista előadására. 

 

Pál Feri atya előadása (2019.02.18.) 

Pál Ferenc, közismertebb nevén Pál Feri atya, római katolikus pap és mentálhigiénés 

szakember tartott érdekfeszítő előadást „Elégedetten az élettel” címmel. Az előadás sokaknak 

lelki feltöltődést jelentett. Teltházas rendezvényünk volt, 352-en vettek részt rajta. 

 

Vasútmodell kiállítás (2019.03.02-03.) 

Látogatható szombaton 10 és 18 óra között, vasárnap 10 és 16 óra között. 

A látogatók a TGV2000 Vasútmodellező klub kiállítását tekinthették meg, melyen látványos 

terepasztalokkal, élethű tájakkal, digitálisan vezérelt vonatokkal találkozhattak egy 

nagyszerű családi kikapcsolódás keretében. A rendezvény sikeres volt 254 érdeklődő vett 

részt. 

 

Nőnapi Gálaműsor (2019.03.09.) 

A rendezvényen Homonnay Zsolt, Sándor Péter és Csengeri Attila musical betétekkel 

szórakoztatta a nagyérdeműt. A rendezvény sikeres volt 226 érdeklődő vett részt. 

 

Március 15. Városi Ünnepség (2019.03.15.) 

A nemzeti ünnep alkalmából látványos és emelkedett hangulatú műsort adott a Lajosmizsei 

Fekete István Sportiskolai Általános Iskola felsős tagozatos pedagógusai, diákjai, énekkara és 

a Mizsei Vadrózsák néptánc csoport. A lajosmizsei gyermekek fellépése és az állami ünnep 

miatt sokan tették tiszteletüket az ünnepi műsoron. 

Közönségtalálkozó Kassai Lajos lovas íjásszal (2019.03.18.) 

Kassai Lajos magyar íjkészítő, lovasíjász versenyző tartott előadást a munkájáról. Sokan 

kíváncsiak voltak az előadásra. 

 

Jobb agyféltekés rajztanfolyam (2019.03.29-30-31.) 

A 3 napos jobb agyféltekés rajztanfolyam segítségével lehetőséget biztosítottunk az 

érdeklődőknek a rajzolási technikájuk fejlesztésére, a látás tökéletesítésére. A tanfolyam 
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segítségével a résztvevőknek nőtt az önbizalmuk, elmélyülhettek önmagukban, és segített a 

gondolatok összerendezésében. Korosztály: fiatalok és idősek egyaránt. 

 

Kiállítás LEGO –alkotásokból (2019.03.29-30-31.) 

A kedves érdeklődők lego kiállítást tekinthettek meg, melynek témái történelmi diorámák, 

mesés témák, Star Wars, modernváros működő vonatokkal, mozgó részletekkel. A kiállítás 

több 10000 LEGO kockából épült fel. A rendezvény keretében játszósarok is kialakításra került, 

ahol TECHNIC –gépekkel, társasjátékokkal, DUPLO kockákkal játszhattak a látogatók. A 

rendezvény élményt nyújtott az egész családnak. Látogatók száma 500 fő volt. 

 

X-Faktor 2019 Meghallgatás (2019.03.30.) 

Intézményünk helyet biztosított az RTL televízió X-Faktor meghallgatásának, ahol fiatal 

tehetségek mutatták be produkciójukat. 

 

Városi Szavalóverseny (2019.04.11.) 

Ady Endre tiszteletére rendeztük meg a városi szavalóversenyt. 2019-ben már 16. alkalommal. 

Sok gyermek induló mellett felnőttek is megmérettették magukat. 

 

Tavaszköszöntő Táncház (2019.04.12.) 

17 és 19 óra között az Aprók táncát valósítottuk meg, melyen népi játékokkal, böjti szokásokkal, 

táncokkal ismerkedhettek meg az érdeklődők. 2-10 éves korosztályú gyerekek szüleik 

kíséretében jártak a legkisebbek táncházába. 65-80 főnyi közönség vett részt a programokon. 

19 és 21 óra között a Csutri bál keretében somogyi táncokat tanulhattak 10-16 év közötti 

fiatalok. 40-50 fős közönség vett részt a táncprogramon. 

21 és 24 óra között a Felnőtt táncházban széki, kalotaszegi, mezőségi, szilágysági, székelyföldi 

táncrendekkel ismerkedhettek a résztvevők. A felnőtt táncház látogatói létszáma 50-60 fő körül 

mozgott. Elsősorban a 18 év feletti művészeti iskolások és a nyugdíjas korú táncolni szeretők 

vettek részt a rendezvényen. A táncmesterek Bitai Judit és Kovács Sándor volt. A zenét az 

Üsztürü zenekar szolgáltatta. 

 

Tavaszköszöntő húsvéti kavalkád és kézműves vásár (2019.04.13.) 

Hatodik alkalommal került megrendezésére tavaszköszöntő rendezvényünk, melyet 

hagyományteremtés céljából hoztuk létre. Tavasszal eddig nem volt nagy rendezvényünk, a 
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húsvéti időszak környékén nem volt semmilyen családi program. Ezt a hiányosságot pótoltuk 

ezzel a rendezvénnyel. Ennél a rendezvénynél kiemelt szerepe van a népi hagyományoknak, a 

népi hagyományokkal való megismerkedésnek. A rendezvényen lehetőség volt tojást festeni, 

különböző kézműves technikákat kipróbálni. Délelőtt a Meserét Óvoda Gomba csoportjának 

illetve a Rózsa Sándor Citerazenekar és Őszirózsa Népdalkör műsorát lehetett megtekintetni, 

11 órától a Lóca együttes lemezbemutató koncertje volt. Délután rendkívüli könyvtári nyitva 

tartás keretein belül igénybe lehetett venni a könyvtár szolgáltatásait, könyvtári-, ügyességi 

játékok várták a családokat, Mizsei vadrózsák néptánccsoport tartott néptánc bemutatót, 

Gulyás László vándormuzsikus és az ”Együtt csináljuk” baráti társaság adott műsort. Zárásként 

Levente Péter adott egy nagy sikerű koncertet. Rendezvényen, a nap folyamán közel 800-an 

vettek részt. 

 

A gombák és gyógynövények csodálatos világa (2019.04.25.) 

Horváth Lászlóné Terike BABA gombaszakértő tartott előadást a gombákról és 

gyógynövényekről. 

 

Tvrtko - Túl minden határon (2019.04.25.) 

Az érdeklődők egy lebilincselően izgalmas estét tölthettek a Föld körül Vujity Tvrtko-val. Az év 

motivációs előadásán rengeteg nevetéssel, még több kalanddal és a legyőzhetetlen erővel 

találkozhattak. A rendezvény sikeres volt 210 fő részvételével. 

 

II. Ifjúsági Bál Lajosmizse (2019.04.27.) 

A fiatalok körében is igény merül fel a kulturált szórakozás iránt. Az II. Ifjúsági Bál a Főnix Dance 

Egyesület szervezésében valósult meg, melynek helyszínt a művelődési ház biztosította. A 

rendezvényen 100-120 fiatal vett részt. 

 

Gyermek-agykontroll tanfolyam általános iskolásoknak (2019.04.27-28.) 

A résztvevő 7 és 15 év közötti gyerekek megtanultak gyorsan, hatékonyan tanulni, ellazulni 

(levezetni a dühöt, stresszt), "nagytakarítani” a gondolataiban (a negatívat pozitívvá 

változtatni), - felelősséget vállalni, kiállni önmagukért, az egészségéért (szavaiért, tetteiért), 

önállóan megoldani feladatait, problémáit. A tanfolyamnak köszönhetően a gyermek 

könnyebben, gyorsabban, eredményesebben tanul; magabiztosabb, segítőkészebb és 

elfogadóbb lesz; ritkábban betegszik meg, illetve gyorsabban gyógyul; képes lesz céljaira 
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koncentrálni és kontrollálni az érzelmeit, tetteit. Korosztály: 7-15 éveseknek. Résztvevők 

száma 8 fő volt. 

 

Majális Táncház (2019.05.10.) 

17 és 19 óra között az Aprók táncát valósítottuk meg, melyen népi játékokkal, májusi 

népszokásokkal, táncokkal ismerkedhettek meg az érdeklődők. 2-10 éves korosztályú gyerekek 

szüleik kíséretében jártak a legkisebbek táncházába. 65-80 főnyi közönség vett részt a 

programokon. 

19 és 21 óra között a Csutri bál keretében somogyi táncokat tanulhattak 10-16 év közötti 

fiatalok. 40-50 fős közönség vett részt a táncprogramon. 

21 és 24 óra között a Felnőtt táncházban széki, kalotaszegi, mezőségi, szilágysági, székelyföldi 

táncrendekkel ismerkedhettek a résztvevők. A felnőtt táncház látogatói létszáma 50-60 fő körül 

mozgott. Elsősorban a 18 év feletti művészeti iskolások és a nyugdíjas korú táncolni szeretők 

vettek részt a rendezvényen. A táncmesterek Bitai Judit és Kovács Sándor volt. A zenét az 

szolgáltatta: 

Kuklis Zoltán - hegedű 

Porteleki Zoltán - cimbalom, brácsa 

Fekete Antal "Puma" - brácsa 

Hermann Mária – bőgő 

 

X. Grillázs és Mézeskalács Majális (2018.05.06.) 

Rekordszámú, több mint hetven fantáziadús, szemet gyönyörködtető olvasztott 

cukorcsodával és mézeskalács műremekkel neveztek az ország minden tájáról a 10. 

Lajosmizsei Grillázs és Mézeskalács Majális kiállítás és versenyre. A rendezvény résztvevőit 

Lezsák Sándor, országgyűlési képviselő, az országgyűlés alelnöke és Basky András, Lajosmizse 

polgármestere köszöntötte. A jubileumát ünneplő majális központi témája ez alkalommal a 

város jelképe, a szamóca volt. Lajosmizse a szamóca fővárosa, ezért választottuk e témát a 

jubileumi rendezvényre. Sőt Lajosmizsén még a fán is szamóca terem, ugyanis a majális ékköve 

egy szamócafa volt. A versenyzők a versenymunkáján felül még tíz grillázsból vagy 

mézeskalácsból készült szamócaszemet hoztak magukkal. A fa szüretelését a kecskeméti SOS 

Gyermekfalu 12 gyermeke végezte el a délután folyamán, akik haza is vihették a lefejtett 

szamócákat. A szakértő zsűri hosszasan, gondos alapossággal vizsgálta az édes műalkotásokat. 

A bíráló bizottság tagja volt Erdős Hanna, cukrász olimpiai és világbajnoki mestercukrász, 

Tiszaföldvár alpolgármestere, Jakobicz Józsefné, ezüstkoszorús mester, a Francia Lovagrend 

tagja, szakoktató, Busznyák Renáta, közgazdászból lett grillázs és mézeskalács készítő, a 

Grillázs Majális örökös serleg őrzője, Kovács János, cukrász olimpiai és világbajnoki 
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aranyérmes mestercukrász, a 2011-es év mestercukrásza, Kiss Zoltán, Venesz-díjas 

mestercukrász, a Magyar Cukrász Iparosok Országos Szövetségének alelnöke, valamint Erdélyi 

Balázs, a Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestületének elnöke, a rendezvény fővédnöke 

volt. 

Mézeskalács kategóriában a szalkszentmártoni Papp Zsuzsanna nyerte el alkotásával a nagy 

mézeskalács kupát. Grillázs kategóriában pedig a fertőrákosi Takács Alexandra Dóra vihette 

haza a vándorserleget, melynek örökös őrzőjévé is vált, ugyanis idén immár harmadjára 

aratott győzelmet versenymunkájával a Lajosmizsei Grillázs és Mézeskalács Majálison.  

Koncertek és gyermekprogramok 

A grillázs és mézeskalács verseny és vásár mellett színpadi programok is várták a majális 

résztvevőit. A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola hatodik osztályos diákjai 

Csokoládé álom című műsorukkal szórakoztatták a látogatókat, majd Kovács Kati adott 

koncertet. 

A közelgő gyermeknap alkalmából az ifjúságot mászófallal, ugrálóvárral, arcfestéssel, kézműves 

programokkal, interaktív bohóc műsorral és a Mint a pinty zenekar koncertjével várták a 

szervezők. 

Program: 

10:00 X. Grillázs és Mézeskalács Majális verseny és vásár, Gyereknap megnyitó ünnepsége 

11:00 Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskolás 6.b osztályos tanulói műsora, 

melynek címe: „Csokoládé álom” 

14:00 Kovács Kati koncert 

15:00 Interaktív bohóc műsor és lufihajtogatás 

15:30 A Grillázs és Mézeskalács verseny eredményhirdetése 

17.30 Mint a pinty zenekar – gyerek koncert 

10:00-18:00 Kézműves foglalkozások: egyedi fatáblakészítés, mézeskalács Workshop,  

10:00-18:00 Kézműves kirakodóvásár 

10:00-17:00 Grillázs és mézeskalács kiállítás 

10:00-18:00 Mászófal, Ugráló vár 

10:00-18:00 Arcfestés 

 

Dumaszínház – Benk Dénes, Felméri Péter és Csenki Attila (2019.05.17.) 

Évek óta töretlen népszerűségnek örvendenek a dumaszínházas előadások. Májusban 256- 

an voltak kíváncsiak a népszerű humoristák előadására. 
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Szamócás Vásári Forgatag (2019.05.18.) 

A magyar népi- és helyi hagyományok megelevenítése volt a célunk a műsor összeállításánál, 

ezzel tisztelegve magyar kultúrkincsünknek. Visszatérő szereplők a lajosmizsei kis óvodásaink, 

néptáncosaik, népdalköröseink. Délelőtt fellépett: Szerző Zsuzsa és Soós Zoltán; Mizsei 

Vadrózsák néptáncegyüttes Bitai Judit vezetésével; a Meserét Óvoda Katica csoportja 

felkészítőik Nagy Ildikó, Ecser Melinda, Suba Márta, Makai Erika; Rózsa Sándor Citerazenekar 

és Őszirózsa Népdalkör vezetőjük Kovács Gáspár. Délután is sok látványos műsorszám várta a 

látogatókat. Fabók Mancsi bábszínháza várta a kicsiket Vitéz Lászlóval. A Jártató Táncegyüttes 

Jászberényből mutatta meg tánctudását, majd következett a Garagulya Gólyalábas 

Komédiások óriás bábos műsora, végül a Holdviola adott koncertet. Feltett szándékunk, hogy 

az ország különböző pontjairól hívjunk néptánc együtteseket, meg mutatva a helyi 

közönségnek kis országunk csodálatos népzenei, néptánc kincsestárát. Ezeken kívül kézműves 

foglalkozások várták a gyermekeket és vállalkozó kedvű szüleiket. Agyagból lehetett alkotni, 

kipróbálhatták a mézeskalács írókázást, gyöngyfűzést, körmöcske technikáját sajátíthatták el, 

csuhé babát lehetett készíteni és nemez szamócát. Számos népi játék várta az érdeklődőket. 

A rendezvényre 1500 fő látogatott el. 

 

Városi Környezetvédelmi Nap (2019.05.10.) 

Sokadik alkalommal került megrendezésre a Városi Környezetvédelmi Nap Lajosmizsén. A 

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat interaktív klímasátra a klímaváltozás következményeire 

hívta fel figyelmünket. Rávilágítottak arra, hogyan tudunk a megváltozott körülményekhez 

alkalmazkodni, és mit tehetünk a megelőzés érdekében. Ismeretterjesztő, tudást bővítő, 

szemléltető eszközökkel, játékokkal, totóval és hasznos nyereményekkel várták az 

érdeklődőket. A MaganZOO Állat-és Szabadidő Park tulajdonosa tartott előadást a rendezvény 

keretében. A rendezvényen 200 fő vett részt. 

 

Baba és Gyermekruha Börze (2019.06.08.) 

Az intézményünk helyet biztosított a börzének, ahol a helyi lakosok értékesítették a jó 

állapotban lévő baba-gyerek és tini ruhákat, gyerekjátékokat, babafelszerelést. Látogatók 

száma: 60 fő. 
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Mókás Fizika interaktív kiállítás (2019.06.04-13.) 

A fizika legérdekesebb jelenségeit különleges eszközök segítségével játékosan mutatjuk be 

interaktív tárlat, ahol a gyerekek maguk csodálhatták meg testközelből a mindenben benne 

rejlő természeti jelenségeket. Megismerhették a mindennapokban használt eszközök 

működéseinek, törvényszerűségeinek könnyen érthető magyarázatát. Találkozhattak itt 

például a súrlódáshoz, a gravitációhoz, a hanghoz, az elektromossághoz, a fényhez és még 

sok más jelenségekhez kapcsolódó játékokkal. A kiállítás több külön részleggel  jelent meg a 

látogatók előtt, mégis egy egységes egészet alkotva. A kiállítás látogatóinak száma: 336 fő 

volt. 

 

Papagáj kiállítás Lajosmizsén (2019.06.19.) 

Az egzotikus tájak, esőerdők hangulata költözött néhány órára a művelődési házba. A 

Papagáj Kiállítás igazán színes, remek családi program volt. Nem csak a kicsik élvezték a 

papagájokkal való találkozást, hanem szüleik, nagyszüleik is. A rendezvénynek az egyik 

legfontosabb küldetése a természettudatos gondolkodásra és felelős állattartásra nevelés 

volt, melynek egyik útja a kis állatok ez esetben a papagájok sokféleségének megismertetése 

és megszerettetése elsősorban a gyerekekkel. Megtapasztalhatták test közelből, hogy 

bizony az állattartás sok örömmel de, felelősséggel is jár. Láthatták, hogy legyen akármilyen 

kicsi élőlény annak is szüksége van gondoskodásra, szeretetre, törődésre. A papagájok 

népszerűek és ismertek. Sokan otthon, díszállatként is tartják ezeket a különleges 

madarakat. A háztartásokban előforduló állatok általában kisebbek és kevésbé látványosak, 

mint azok a fajtársaik, akiket a hétvégi kiállításon láthattak az érdeklődők. 

A természet varázslatos világának egy darabkáját figyelhették meg a látogatók. A kiállításon 

többek közt látható volt: hullámos papagájok, nimfák, kanári, zebra pinty néhány különleges 

érdekes színpompás papagáj mint, kék-sárga ara, zöld szárnyú ara, rozella, rózsa kakadu, 

amazon, nemes, jákó, maluken kakadu. A rendezvény sikeres volt 254 fő részvételével. 

 

KAFF 2019 Lajosmizsén (2019.06.19-21.) 

2019. június 19-20-21. napokon a Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára is 

helyszíne lesz a Kecskeméti Animációs Film Fesztiválnak. A vetítéseken a látogatók 

szavazhattak a versenyfilmekről. A rendezvény sikeres volt 78 fő részvételével. 
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Tunning Fesztivál (2019.07.20.) 

Magánkezdeményezéssel jött létre harmadik alkalommal a lajosmizsei tuning fesztivál, 

melynek az Iskola-tó partján lévő füves terület volt a helyszíne. Az intézmény technikai 

segítséget nyújtott a szervezőknek. 

 

Nyár esti koncertek (2019.08.02.; 08.09.) 

Hat éve szerveztük meg először a nyári koncertsorozatunkat, mellyel a felnőtt korosztálynak 

kínáltunk nyári kikapcsolódási lehetőséget. 

2019-ben két alkalommal, péntek esténként, különböző zenei stílusban alkotó együttesek 

léptek fel az érdeklődő közönség előtt. Célunk az, hogy a pénteki koncertek alatt ki tudjanak 

kapcsolódni és minőségi zenét hallhassanak látogatóink. Tavalyi évben is megrendezésre 

került a művelődési ház udvarán a Lajosmizsei Kultúrapártoló Alapítvány támogatásával a 

koncertsorozat. A fellépő együttesek, formációk: Retroleum zenekar, és a Veracruz zenekar 

koncertje. Mindegyik estén profi zenészek varázsolták el a közönséget. A koncerteken 

összesen 130 fő hallgatta a fülbemászó dallamokat. 

 

Baba és Gyermekruha Börze (2019.08.10.) 

Az intézményünk helyet biztosított a börzének, ahol a helyi lakosok értékesítették a jó 

állapotban lévő baba-gyerek és tini ruhákat, gyerekjátékokat, babafelszerelést. Látogatók 

száma: 60 fő. 

 

XXVI. LAJOSMIZSEI NAPOK (2019.08.17-20.) 

A lakosok és a város ünnepe. 1993-ban kapta meg Lajosmizse a város címet és ebből az 

alkalomból rendezték meg az első Lajosmizsei Napokat. 2019-ben már 26. alkalommal került 

sor a több napos rendezvényre, melyet az intézmény és fenntartója a Lajosmizsei 

Önkormányzat együtt szervez meg, illetve az elmúlt két évben egy civil szerveződés, a 

lajosmizsei Nőegylet is a segítségünkre volt. Jeles alkalom a Lajosmizsei Napok időpontja, 

hiszen augusztus 20-ához igazodva rendezzük meg a városi napokat. A Szent István napján 

tartott ünnepségen adja át a polgármester úr a városi kitüntetéseket. Minden évben 

törekszünk arra, hogy egy olyan programsorozatot állítsunk össze, ahol minden korcsoport 

megtalálja a neki való, a neki tetsző műsort, illetve a különböző érdeklődésű csoportok is 

találjanak maguknak programot. Ez nehéz vállalkozás, és nem is tudunk teljesen megfelelni 

ennek a kívánalomnak. Törekszünk arra, hogy minden évben legyen valamilyen újdonság, ne 
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legyen egyhangú a rendezvény. 2019-ben a programsorozat helyszíne ismét az Iskola-tó partja 

volt. 

Program: 

Augusztus 17. (szombat) 

15.00 Lovasbemutató – Dorothy Baráti Társaság 

17.00 Argos Kutyaiskola és Bűnmegelőzési Kutyás Klub Kecskemét engedelmességi 

bemutatója 

18.00 Hősök zenekar  

A Hősök rap csapata 2001-ben alakult és azóta aktív szereplője a magyar zenei életnek. A 

korai Szóhisztéria, Nyelvtan és Klasszik lemezek megalapozták az underground ismertséget, 

majd miután a műfaj népszerű lett, emelni tudták ők is a szintet.   

21.00 Kelemen Kabátban zenekar koncertje 

A Kelemen Kabátban zenekari felállása 2013-ban debütált. Azóta a csapat a hazai klubok és 

fesztiválok megkerülhetetlen szereplőjévé vált. A Kelemen Kabátban sikerének titka a 

karakteres dalszövegek és a sokszínű, professzionális zenei hangzásvilág ötvözetében rejlik. 

Augusztus 18. (vasárnap) 

09.00 Családi főzőnap - Főzőverseny Benke Laci bácsi emlékére 

 Bográcsos Főzőverseny 

 Pogácsasütő verseny 

10.00 Veterán motoros és autós találkozó 

10.00 Budapest Marching Jazz Band Együttes interaktív előadása 

14.00  Bográcsos Főzőverseny és Pogácsasütő verseny eredményhirdetése  

14.30 Csiga Duó zenés gyermekműsora 

16.30  Lajosmizsei Kutyakiképző-iskola bemutatója  

17.00 Interaktív mesés-játékos bohóc műsor, és lufihajtogatás (1,5-2 óra időtartamban): 

18.00  Molnár Gitár Band műsora 

20.00 Feke Pál élő nagykoncertje  

22.00 Tűzijáték 

22.30 Utcabál Cseh Zoltán DJ közreműködésével 

Augusztus 19. (hétfő) 

18.00 Magyar Nótaest 

Fellépők: Madarász Katalin, Szóka Júlia, Bokor János, Fejős Jenő 

Műsorvezető: Pölös János 
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Kísér: Csóka Gyula és Cigányzenekara (7 tagú) 

20.30 „Együtt csináljuk” néptánc műsor, majd Táncház élő zenei kísérettel 

 

Augusztus 20. (kedd) 

17.00 Augusztus 20-i Városi Ünnepség 

Ünnepi köszöntőt mond Basky András polgármester 

Ünnepi műsor a Mizsei amatőr színjátszó kör előadásában 

Szakmai kitüntető díjak, környezetvédelmi díjak és elismerő oklevelek átadása 

Szent István szobor koszorúzása 

A Képviselő-testület, jelentős támogatásával sikerült 2019-ben egy olyan programot és 

költségvetést összeállítani, melyben a fellépő művészek nagy vonzerővel bírtak, és lajosmizsei 

lakosokon kívül a környező településekről nagy számban kilátogatott a rendezvénysorozatra. 

A következő időszakban is fontos, hogy a Lajosmizsei Napok költségvetését úgy határozza meg 

a tisztelt képviselő testület, hogy színvonalas programokat tudjunk megvalósítani. Bízunk 

benne, hogy ez a tendencia a jövőben is megmarad és évről-évre elmondhatjuk majd, hogy 

egy igényes Lajosmizsei Napokon vehetnek részt a látogatók. 

 

Szüreti felvonulás (2019.09.07.) 

Tavalyi évben is támogatta a művelődési ház a szüreti felvonulást. Évről évre egyre többen 

vesznek részt a rendezvényen.  

 

Akár hiszed, akár nem, képes vagy rá! című előadás (2019.09.26.) 

A Család-és KarrierPONT rendezvénye az önbizalom erősítése jegyében zajlott. Leskovics-

Ortelli Andrea tanácsadó szakpszichológus gondolatébresztő feladatok útján elkalauzolt 

bennünket az életterületenként változó önbizalom útvesztői és útjelzői közt. A rendezvény 

sikeres volt 19 fő részvételével. 

 

130 éves a Budapest-Lajosmizse vasútvonal (2019.09.29.) 

A Budapest–Lajosmizse vasútvonal átadásának 130. évfordulója alkalmából nosztalgiavonat 

indul szeptember 29-én, 9:28-kor a Nyugati pályaudvarról Lajosmizsére. Az ünnepi különvonat 

vendégeit a helyi önkormányzatok mindenhol műsorral, fúvószenekarral, 

néptáncbemutatóval, helyi kórusok fellépésével várták. A lajosmizsei állomáson a Városi 
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Kamarakórus, a Mizsei Vadrózsák és a Rózsa Sándor Citerazenekar és Őszirózsa Népdalkör és 

műsora várta a vendégeket. A technikai feltételeket az intézmény biztosította. 

 

Dumaszínház – Hadházi László estje (2019.10.10. dupla előadás) 

Évek óta töretlen népszerűségnek örvendenek a dumaszínházas előadások. Október elején 

dupla teltház előtt lépett fel a népszerű stand-upos Hadházi László. A rendezvény sikeres volt 

2x300 fő részvételével. 

 

Országos Könyvtári Napok (2019.09.30-10.06.) 

2019-ben tizennegyedik alkalommal került megrendezése ez az országos programsorozat. Az 

Informatikai és Könyvtári Szövetség 2006 óta sokféle hagyományt követve, de tartalmában 

mindig megújulva igyekszik ráirányítani a lakosság figyelmét a könyvtárakra. Az évente 

változó, de mindig egymásra épülő tematika, a különböző korosztályok eltérő igényeire és 

érdeklődősére, a bennünket körülvevő gyors változásokra figyelés tette a szakma 

legjelentősebb, legtöbb érdeklődőt megmozgató programsorozatává ezeket az október eleji 

napokat. A 2101 intézményhez csatlakozott könyvtárunk is.  

 

Program: 

Egész héten:  

Megbocsátás hete, Aradi Vértanúk emlékezete, ingyenes beiratkozás 

okt. 1. 4–A pórul járt mostoha zenés feldolgozás könyvtárosok előadásában. A mesét több 

alkalommal adtuk elő, mellyel Benedek Elekre is emlékeztünk, hiszen ekkor ünnepeljük a 

magyar népmesét is. 

okt. 1. –  Kalandozás a különleges hangszerek világában. A Leskowksy Hangszergyűjtemény 

hangszerbemutatója.  

okt. 2. – Kamasz-tér átadása. 

okt. 5. – Zenés foglalkozás Gazsival 

okt. 4. – Kerámia bemutató foglalkozás 

okt. 7. – Könyves Vasárnap – családi nap 

 

A programsorozat záró rendezvénye a Könyves Vasárnap. Ilyenkor rendkívüli nyitva tartást 

tart a könyvtár, amikor összes szolgáltatásunkat igénybe lehet venni. Ekkor ingyenes 

beiratkozási lehetőséget is biztosítunk. A nap folyamán a következő programokon vehettek 

részt olvasóink: Piacpont bemutatkozása, zenés foglalkozás, logikai játékok, családi fabrikáló. 
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Kihirdettük az év olvasóját és a napot a Fülöp József a Ciróka Bábszínház művésze egy vásári 

bábjátékkal zárta. Teljes könyvtári szolgáltatásainkkal vártuk látogatóinkat! Aki eljött sok 

élménnyel gazdagodott a délután folyamán. 

Az egész heti rendezvénysorozatunkon közel 1200 fő vett részt.  

 

Dumaszínház – Hadházi László estje (2019.10.10. dupla előadás) 

Évek óta töretlen népszerűségnek örvendenek a dumaszínházas előadások. Október elején 

dupla teltház előtt lépett fel a népszerű stand-upos Hadházi László. A rendezvény sikeres volt 

2x300 fő részvételével. 

 

Házhoz megy a zenede (2019.10.14.) 

A Házhoz megy a Zenede előadás az elmúlt hat évben a 20. század könnyűzenéjének fejlődését 

mutatta be a (blues, swing, beat, soul, rock, pop) zenei stílusok érintésével. Az országjáró turné 

a Nemzeti Kulturális Alap szakmai illetve anyagi támogatásával ill. az Emberi Erőforrások 

Minisztériumának miniszteri keretéből jöhetett létre. A Zenede II. tematikus sorozata a rock 

zene hazai és nemzetközi megteremtőit mutata be. Jimi Hendrix-Radics Béla, Illés, Metró, 

Omega, Hobó Blues Band, Radics Béla, AC/DC, Rolling Stones, The Beatles, Black Sabbath,Led 

Zeppelin, P Mobil, LGT, Edda, Tankcsapda és még számos ikonikus zenekar és rock zenész 

bemutatása az új generáció számára. A rendezvény sikeres volt 300 fő részvételével. 

 

III. Őszi Csokoládé Fesztivál (2019.10.19-20.) 

Két napon keresztül a hazai kézműves csokoládé-manufaktúrák termékeinek legjavából 

válogathatnak a csokirajongók a lajosmizsei művelődési házban, ahol a csokoládé minden 

elképzelhető, sőt olykor talán elképzelhetetlennek tűnő formájában is megjelenik. A látogatók 

választhattak édeset vagy keserűt, folyékonyat, krémeset vagy keményet, töltöttet, töltetlent, 

alkoholosat, fehéret, feketét, tarkát. A vásár mellett csokoládé gyurmázással, interaktív 

mézeskalács díszítéssel, ingyenes csokoládé akadály pályával, gyermekprogramokkal és 

koncertekkel várták az érdeklődőket. A szombati műsort Kökény Atilla, a vasárnapit pedig 

Zoltán Erika koncertje zárta. A rendezvény látogatóinak száma összesen: 1350 fő volt. 

 

 

 

 



30 

 

Október 23. Városi Ünnepség (2019.10.23.) 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc városi ünnepség: „MAGYARORSZÁG” című 

tematikus emlékműsor a Black Rose Project előadásában. A rendezvény látogatóinak száma 

150 fő volt. 

 

Móra Könyvkiadó kedvezményes könyvvasára (2019.10.24.) 

Alkalmanként helyet biztosítunk a Móra Könyvkiadónak könyvvásár megvalósítására. 

 

Boszorkányszombat (2019.10.26.) 

Ezzel a rendezvénnyel szintén a gyermekes családokat szólítottunk meg. Nyolcadik 

alkalommal rendeztük meg ezt a sikeresnek mondható programot, amit évről-évre egyre 

többen látogatnak el ilyenkor hozzánk. A jelmezverseny a fő vonala a programnak, a 

gyermekek nagyon szeretnek különböző boszorkányos jelmezbe öltözni, de emellett vannak 

kézműves foglalkozások, arcfestés, és játszóház, ahol a kollégák által készített ügyességi és 

logikai játékokkal játszhatnak a gyerekek. Mesesátorban népmeséket lehetett hallgatni, zenés 

foglalkozáson vehettek részt a kicsit és nagyok. Kabóca Bábszínház A Kodzsugukula, a 

boszorkány című bábjátékot adta elő nagy sikerrel. A könyvtár ilyenkor is rendkívüli nyitva 

tartásban működik, lévén délután került megrendezésre a program. A héten madárijesztő 

kiállítást rendeztünk, ezzel is adva egy új színfoltot a boszorkányos rendezvényünknek. 

Támogató volt a Lajosmizsei Kultúrapártoló Alapítvány. A délután folyamán közel 550 fő 

fordult meg a rendezvényen. 

 

Dr. Csernus Imre előadása (2019.11.07) 

Intézményünkben dr. Csernus Imre tartott érdekes előadás. A rendezvény sikeres volt 210 fő 

részvételével. 

 

Gór József Memorial 2019 (2019.11.09.) 

A verseny célja a névadó (1939-2018) emléke előtti tisztelgés volt, a sportág népszerűsítése 

és a sakkon keresztül a sportbarátság ápolása. Résztvevők száma 64 fő volt. 

 

Színházi előadás (2019.11.14.) 

Mivel a településnek nincs épített kőszínháza, viszont az igény, hogy színházi előadások 

kerüljenek bemutatásra mindig felmerült a lakosság részéről. Ezt próbáljuk kielégíteni azzal, 
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amikor színielőadásokat hozunk el a nézőközönségnek. Nehéz dolgunk van a darab 

kiválasztásánál, hogy melyik és milyen műfajú darabot mutassunk be. A közönségszervezéskor 

nehézséget jelent Kecskemét közelsége, ahol működik egy elismert színház. A tapasztalat az, 

hogy a lajosmizseiek főként vidám, szórakoztató darabokat néznek meg szívesen. Ezzel a 

programmal igyekszünk lehetőséget biztosítani azoknak is a kulturális élményben való 

részesülést, akiket egyébként nem tudna elérni más formában. 

A Spirit Színház bemutatásában Charles Laurence: Rémes születésnap vígjátékát hoztuk el a 

lajosmizsei közönségnek. Enyhe volt az érdeklődés a darab iránt, fél házzal ment le az előadás, 

de aki eljött megnézni a darabot, nagyon jól szórakozott. Látogatók száma: 160 fő. 

 

VII. Országos Rajzfilm Ünnep (2019.11.15.) 

Az Országos Rajzfilm Ünnep keretén belül lehetőséget kaptunk több mesefilm vetítésére. 

Délelőtt 250 ovis nézhette egy órán keresztül a Bogyó és Babóca meséit, délután az iskolások 

nézték meg az Erdő kapitánya című filmet. A rendezvény látogatóinak száma összesen: 500 fő 

volt. 

 

Lajosmizse – könyvbemutató (2019.11.21.) 

Dr. Kürti László könyvének bemutatója. Az érdeklődők száma 200 fő volt. 

Kisfaludy Károly: Csalódások (2019.11.23.) 

A Csalódások Kisfaludy Károly 1828-ban írt, utolsó befejezett, többfelvonásos vígjátéka. A 

Mizsei Amatőr Színjátszó Kör adta elő november 23-án Kovács Gáspár rendezésébe. 

Szereplők: Németh Balázs, Kovács Gáspár, Tercsi Márti, Varga Zsombor, Veszelszkiné Liza, 

Csernus Mariann, Faragóné Kriszta, Dudás Klári, Berente Ottó, Miklós Dominik, Veszelszki 

Sára, Veszelszki Vendel, Pintér Gábor, Demeter Emília. Látogatók száma: 210 fő. 

 

Katalin-napi táncház (2019.11.23.)  

17 és 19 óra között az Aprók táncát valósítottuk meg, melyen népi játékokkal, novemberi 

szokásokkal, táncokkal ismerkedhettek meg az érdeklődők. 2-10 éves korosztályú gyerekek 

szüleik kíséretében jártak a legkisebbek táncházába. 65-80 főnyi közönség vett részt a 

programokon. 

19 és 21 óra között a Csutri bál keretében kalocsai táncokat tanulhattak 10-16 év közötti 

fiatalok. 40-50 fős közönség vett részt a táncprogramon. 

21 és 24 óra között a Felnőtt táncházban széki, kalotaszegi, mezőségi, szilágysági, székelyföldi 
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táncrendekkel ismerkedhettek a résztvevők. A felnőtt táncház látogatói létszáma 50-60 fő körül 

mozgott. Elsősorban a 18 év feletti művészeti iskolások és a nyugdíjas korú táncolni szeretők 

vettek részt a rendezvényen. A táncmesterek Bitai Judit és Kovács Sándor volt. A zenét az Bakos 

zenekar szolgáltatta. 

 

Jubileumi Népzenei Gálaműsor (2019.11.24.) 

Jubileumi Gálaműsort szerveztünk a Rózsa Sándor citerazenekar 45. és az Őszirózsa népdalkör 

fennállásának 30. évfordulója tiszteletére. Látogatók száma 180  fő volt. 

 

Háromszék Táncegyüttes - Heveder zenekar: A banda (2019.12.03.) 

A banda c. előadás a népi kulturális örökséget értelmezi újra a színház eszközeivel, Könczei 

Árpád és Könczei Csongor forgatókönyvírók saját tapasztalataik alapján fogalmazzák újra a 

mezőségi lakodalmak emlékét. A sajátosan groteszk, a prűdeket meghökkentő, nyitottakat 

megnevettető, ízig-vérig táncszínház előadást 2013-ban mutatta be az együttes, a nagy sikerre 

való tekintettel pedig 2017-ben újra műsorra tűzték a produkciót, és 2019-ben eljutott 

Lajosmizsére is. Látogatók száma 200 fő volt. 

 

Gyermek agykontroll tanfolyam (2018.11.04.) 

Tanfolyamot szerveztünk azon általános iskolások számára, akiknek:  

- tanulási, koncentrálási nehézségei vannak, 

- gyakran feszült, ingerült, 

- nem elég magabiztos, határozott, 

- egészségügyi problémái vannak. 

A tanfolyamon résztvevők száma 12 fő volt. 

 

Lajosmizsei Városi Kamarakórus Adventi koncertje (2019.12.14.) 

A városi művelődési ház biztosította a helyszínt a városi kórus adventi koncertjének. 

Látogatók száma: 80 fő volt. 

 

Adventi Napok - gyertyagyújtás (2019. december .01., 08., 15., 22.,) 

Adventi Napok Lajosmizsén a Nőegylet szervezésében, és a művelődési ház közreműködésével 

valósult meg.18 órától advent vasárnapjain a központi parkba különböző programok várták az 

érdeklődőket. Látogatók száma: 400 fő volt. 
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Jótékonysági Karácsonyi Gála (2019.12.12) 

A Gyermekek a gyermekekért alcímű ünnepi rendezvény műsorát a művelődési ház állította 

össze. Fellépetett a Mizsei Vadrózsák, Főnix Dance táncstúdió növendékei, Meserét óvoda 

csoportja, iskola gyermekkórus, Líra zeneiskola növendékei. Majdnem teltházas program volt, 

mivel helyi gyermekek léptek fel az est folyamán. A bevételt jótékony célokra használta fel a 

Kéznyújtás Alapítvány. 

 

Adventi Utcazene (2019.12.18.) 

A Városi Kamarakórus karácsony váró utcai éneklése. Több helyszínen léptek fel, ahol 

karácsonyi dalokkal szórakoztatták a közönséget. 
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Összesen: 380 rendezvény  

 

 

 

Összesen: 279 rendezvény  

 

 

 

19

120

5920

103

59

Rendezvényeink típus szerinti eloszlása 2019.

Művészeti események Szórakoztató rendezvények

Közösségi rendezvények Kiállítások

Használóképzés/olvasásfejlesztés Külső szervek rendezvényei

11

104

40
16

87

21

Rendezvényeink típus szerinti eloszlása 2018.

Művészeti események Szórakoztató rendezvények Közösségi rendezvények

Kiállítások Használóképzés/olvasásfejlesztés Külső szervek rendezvényei
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Régóta tapasztaljuk, hogy főként a gyermekes családok látogatják a rendezvényeinket. Egy-

egy meseelőadásra, táncházra, gyermekkoncertre szívesen elhozzák a szülők a gyermekeket, 

ezért fókuszálunk főként erre a célcsoportra. Ez hosszabb távon is kifizetődő lehet, hiszen ha 

gyermekkorban megszokja, megismeri a könyvtárat, a művelődési házat, azok szolgáltatásait, 

rendezvényeit, akkor későbbi életkorában is szívesen betér hozzánk. 

Művészeti események; 
7906

Szórakoztató 
rendezvények; 20114

Közösségi 
rendezvények; 10150

Kiállítások; 5200

Használóképzés/olvasá
sfejlesztés; 1986

Külső szervek 
rendezvényei; 907

Rendezvények látogatottsága (fő) 2019

Művészeti események Szórakoztató rendezvények Közösségi rendezvények

Kiállítások Használóképzés/olvasásfejlesztés Külső szervek rendezvényei

Művészeti 
események; 7600

Szórakoztató 
rendezvények; 18843

Közösségi 
rendezvények; 11353

Kiállítások; 8096

Használóképzés/olvasásf
ejlesztés; 1884

Külső szervek 
rendezvényei; 1280

Rendezvények látogatottsága (fő) 2018

Művészeti események Szórakoztató rendezvények Közösségi rendezvények

Kiállítások Használóképzés/olvasásfejlesztés Külső szervek rendezvényei
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3.7.2. Külső szervezetek rendezvényei 

Meg kell említeni más intézmények, szervezetek által rendezett programokat is. Partner 

intézmények lévén, terembérleti díjat nem számolunk fel, illetve a technikai szolgáltatásokért 

sem. Egy-egy iskolai-, óvodai előadások (óvodai gála, iskolai gála, gergelyjárás, óvodai 

meseelőadás, népdaléneklési verseny) alkalmával több napos előkészületek szükségesek, 

ezért már napokkal az előadások előtt próbákra járnak a gyermekek és a pedagógusok. A 

rendezvény napján szinte az összes termünkre szükség van a csoportok elhelyezése végett.  

A Líra Zeneiskola már 14 éve az intézményünkben tartja vizsgáit, versenyeit.  

 

Partner intézmények: 

• Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 

Intézménye 

• Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola 

• Lajosmizsei Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 

• Líra zeneiskola  

 

 

3.7.3. Kiállítások 

A kiállítások összeválogatásánál arra törekedtünk, hogy helyi, vagy helyi vonatkozású 

képzőművészek munkáit mutassuk meg a nagyközönségnek, elősegítve ezzel a helyi értékek 

bemutatását, közkinccsé tételét. Törekedtünk arra, hogy a művészeti alkotásokat ne csak 

bemutassuk, hanem kiállítás-megnyitókkal is felhívjuk a figyelmet azokra. A kiállítások 

összeállításánál nem szabunk határokat, a legkülönbözőbb műfajú tárlatokat szervezzük – 

lehetőség van grafikák, fotók, festmények, kisplasztikák, textíliák, képeslapok, könyvek illetve 

egyeztetés alapján más műalkotások kiállítására. 

 

Kiállítás kezdete Kiállítás vége Kiállító neve Kiállítás műfaja 

2019.01.12. 2019.01.26. 
Csincsik Zoltán (Czinóber) 
kortárs festő kiállítása 

grafika, festmény 

2019.02.12. 2019.03.03. 
Kiállítás az óvodások 
munkáiból 

vegyes 

2019.03.06. 2019.03.22. 
Élmények, érzések, hangulatok 
című pasztell kiállítás – 
Harsányi Zsuzsanna munkáiból 

pasztell 

2019.04.16. 2019.04.26. 
Kiállítás az óvodások 
munkáiból 
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2019.05.02. 2019.05.31. 
Tokai Eszter természetfotós 
kiállítása 

fotó 

2019.06.07. 2019.06.28. 
„Varázslatos természet” – Dr 
Bíró Ernő festmény kiállítása 

grafika, festmény 

2019.09.10. 2019.09.25. Kézműves szakköri kiállítás vegyes 

2019.09.30. 2019.10.04. 
Jász és kun gyökereink című 
kiállítás 

vegyes 

2019.10.04. 2019.10.12. Aradi Vértanúk Emlékezete 
történeti 

 

2019.10.25. 2019.10.30. Madárijesztő kiállítás vegyes 

2019.11.15. 2019.11.30. Kiállítás az óvodások 
munkáiból 

vegyes 

2019.12.04. 2019.12.17. XIX. Lajosmizsei Betlehem és 
Jászolkiállítás 

vegyes 

2019.01.12. 2019.01.26. 
Csincsik Zoltán (Czinóber) 
kortárs festő kiállítása 

grafika, festmény 

2019.02.12. 2019.03.03. 
Kiállítás az óvodások 
munkáiból 

vegyes 

2019.03.06. 2019.03.22. 
Élmények, érzések, hangulatok 
című pasztell kiállítás – 
Harsányi Zsuzsanna munkáiból 

pasztell 

2019.04.16. 2019.04.26. 
Kiállítás az óvodások 
munkáiból 

 

 

3.7.4. Táborok 

Fürkész tábor (2019.06.24-28.) 

A könyvtár már 19. alkalommal szervezte meg gyermektáborát általános iskolás gyermekek 

részére. Célunk, hogy szűkebb hazánkat, a lakóhelyünket megismertessük a gyermekekkel. 

Helyi programokat, kirándulásokat, biciklitúrákat terveztünk be a tábor idejére. Szokássá vált, 

hogy hosszabb útra is elvisszük őket, ilyenkor arra törekszünk, hogy érdekes tájakat, érdekes 

látnivalókat mutassunk meg nekik. A maximális gyermeklétszám (40 fő) 2019-ben is összejött.  

A program:  

Június 24.: Krisztina Farm - Felsőlajos 

Június 25.: Jászberényi kirándulás (jász múzeum, állatkert) 

Június 26.: Vackor Vár – Erdei iskola 

Június 27.: Szarvasi – Mini Magyarország  

Június 28.: Dzsimburi Játszóház (kézműveskedés, ügyességi feladatok, zenélés) 
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Tűzzománc tábor (2019.07.01-05.) 

Skultéti Árpád vezetésével került megrendezésre a tűzzománc tábor. Főként a szakkörre járó 

tagok vettek részt rajta, melyet a művelődési ház műhelyében tartottak. Az egy hetes 

táborban volt kecskeméti, tiszakécskei, lajosmizsei is. Több, a táborban készült alkotást 

megcsodálhattunk a szakköri kiállításon. 

 

Néptánc tábor (2018.08.05-09.) 

Bitai Judit a Mizsei Vadrózsák csoportvezetője tartotta augusztus második hetében a néptánc 

tábort. Közel negyven gyermek vett részt rajta, ahol erdélyi néptáncosoktól is tanulhattak. A 

megszerzett tudást a hét végén, pénteken egy gála keretein belül mutatták be szüleiknek és 

az érdeklődőknek. 

 

3.8. Közösségek / Szakkörök / Klubok 

 

Babás délelőtt a könyvtárban 

0-3 éves korú kisgyermekeknek és szüleiknek tartanak könyvtáros kollégák verses, zenés 

foglalkozást könyvtári környezetben. Ezt a foglalkozást 2016 áprilisában kezdtük el és havonta 

egy alkalommal várjuk a gyermekeket. Tavaly 10 alkalommal vehettek részt rajta 

 

Életmód klub 

Rimóczi Klára vezetésével 2016-ban elindított életmód klubban az egészséggel kapcsolatos 

kérdésekkel foglalkoznak a résztvevők. Havonta egy alkalommal tartanak foglalkozást. 

 

Ékszerkészítő szakkör 

2016-ban indult el újabb kreatív szakkörünk Czigány Erika ékszerkészítő vezetésével. Havi egy 

alkalommal készíthetnek a részvevők saját készítésű ékszereket. 

 

Foltvarró klub 

Kis Kata varrónő vezetésével szintén 2009-ben kezdte meg működését. A foltvarrók havonta 

egyszer gyűlnek össze, hogy megismerkedhessenek a foltvarrás rejtelmeivel. Alkalmanként 6-

8 körüli a létszám, munkáikat a szakköri kiállításon mutatják be. Tavalyi év foglalkozásainak 

száma 8 volt. 
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Jász Hímzőkör 

Konyor Józsefné vezetésével alakult hímzőkör helyileg az Egészségházban funkcionál, de a 

művelődési ház csoportjaihoz tartozik. Hagyományos jász motívumokkal dolgoznak. Tavalyi év 

foglalkozásainak száma 22 volt, a Lajosmizsei Napok keretein belül önálló kiállításuk nyílt a 

művelődési házban. A hímzőkörnek 14 tagja van.  

 

Jóga 

Heti egy csütörtökön, tart foglalkozást Baranyó Zsuzsi Mária jógaoktató, az elmúlt évben 44 

alkalommal. Résztvevők száma 10-12 fő alkalmanként. 

 

Karate 

Heti két alkalommal (kedd és szombat), tavaly szeptembertől már két (kezdő és haladó) 

csoportban folyik az edzés. Az edzéseket Farkas Márta karate edző tartja. A foglalkozásokon, 

alkalmanként 40 gyermek vesz részt. 

 

Kerámia szakkör 

Rajszkyné Dancsó Gabriella fazekas vezetésével működik a szakkör, család- és felnőtt. 

szakkör. Kéthetente gyűlnek össze a tagok, hogy az agyagból különböző díszeket, használati 

tárgyakat alkothassanak. Alkalmanként 8-9-en vesznek részt egy-egy foglalkozáson. A kész 

alkotásokat helyben égetik ki. A tagok alkotásait megismerhetjük az évenként megrendezett 

szakköri kiállításon, ill. fel lehet fedezni egy-két alkotást a jászolkiállításon is. Tavalyi év 

foglalkozásainak száma 12 volt, két kiállításon mutatkoztak be: a szakköri kiállításon és a 

Betlehemei Jászolkiállításon. 

 

Kötő-horgoló klub 

Két hetente gyűlnek össze a tagok Kecskeméti Erzsébet vezetésével. A jászolkiállításon 

mutatták be munkáit.  

 

Mizsei Vadrózsák Néptánccsoport 

Vezetőjük Bitai Judit. A 35-40 főt számláló gyermektánccsoport hetente gyűlik össze 

gyakorolni. Helyi rendezvényeken, ill. más településeken lépnek fel. A tavalyi évben 5 

fellépésük volt. 
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Mozgásos babás délelőtt 

Kísérleti jelleggel indítottuk el szintén a könyvtárban pici gyermekeknek a jóga foglalkozást 

Rimóczi Klára jógaoktató vezetésével. Azóta rendszeressé vált ez a foglalkozás forma is.  

A fentebb említett foglalkozásokat ingyen biztosítjuk a résztvevők számára. 

 

MASZK 

A Mizsei Amatőr Színjátszó Kör 2017 szeptemberében színházat szerető, lelkes, amatőr 

színjátszókból verbuválódott. Heti rendszerességgel tartanak próbát. Első nyilvános 

fellépésükön is túl vannak, felléptek az Adventi Napokon a gyertyagyújtásnál. 2019-ben 

vendégelőadást tartottak Jászberényben. 

 

Mozgássérültek klubja 

Vezetőjük Szántóné Sáfrán Mária. Alkalmanként tartanak összejövetelt, ez az elmúlt évben 6 

alkalmat jelentett.  

 

Nyugdíjas Pedagógus Olvasókör 

Lajosmizsei nyugdíjas pedagógusokból öntevékeny módon alakult kör. Minden hónap utolsó 

szerdáján tartják összejövetelüket könyvtárban. A jelenleg 20 tagot számláló kör olyan 

kulturális programokat, kirándulásokat szervez melyek, felkelthetik a tagok érdeklődését. Ezen 

felül kirándulásokat is szerveznek. A szervezett közönség-, író-olvasó találkozókon a kör tagjai 

rendszeresen részt vettek. Vezetőjük Varga Mária könyvtáros. 

 

Őszikék Nyugdíjasklub 

Kéthetente tartják összejövetelüket vezetőjük Mayer Ferencné választották elnöküknek. A 

közel 60 tagot számláló közösség változatos programokon vehet részt. Rendszeresen részt 

vesznek a művelődési ház kulturális programjain, fő szervezője a jászolkiállításnak.  

 

Őszirózsa Népdalkör és Rózsa Sándor Citerazenekar 

A népdalkör 1974-ben alakult és azóta folyamatosan működik. Kóródi Antalné 2014 őszén 

lemondott a csoport vezetéséről, azóta Kovács Gáspár vette át a csoport irányítását, ami közel 

25 főt számlál. Helyi rendezvényeken, ill. más településeken lépnek fel. 2019-ben 6 

alkalommal találkozhattunk velük különböző programokon.  
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Sakk szakkör 

Móczó István vezetésével heti két alkalommal tart foglalkozást a szakkör. Tehetséges fiatalok 

több versenyen is indulnak, melyeken szép eredményeken érnek el. Tavalyi évben két 

sakkversenynek adott otthont a művelődési ház, melyeknek házigazdája a szakkör volt.  

 

Tűzzománcszakkör 

Skultéti Árpád képzőművész 2009 óta tartja szakkörét. A környező településekről 

(Tiszakécske, Izsák, Kecskemét) is járnak az alkotó műhelybe. Alkalmanként 8-10 tag vesz részt 

a foglalkozásokon. Alkotásaikat a szakköri kiállításon és a jászolkiállításon állítják ki. 

 

Városi Kamarakórus 

A 10-15 főt számláló énekkar Berta István vezetésével 20 éve működik. Hetente tartanak 

próbát, helyi ill. környező települések rendezvényein lépnek fel. 

 

Zenés foglalkozás Gazsival 

Kovács Gáspár vezetésével tartunk a gyerekeknek, illetve az őket kísérő szülőknek, 

nagyszülőknek zenés foglalkozást, ahol népdalok, megzenésített mesék hangzanak el. Nagy 

érdeklődés övezi ezt a foglalkozást. Sok kisgyermeket visszahoznak a szülők a szombati 

foglalkozásra, akik már 3 éves koruk alatt részt vettek a babás foglalkozáson. 

 

Pszichológus 

Intézményünk ad helyet azoknak a foglalkozásoknak, melyet szakképzett pszichológus tart 

azon gyerekeknek, akiknek az általános iskolában javasolták szakember felkeresését. Tavalyi 

évben is minden szerdán tartottak foglalkozást.  

 

Egyházak 

Heti egy-egy alkalommal veszik igénybe a művelődési ház valamely termét a Krisztus Szeretete 

Egyház és az Üdvösség Hirdetői Egyház.  
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4. Szolgáltatások 

4.1. Könyvtár szolgáltatásai 

Ingyenes szolgáltatások: 

könyvek kölcsönzése 

kölcsönzött könyvek hosszabbítása 

helyben olvasás 

könyvek, dokumentumok előjegyzése 

felvilágosítás, tájékoztatás 

a könyvtár bemutatása, könyvtárhasználati órák 

Térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások: 

fénymásolás(fekete-fehér, színes; A/4, A/3) 

nyomtatás (fekete-fehér, színes; A/4; A/3) 

szkennelés 

laminálás (A/4) 

fax küldés, fogadás 

internet szolgáltatás (napi első fél óra ingyenes az esélyegyenlőség 

megteremtése céljából)  

könyvtárközi kölcsönzés (postaköltség) 

 

4.2. Művelődési ház szolgáltatásai 

Helyiségek (díszterem, mozi- és színházterem, klubszobák) bérbeadása konferenciákra, 

előadásokra, összejövetelekre, árusításra.  

Rendelkezésre álló technikai eszközök bérbeadása. 

Kiállító terek biztosítása. 

 

5. Pályázatok 

 

2016 novemberében beadtunk egy Európai Uniós pályázatot „Lajosmizse Város Művelődési 

Háza és Könyvtára a helyi köznevelés eredményességéért” címmel.  

A projekt tartalmának bemutatása: A projekt 6 együttműködési megállapodás keretében, 9 

foglalkoztatási formában, 24 különböző program során, félévente átlagosan 120 alkalommal, 

a projekt 30 hónapjában 596 találkozás keretében 710 gyermek, közülük 164 fő hátrányos 

vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermek bevonásával valósul meg. 
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A projekt legfontosabb célja, hogy hozzájáruljon a helyi nevelési-oktatási intézmények tanulói 

és az óvodás gyermekek óvodai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztéséhez, ismeret- és 

tudásgyarapításához nem formális és informális tanulási alkalmak keretében. Ezáltal a helyi 

köznevelés hatékony támogatása érdekében fejlődjön a kulturális szolgáltatások, 

tevékenységek programkínálata. 

Projektünk hivatalos kezdete: 2018. február 1. volt, az első foglalkozásra 2018. február 9-én 

került sor. Mindegyik telephelynek megtartottuk a tervezett foglakozásokat változatlan 

létszámmal, alkalommal, kiemelten ügyelve a hátrányos helyzetű tanulók bevonására. 

A projekt szakmai megvalósítását segítendő eszközbeszerzésekre került sor: kéttálcás 

elektromos sütőt, elektromos fazekaskorongot, agyagprést, új égetőkemencét vásároltunk. 

Elkészültek a néptáncos ruhák, versenydíjakat fizettünk ki könyv-ajándékutalvány formájában, 

a Könyvtári derbi nyereményeit utazási hozzájárulás segítségével, valamint a sakkozók 

sakkversenyének nevezési díját, útiköltségét is térítettük. 

A 2018 II. félévében induló szakköreink új lendületet hoztak, melyek ingyenessége 

révén megtalál olyan társadalmi szegmenseket is, amelyeket eddig nem tudott megcélozni.  

Foglalkozásvezetőink, szakkörvezetőink kifejezett szociális érzékenységet mutattak a 

leszakadó gyermekek felé.  

A foglalkozások során a tanárok, tanítók, óvodapedagógusok és a kulturális területen 

dolgozók már eddig is szoros együttműködése, még inkább elmélyülni látszik, mely a 

projektcélokat erősíti.  

 

2017-ben még egy pályázatot adtunk be a „Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, 

szolgáltatási portfóliójuk bővítése” című, GINOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosítószámú 

projektre. Decemberben sikeresen befogadták a pályázatot, melynek nyertes mivoltáról 2018 

év elején kaptunk tájékoztatást. A DJP Pontok fejlesztésének alapvető célja, hogy a 

fejlesztések révén hozzájáruljanak a digitális alapkészségek fejlesztéséhez, a digitális 

készségekkel nem rendelkező magánszemélyek számára az informatikai eszközökhöz és az 

internethez hozzáférést biztosítson, továbbá, hogy az ehhez szükséges segítő szakértelem 

minden DJP Ponton rendelkezésre álljon. A pályázat a közösségi internet hozzáférési pontok 

infrastruktúrájának fejlesztésére terjed ki, valamint támogatást nyújt a pontokon dolgozók 

készségfejlesztéséhez. Ennek a pályázatnak is 2019-ben indult a megvalósítása. 
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Projekt azonosítószáma: TOP-7.1.1-H-ESZA-2019-00182 

A projekt címe: A 25 éves városi rangot ünneplő rendezvénysorozat Lajosmizsén 

A szerződött támogatás összege: 8.160.023,- Ft 

A támogatás mértéke: 100% 

A projekt tartalmának bemutatása: A projekt keretében 3 napon keresztül, 8 különböző 

program során, 2993 látogatóval, 2 különböző kiadvány elkészítésével, melynek példányszáma 

összesen 2050 db. 

XXV. Lajosmizsei Napok keretében 

Augusztus 19. (vasárnap) Helyszín: Iskola-tó partja 

10.00 Veterán Motoros kiállítás, túra és találkozó 

15.00 Promise együttes koncertje 

16.30 A Lajosmizsei Kutyaiskola bemutatója 

19.00 Republic zenekar koncertje 

Augusztus 21. (kedd) Helyszín: Iskola-tó 

20.00: Ezeregy év - történelmi tánc-show - Experidance produkció 

 

2019. január 26. - február 14. 

Helyszín: Lajosmizse Város Művelődési Ház és Könyvtára, 6050 Lajosmizse, Szabadság tér 

12. 

Fotó kiállítás a 25 éves rendezvény sorozatról 

A helyi identitás erősítése a cél, az elmúlt 25 évről készült fotók segítségével. 

2019. január 26. 18 óra 

Helyszín: Lajosmizse Város Művelődési Ház és Könyvtára, 6050 Lajosmizse, Szabadság tér 

12. 

Kiállítás megnyitó: Fotó kiállítás a 25 éves rendezvény sorozatról 

Kulturális műsor: Sándor Péter és Mahó Andrea színművészek előadása 

 

25 éves kiadvány bemutatása 

Fotókönyv - 25 éves Lajosmizse bemutatása 

A projekt legfontosabb célja: a társadalmi együttműködés erősítése a hagyományos, kulturális 

és közösségi rendezvények, rendezvény sorozatok szervezésén keresztül. Célunk, hogy olyan 

kulturális és szabadidős rendezvényeket szervezünk, amelyeknek közösségformáló ereje 
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hozzásegít a település lakosságának és közösségeinek összekovácsolódásához. A 

megrendezésre kerülő rendezvények esetében a magasabb színvonal elérése a cél. 

A helyi előadó művészek, együttesek, tánccsoportok, bemutatkozási lehetőség biztosítása, 

ezáltal erősítve a helyi identitást. A Helyi Fejlesztési Stratégia hatékony és tudatos 

megvalósításával célunk a település lakosságának bevonása a programokba, rendezvényekbe. 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.09.15. 

Projekt azonosítószáma: TOP-7.1.1-H-ESZA-2019-00182 

 

Projekt azonosítószáma: TOP-7.1.1-H-ESZA-2019-00301 

A projekt címe: Tavaszi hagyományőrző rendezvénysorozat Lajosmizsén 

A szerződött támogatás összege: 4.472.140,- Ft 

A projekt tartalmának bemutatása: A projekt keretén belül kettő tavaszi nagyrendezvényt 

valósítunk meg, a X. Grillázs és Mézeskalács Majális és vásár / Gyermeknap és a Szamócás 

Vásári Forgatag című rendezvényt. A projekt keretében 2 napon keresztül, 32 különböző 

program során, 1050 látogatóval. 

X. Grillázs és Mézeskalács Majális és vásár / Gyermeknap 

2019. Május 12. (vasárnap) 

Helyszín: Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 6050 Lajosmizse, Szabadság tér 

12. 

10: X. Grillázs és Mézeskalács Majális, Gyereknap megnyitó ünnepsége: 

14: Kovács Kati koncert 

15:00: Interaktív bohóc műsor és lufihajtogatás A gyerekek között kedvelt a bohócok 

szórakoztató műsora, melyet családi programnak szánunk. 

15:30: A Grillázs és Mézeskalács verseny eredményhirdetése 

17.30: Mint a pinty zenekar gyerek koncert 

10 és 18 óra között kézműves foglalkozásokon vehetnek részt az ügyes kezű gyerekek: 

Kreatív kézműves foglalkozás   egyedi fatáblakészítés 

Arcfestés 

Mézeskalács Workshop 

10-18 óráig egész nap kézműves kirakodóvásár 

10-17 óráig Grillázs és mézeskalács kiállítás 

10-18 óráig Mászófal, Ugráló vár 
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Szamócás Vásári Forgatag 

2019. Május 18. (szombat) Helyszín: Lajosmizse   Központi Park 

10.00: Megnyitó 

10.00-16.00 óráig népi játékokkal játszhatnak a gyermekek. 

10.20: Szerző Zsuzsa: Boldogasszony Anyánk éneke 

Évek óta Szerző Zsuzsa, helyi tehetséges énekes tolmácsolásában hangzik el ez az egyházi 

ének. 

10.30: Mizsei Vadrózsák műsora 

11.00: Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Katica csoportjának 

fellépése. 

11-17 óráig kézműves foglalkozások várják az érdeklődőket: kerámia, gyöngyfűzés, 

mézeskalács írókázás, körmönfonás, csuhébaba készítés, filcből könyvjelző készítés. 

11.30: Rózsa Sándor Citerazenekar és Őszirózsa Népdalkör műsora. 

12.30: Szamóca lekvár és szamócás süti versen eredményhirdetése. 

14.00: Vitéz László - Fabók Mancsi Bábszínház műsora.  

15.00: Jártató Táncegyüttes műsora. A jászberényi Jászság Népi Együttes Ifjúsági csoportja. 

16.00: Garagulya Gólyalábas Kompánia vásári komédiája. 

17.0: Holdviola koncertje 

A projekt legfontosabb célja: a társadalmi együttműködés erősítése a hagyományos, kulturális 

és közösségi rendezvények, rendezvény sorozatok szervezésén keresztül. Olyan kulturális és 

szabadidős rendezvények szervezünk, amelyeknek közösségformáló ereje hozzásegít a 

település lakosságának és közösségeinek összekovácsolódásához. A megrendezésre kerülő 

rendezvények esetében a magasabb színvonal elérése a cél. 

A helyi előadó művészek, együttesek, tánccsoportok, bemutatkozási lehetőség biztosítása, 

ezáltal erősítve a helyi identitást. A Helyi Fejlesztési Stratégia hatékony és tudatos 

megvalósításával célunk a település lakosságának bevonása a programokba, rendezvényekbe. 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.05.18. 

Projekt azonosítószáma: TOP-7.1.1-H-ESZA-2019-00301 

 

Hagyományos, kulturális és közösségi rendezvények, rendezvény sorozatok szervezése 

című, TOP-7.1.1-H-113-2 azonosító számú pályázati felhívásra pályázatot nyújtottunk be, 

melyek a következők voltak: 

XXVI. Lajosmizsei Napok 
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XXVII. Lajosmizsei Napok 

 

Fordulj kicsi szék és a lajosmizsei Bogár Imre honismereti tábor megrendezésére pályázati 

célra 2019. 03. 11.-én 600.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítették 

intézményünket.  

 

CSSP-E-NEPZENE-2019-0184 

Az Őszirózsa népdalkör és a Rózsa Sándor citerazenekar szakmai programjának, és jubileumi 

rendezvény megvalósításához 700.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült 

intézményünk pályázat útján. 

 

CSSP-E-NEPTANC-MO-2019-0191 

A Mizsei Vadrózsák néptánccsoport szakmai programja, és közösségépítő rendezvényeinek 

megvalósítására 800.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült intézményünk  

pályázat útján. 

 

CSSP-E-TANCHAZ-2019-0044 

"Járd ki lábam, járd ki most..." című Táncház sorozat megvalósítására 900.000,- Ft vissza nem 

térítendő támogatásban részesült  intézményünk pályázat útján. 

 

6. Reklámtevékenység, média megjelenés 

 

A már 14 éve megjelenő városi újság a Hírlap, a település intézményeinek megjelenési fóruma, 

a város lakossága itt értesülhet az intézmények munkájáról, programjairól, felhívásokat 

tehetnek közzé. A lap szerkesztése alapfeladataink között szerepel, felelős kiadó az 

intézményvezető. A tavalyi évben 6 lapszámmal jelent meg az újság. A szerkesztésnél jól át 

kell gondolni, illetve előre megtervezni programjainkat, hogy azokat időben el tudjuk juttatni 

a célközönséghez. 

Rendezvényeinken készült felvételeket a helyi kábeltelevízió a MizseTv, rendszeresen 

közvetíti a kábelhálózaton.  

Jászlajosmizse.hu internetes újság is rendszeresen közzétette rendezvényeink reklám 

anyagát, ezáltal az intézménynek egyik fontos hirdetési felülete.  
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A megyei napilap munkatársával is jó viszonyt ápolunk, rendszeresen tudósít az intézmény 

életéről, a településen történtekről. 

 

Az intézmény is jelen van az online világban is. Van saját honlapja, melyen a közhasznú 

információkon túl rendszeresen kerültek fel a programjaink. Jelen vagyunk több közösségi 

oldalon is. Egyik kiemelt reklámfelületnek tekintjük a Facebookot, mely a nagyszámú 

felhasználók miatt sok érdeklődőhöz juthatnak el az intézmény szolgáltatásai, rendezvényei. 

Ezen túl még regisztrálva vagyunk az Instagram képmegosztó oldalon, a Youtube videó 

megosztó oldalon, rendezvényeinken készült képeket a Google Képek oldalra is feltöltjük. 

Folyamatosan keressük még a további lehetőségeket, ahol megjelenhetnénk.  

Rendezvényeinkhez 15-20 db plakátot nyomtatunk (ha szükséges akkor többet), melyet a 

házban és kinn lévő reklámtáblára ragasztunk ki, partner intézményeinknél helyezünk el, 

valamint nyilvános hirdető oszlopokon, boltokban (egyeztetve a boltvezetővel), közeli 

településekre viszünk át. Havonta megjelentetjük Lajosmizsei Kínáló című kiadványunkat 

(tavaly 11 szám jelent meg), melyben szintén az aktuális programjaink, szolgáltatásaink 

találhatóak, mely helyben, intézményi terjesztésben elérhető kiadvány. Szórólapokon is 

hirdetjük rendezvényeinket, melyek a könyvtár ill., a művelődési ház pultján található meg, 

valamint boltokba, szolgáltató helyeken helyeztünk el (kozmetika, fodrászat, pedikűrös). 

A fényreklám is azt a célt szolgálja, hogy reklámozzuk rendezvényeinket. A kiemelt kulturális 

rendezvényeinkre meghívókat küldünk ki, fontosnak tartva azt, hogy személyesen szólítsuk 

meg látogatóinkat. 

Ezeket a hirdetési felületeket, módokat tavaly is alkalmaztuk, illetve folyamatosan keressük az 

új lehetőségeket. 

 

Reklámtevékenység számokban: 

Ismerethordozó Címek száma Összes példány 

Újság (Hírlap) 6 30000 

Hírlevél 14 1200 

Szórólap, meghívó 55 5300 

Plakát 62 1450 

Műsorfüzet 11 1100 
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7. Gazdálkodás 

 

2019-ben is kiegyensúlyozott gazdálkodást folytattunk. Állománygyarapításra fordítható 

összeget a kulturális törvényben megfogalmazott módon, az év során folyamatosan 

használtuk fel.  

Személyi juttatás terén előre lépést jelent a garantált bérminimum emelése, illetve a kulturális 

bérpótlék. Ennek tükrében is a kulturális ágazatban dolgozó közalkalmazottak fizetése messze 

elmarad az átlagkeresettől. Intézményünkben 12 dolgozóból 9 főnek kell bérkiegészítést 

fizetni, egyetemi végzettségű kollégának is, hogy elérje a garantált bérminimumot, ami 

feszültséghez vezethet. Valamelyest enyhíti a problémát a kulturális bérpótlék, de sajnos 

addig, míg nem rendezik a mi ágazatunkban is a béreket, ez a probléma fenn fog állni.  

 

2019. évi kiadások teljesítése (adatok e Ft-ban) 

 

(adatok e Ft-ban) művelődési ház könyvtár 

Személyi juttatás 27 160 19 816 

 Járulék: 5 009 3 546 

Dologi kiadások 42 055 881 

Felhalmozási kiadás 1 830 2 218 

Kiadás összesen: 76 054 26 461 

 

A közalkalmazotti bértáblát hosszú évek óta befagyasztották, a közgyűjteményekben és 

közművelődésben dolgozók bérét még mindig nem rendezték. Béremelkedést csak a 

bérminimum 195.000 Ft-ra történő emelése hozott, mely az alacsonyabb fizetési kategóriában 

lévő kollégáknak jelentett béremelkedést, de jelentő jövetelemelkedést nem eredményezett. 

Rendkívüli módon összecsúsztak a fizetési osztályok. Félő, hogy amennyiben ezen a 

folyamaton nem tudunk változtatni, a magasan kvalifikált és jó munkaerőt elveszítjük, ami az 

intézményi munka egészére hatással lehet 

Közalkalmazottaink az alábbi fizetési kategóriába tartoznak (bruttó bérek és tartalmazzák a 

pótlékokat is!): 

149 ezer forint 1 fő (takarító) 

149-195 ezer forint 4 fő (könyvtárosok, technikus, recepciós) 

195-250 ezer forint 3 fő (könyvtárosok, gazdasági ügyintéző) 
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250 ezer forint felett 4 fő (könyvtáros, művelődésszervező, vezetők) 

KSH adatai szerint 2019 decemberében az átlag kereset bruttó 356.900 Ft volt. 3 

Ez alapján dolgozóinknak 2019-ben is jóval az átlag alatti fizetésük volt. 

Valamelyest differenciált a béreken az önkormányzat által meghatározott pótlék, és 2019-ben 

is kapott kulturális bérpótlék.  

A fenti kimutatásból látszik, hogy az intézmény közalkalmazott dolgozóinak 2/3-a olyan 

alacsony bért kap, amely alig elegendő a megélhetéshez. Lehetőségeinkhez mérten 

igyekszünk más kedvezményekkel (rugalmas munkaidő beosztás, családbarát munkahely, stb.) 

motiválni alkalmazottainkat, de kérdés, hogy ez meddig lesz elegendő a munkatársaink 

megtartásához. 

 

 

2019. évi bevételi teljesítése 

A bevétel a színházi előadások jegybevételéből, terembérletből, könyvtári tagsági díjból és 

technikai szolgáltatásaiból áll össze. 

 

(adatok e Ft-ban) művelődési ház könyvtár 

Alaptevékenység 4 393 233 

Egyéb bevétel 13  

Támogatás 85 320 26 228 

- ebből fenntartó szervtől 

kapott támogatás 

55 909 26 228 

- pályázati támogatás 10 580  

Bevétel összesen: 89 726 26 461 

 

  

                                                 
3 https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/ker/ker1904.html [2020. 03. 10.] 
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8. Összegzés 

 

Az intézmény 2019. évi működése pénzügyileg kiegyensúlyozott volt, szakmailag sok 

elismerést „gyűjtöttünk be” a szakma képviselőitől, látogatóinktól, de tisztában vagyunk vele, 

hogy fejlődhetünk még. Gyengeségeinket felismerve a legjobb tudásunk szerint törekedünk 

arra, hogy orvosoljuk a felmerülő problémákat. 

Munkatársaink munkájukat elhivatottsággal végzik a fokozódó anyagi nehézségek ellenére is. 

Köszönjük a Képviselő-testület, a fenntartó szakmai és anyagi támogatását, valamint azt, hogy 

a kezdeményezéseinkben támogatásra leltünk! 

 

 

 

 

 

 

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el beszámolónkat, mely a 2019. évi 

munkánk sokrétűségét tükrözi.  

 

 

 

 

 

 

Lajosmizse, 2020. március 10. 

 

 

 _____________________________ _______________________________ 

 Dudás Klára Guti Istvánné 

 könyvtárvezető igazgató 

 

 


