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1. Bevezetés 

Alapvető feladatunk, hogy az igényeknek eleget téve Lajosmizse Város művelődési 

Háza és Könyvtára olyan minőségi szolgáltatást nyújtson, amely megfelel a használói és 

szakmai elvárásoknak. 

A művelődési ház és könyvtár komoly munkát végzett az elmúlt időszakban is. A 

rendezvényeink, a pályázati lehetőségeink és szakmai kapcsolataink kialakítása területén 

igyekeztünk minden lehetőséget kihasználni, megvalósítani. Célunk továbbra is az, hogy a 

város szellemi és kulturális életének meghatározó szereplőjeként a társadalmi megfelelés és a 

gazdaságos működés összhangját megteremtve működjünk. Továbbra is úgy gondoljuk, hogy 

meg kell őrizni értékeinket, de fokozni kell szolgáltató képességünket, annak érdekében, hogy 

a városban élőknek, egyéneknek és közösségeknek nagyobb segítséget nyújtsunk az 

esélyteremtéshez, fejlődéshez. Ez szellemi, személyi és tárgyi adottságaink mozgósítását is 

jelenti.  

Könyvtárunk gyűjteményével, melyet tudatosan és szakszerűen alakítjuk, 

szolgáltatásainak részben akadálymentes hozzáférésének biztosításával, használói igények 

folyamatos merésével, új közösségi terek kialakításával, rendezvényeivel támogatja a város 

területén az élethosszig tartó tanulás, az önművelés, a személyiségépítés és rekreáció minden 

állampolgárra kiterjedő alkotmányos jogát, továbbá az olvasásképesség, a digitális írástudás 

fejlesztését az információs műveltség elsajátítását. Támogatjuk a működő csoportjainkat, a 

közösségi média célirányos felhasználásával  

Feladatainkat egész évben folyamatosan végezzük. A meglévő, évről évre visszatérő 

rendezvényeken túl, - melyeket változatos tartalommal töltünk meg - folyamatosan 

törekszünk arra, hogy mindig legyen valamilyen új program az év folyamán.  

A minőségi könyvtári szolgáltatások, a közösségi térként való működés, az 

olvasásfejlesztés és az állomány szakszerű építése, a helyi kulturális értékek gyűjtése, 

feldolgozása és közvetítése a legfontosabb könyvtárszakmai feladatok. Könyvtárunk 

szakmailag felkészült, széles látókörű, sokoldalú, elhivatott munkatársakkal nyújt segítséget a 

használóknak. 
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1.1 Infrastruktúra: 

 A folyamatos és a szolgáltatások minőségi kiszolgálása elengedhetetlen a megfelelő 

infrastruktúra megléte. 2008-ban nyert pályázat összegéből 12 db új számítógépet szereztünk 

be, wifi elérhetőséget tudtunk kialakítani. Ez a lehetőség szolgáltatásunkra is kihatott, hiszen 

így a lakosságnak biztosítani tudjuk a fekete-fehér, színes nyomtatást, fénymásolást, 

szkennelési lehetőséget.  

Szolgáltatásaink a zökkenőmentes fenntartásáért folyamatosan fejlesztjük infrastrukturális 

eszközeinket, valamint az informatika folyamatos fejlődése miatt szükséges az elavult gépek 

cseréje is. Ehhez nagy segítséget nyújt a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás (a 2019-es 

központi költségvetésbe1 is be van építve), mellyel már öt számítógépet tudott a könyvtár a 

vásárolni és tervezzük további gépek beszerzését. 

A 2018-ban nyert Digitális Jólét Program pályázatának sikeres nyerteseként tovább bővült az 

IT eszközeink száma. Az új eszközökkel a könyvtári órák színvonalát tudjuk növelni, valamint 

bővíthetjük szolgáltatásainkat tanfolyamok tartásával.  

 

2. Vezetési feladatok 

2.1 Minőségirányítás 

2019-ben is folytatjuk a megkezdett minőségirányítási rendszer bevezetését 

könyvtárunkban, ehhez fontos a minőségpolitikai elvek meghatározása, kidolgozása, a 

szükséges kötelező dokumentumok elkészítése. Ehhez a fontos feladathoz segítségünkre lesz 

az „Ajánlás a könyvtári minőségirányítás bevezetésére” az Emberi Erőforrások Minisztériuma, 

Kultúráért Felelős Államtitkársága által kiadott szakmai anyaga. A könyvtárban két fő vett már 

részt könyvtári minőségirányítási képzésen, mely biztosíték arra, hogy megfelelő 

háttértudással alkalmazzuk a minőségirányítási rendszert.  

 

2.2 Munkaszervezés 

Határidőre elkészítjük a 2018-as évről a statisztikát, beszámolót, megbízási szerződéseket. 

Határidők:  megbízási szerződések: január 31.  

 statisztika: március 1. 

                                                           
1 2018. évi L. törvény 

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről  

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=209695.357550 [2018. nov. 16.] 
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 beszámoló: március 1. 

A következő évi rendezvénynaptár és munkaterv elkészítési határideje: 2019. november 30. 

 

2.3 Partner kapcsolatok 

A partnerközpontúság az intézmény működésének fontos eleme. Nagy hangsúlyt 

fektetünk a könyvtárhasználók megszólítására, erősítjük a lakossági, intézményi és civil 

kapcsolatokat.  

Kiemelt figyelmet fordítunk a következő évben is az iskolával, óvodával való 

kapcsolattartásra. Egész évben folyamatosan fogadjuk az iskolás és óvodás csoportokat a 

pályázati alkalmakon kívül is. 

 A városban lévő más intézményekkel is kapcsolatot tartunk fenn, közös 

rendezvényszervezéssel, szabad termeink térítésmentes használatra bocsátásával. 

 

Szoros az együttműködés a civil szerveződésekkel is. Itt is partnerek vagyunk a 

rendezvény szervezésben, ill. technikai segítséget is biztosítunk. Ilyen civil szerveződés az 

Őszikék Nyugdíjas Klub, Pedagógus Nyugdíjas Olvasókör, Lajosmizsei Nőegylet, Mizsei 

Kézművesek, Lajosmizsei Helytörténeti Kulturális Egyesület, Alkotónők weboldal 

szerkesztőivel. 

 

 A helyi, illetve térségi médiával (Kecskeméti Tv, Petőfi Népe, Rádió Dabas) is 

kapcsolatban állunk, ahol rendezvényeinkről jelennek meg tájékoztatók.  

 

2.4 Pályázatok 

 

EFOP-3.3.2-16 „Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára a helyi köznevelés 

eredményességéért” 

 

Intézményünk 2016 októberében indult az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 

meghirdetett EFOP-3.3.2-16 jelű pályázaton „Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 

a helyi köznevelés eredményességéért” címmel, melyet elfogadtak és 2018. január 23-án 

aláírásra került a támogatási szerződés.  
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Elszámolható költségeket veszünk igénybe, 19 566 439 Ft-ot, mely terveink szerint 

kezdéstől 30 hónap időtartamig fut. Utána csökkentett költségvetéssel 5 évig, évente legalább 

egy foglalkoztatási forma tevékenységeit kell minden telephely számára az intézménynek 

költségvetési keretek között fenntartani. 

A projektben az iskola 4 városi telephelyével, a Felsőlajoson működő 

tagintézményével, és a lajosmizsei óvodával kötöttünk együttműködési megállapodást, 9 

foglalkoztatási formában, 24 különböző programra. Félévente átlagosan 120 alkalommal, a 

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

vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekkel fogunk találkozni. 

Pályázatunk legfontosabb célja, hogy a helyi nevelési-oktatási intézmények 

tanulóinak és az óvodás gyermekek óvodai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztését, 

ismeret- és tudásgyarapítását, nem formális és informális tanulási alkalmakon valósítsuk 

meg. Szeretnénk fejleszteni a helyi köznevelés hatékony támogatása érdekében a kulturális 

szolgáltatások, tevékenységek programkínálatát, különös tekintettel szeretnénk hozzájárulni 

a szociokulturális és területi egyenlőtlenségek csökkentéséhez. 

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.  

Hosszú és rövid távú céljaink elérésének is fontos része lesz a projekt 2019-es időszaka. 
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2019-es programjaink: 

 

GINOP-3.3.1-16-2016-00001 „Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése” 

E-Magyarország pontok folyamatosan átalakulnak Digitális Jólét Pontokká. Ahhoz, 

hogy településünkön továbbra is jelen legyen ez a program, ezért pályázatot nyújtottunk be 

2017. december 31-ig. „Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási 

A FOGLALKOZÁS NEVE A FOGLALKOZÁS TÍPUSA HÁNY FŐT VON BE? 

 Havi szakkörök  

Tűzzománcszakkör  10 fő/alkalom 

Túrakör  100 fő 

Fazekasszakkör  10 fő/alkalom 

 Heti szakkörök  

Fehér Huszár Sakkszakkör  10 fő/alkalom 

 Művészeti csoportok  

Citera  10 fő/alkalom 

Néptánc  16 fő/alkalom 

 Foglalkozássorozatok  

Bábműhely foglalkozássorozat keretében  20 fő/alkalom 

Lajosmizsei Értéktár bemutatása  80 fő/alkalom 

Mesék zenébe és agyagba álmodva - 

ovisoknak  150 fő 

 Fejlesztő kiscsoportok  

Kötelezők együtt  7 fő/alkalom 

Olvass pontosan, érts jól! (2. évf.)  7 fő/alkalom 

Olvass pontosan, érts jól! (3. évf.)  7 fő/alkalom 

Olvass pontosan, érts jól! (4. évf.)  7 fő/alkalom 

 Versenyek, Vetélkedők  

Könyvtári derbi elődöntő és döntő  200 fő 

Szavalóverseny  80 fő 

Vukkal a könyvtár körül   20 fő 

Egri csillagok 1  20 fő 

Egri csillagok 2  20 fő 

 Témanapok  

Nagyanyáink húsvétja  60 fő 

Nagyanyáink karácsonya  60 fő 

Mesék zenébe és mézeskalácsba álmodva   90 fő 

A könyvek évezredes útján  20 fő 

 Témahét  

Népmese hete  150 fő 

 Tábor  

Fürkész tábor  40 fő 
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portfóliójuk bővítése” című GINOP-3.3.1-16 kódszámú projekt keretén belül meghirdetett 

„Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése” programra, mely 100%-os támogatási intenzitású 

pályázat. A sikeres pályázat keretein belül IT eszközök térítésmentes használatát nyertük. Az 

alábbi eszközök kerültek a könyvtárba. 

3 db laptop és a szükséges szoftverek 

2 db tablet 

2 db okostelefon 

1 db projektor 

1 db multifunkcionális eszköz (nyomtató, fax, fénymásoló) 

1 db beltéri Wi-Fi Access Point és amennyiben szükséges power injector 

1 db kültéri Wi-Fi Access Point és amennyiben szükséges power injector 

1 db router  

A program keretein belül vállaltuk az eszközök segítségével a helyi lakosok digitális 

kompetenciájának fejlesztését. 

 

 2019-ben is folyamatosan figyeljük a pályázati lehetőségeket. 

 

2.5 Humánerőforrás 

Célunk, hogy a kulturális szakterületen dolgozó munkatársak továbbképzése, 

tudásának frissítése, a sokoldalú szakmai felkészültség megszerzése kiemelkedő prioritást 

élvezzen. A munkatársak képzésének módjai a szervezett képzés, a szakmai konferenciákon 

való részvétel. Támogatjuk a munkakörhöz szorosan kapcsolódó továbbképzéseket. 

Felülvizsgálatra kerül a hét éves képzési terv, ennek mentén szeretnénk a kollégákat 

képzésekre küldeni. 

Az intézmény vezetése –a lehetőségekhez képest – támogatja a kollégák részvételét 

szakmai konferenciákon, szakmai napokon, ahol friss információkra, tudásra tesznek szert. 

 

2.6 Közösségi szolgálat 

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 
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töltsék le a szükséges időt. Ez idáig öt középiskolával kötöttünk megbízási szerződést jelenleg 

8 diák tölti nálunk az 50 órás közösségi szolgálatot. A diákok a következőkben tudnak 

segítségünkre lenni: könyvtári rend megtartása, visszahozott könyvek visszasorolása a 

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

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

lebonyolításában való segítés. Folyamatosan várjuk a diákok jelentkezését. 

 

3. Elérendő szakmai célok 

3.1 Állománymenedzsment  

 3.1.1 Állománygyarapítás 

 Állománygyarapításnál figyelembe vesszük olvasóink igényét, sokak igénye a lektűr, 

(szórakoztató irodalom) olvasása, de kortárs irodalmat is szívesen olvasnak használóink. A 

szakirodalmi állományukban jelentősen megtalálható a pedagógiai módszertan, a pedagógiai 

pszichológia területe, a gyermekneveléssel kapcsolatos irodalom, ezzel segítve helyi 

pedagógusok munkáját, illetve sok szülő is szakirodalomhoz fordul a problémájával. Kiemelten 

keresik még az ezotériával, a lélekkel, utazással kapcsolatos irodalmat. Dezideráta jegyzéket 

(kívánságlistát) állítunk össze a hiánylistákból, előjegyzési listákból, pótolandó könyvek 

listájából, ezt is figyelembe véve a könyvrendelésnél. 

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

műveinek megismertetését a gyermekekkel.  

Az állománygyarapítás módjai:  

költségvetésből vásárolt dokumentumok 

érdekeltségnövelő támogatásból származó dokumentumvásárlás  

ajándékkönyvek 

kötelespéldány 

Márai program 

NKA Könyvtámogatási programja. 

 2019-re 52-féle újságra, magazinra, napilapra fizettünk elő, de ezen kívül még a 

nyomdától kötelespéldányként is kapunk számos kiadványt, illetve az NKA által kapott 

újságtámogatás során további időszaki kiadvány érkezik a könyvtárunkba. Az így állományba 

kerülő újságokat is kölcsönözhetik regisztrált olvasóink, ill. a legfrissebb számok helyben 
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olvashatóak. Az újságok kiválasztásánál fontos szempont az olvasói igény, illetve az újságok 

sokfélesége. 

Folyamatos állománygyarapítást folytatunk, a költségvetésben meghatározott 

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

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

visszakereshetőek legyenek.  

Könyvtárunk állománya olvasóink által felajánlott adományok útján is gyarapszik. A 

felajánlásokat azonban erősen válogatjuk. A könyvtár gyűjteményébe illeszkedő 

dokumentumokat beleltározzuk, a többi dokumentumot adománynak ajánljuk fel különböző 

szervezeteknek.  

Az újonnan vásárolt, ill. az ajándékkönyvek folyamatosan kerülnek 1998 óta a könyvtári 

integrált rendszerbe. Állományunk 99%-a online is elérhető. 

 

 3.1.2 Állományapasztás 

A gyűjtőköri szabályzatunkban megfogalmazott módon vonjuk ki az állományból a 

tartalmilag elavult, vagy elhasználódott, elvesztett dokumentumainkat. Az apasztást 

rendszeresen, évenként végezzük, a selejtezési jegyzőkönyvek dokumentumtípusonként és 

az apasztás okainak feltüntetésével készülnek. 2019-ben is folyamatosan végezzük az 

állomány átvizsgálását, majd a leválogatott dokumentumokat, melyek tartalmilag elavultak 

vagy elhasználódtak, selejtezésre kerülnek.  

 

3.1.3 Állományrendezés 

2019-ben ki szeretnénk alakítani, egy „kuckó”-t a kamaszoknak. Itt helyeznénk el, 

emelnénk ki az érdeklődési körüknek megfelelő dokumentumokat, nekik szóló ifjúsági 

regényeket. Olyan helyet szeretnénk kialakítani, ahol leülhetnek olvasgatni, beszélgetni, 

kényelmes, barátságos, hívogató körülmények között.  

Tervezzük a különböző állományunk, gyermekkönyveink, kézikönyveink átvizsgálást 

tartalmi, ill. használhatósági szempontból. Átválogatás után esetlegesen kivonjuk az 

állományból az arra ítélt könyveket, vagy áthelyezzük más állományrészbe. 
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3.1.4 Helyismereti Gyűjtemény 

Fontos feladat a helyismereti dokumentumok feltárása, megőrzése, gondozása. 

Folyamatosan végezzük a retrospektív anyagok gyűjtését, feltárását lajosmizsei, felsőlajosi 

családoktól, levéltárakból, megyei Katona József Könyvtárból ill. az Országos Széchényi 

Könyvtárból. Szeretnénk egy mélyebb kutatást kezdeni a könyvtár történetéből, illetve a 

lajosmizsei vonatkozásokat az 1848-49-es forradalom és szabadságharc történetéből. 

 

3.2 Könyvtári szolgáltatások fejlesztése 

A szolgáltatások kialakításakor, működtetésekor 2019-ben az alábbi szempontok 

érvényesülnek: 

• minőségi szolgáltatásokat kell nyújtani, ennek előfeltétele a minőségirányítás 

rendszerének bevezetése a könyvtárban 

• erősíteni kell a "családbarát könyvtár" képet, folytatjuk a 2016-ban bevezetett „Babás 

könyvtári foglalkozás”-t és babáknak a jógás foglalkozást.  

• hangsúlyozzuk a közösségi tér funkciót, 

• szolgáltatásinkkal kilépünk az intézmény falai közül. 

 

3.2.1 Olvasásfejlesztés 

A változó olvasási szokások kihatással vannak könyvtárunk életére is. Az elektronikus 

könyvek megjelenése érződik a könyvtárba járó olvasók számában. Jelenleg még nem áll 

rendelkezésünkre, olyan technikai feltétel, hogy könyvtárunkba bevezessük az e-könyvek 

kölcsönzését. Hosszabb távú terveinkben célul tűztük ki az ehhez kapcsolódó technikai háttér 

megteremtését. 

Az iskolákban bevezetésre kerülő napközi jellegű oktatás is kihatással van a 

gyermekkönyvtárunk életére. 

Ezt a két felmerülő problémát próbáljuk megoldani oly módon, hogy különböző 

olvasási programokat, könyvtári órákat szervezünk. A fentebb említett EFOP-3.3.2-16 jelű 

pályázaton „Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára a helyi köznevelés 

eredményességéért” című pályázatban is kiemelt szerepet kapott az olvasásfejlesztés. Tovább 

visszük az iskolásoknak meghirdetett négy hónapon át ívelő olvasási versenyünket, melyben 

az olvasás élménye mellett a gyerekek megtanulnak csapatmunkában dolgozni, elsajátítják a 
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könyvtár használatot, fejlődik a kreativitásuk, szövegértésük. Folyamatosan részt tudnak venni 

a könyvtár olvasói a három kategóriában meghirdetett, az „Év olvasója” című pályázatunkon, 

melynek kihirdetése az Országos Könyvtári Napok keretén belül történik. 

A gyermekek nagyobb arányú megnyerésére törekszik a könyvtár, ill, szolgáltatásinak 

megismertetésével. Ezt a folyamatot már óvodás korban kezdjük, ahol játékos formában 

ismertetjük meg a gyermekeket a könyvtárral. A továbbiakban az iskolás korosztálynak 1. 

osztálytól 8. osztályig az életkoruknak megfelelő könyvtári órákat tartunk.  

Az EFOP pályázatában vállalt feladatok a következő években erőteljesen 

meghatározzák a munkánkat. Új foglalkozások bevezetése, régiek újra gondolása, 

olvasásfejlesztő foglalkozások szervezése, iskolásoknak, óvodásoknak, külön hangsúlyt 

fektetve a hátrányos helyzetű gyermekekre. 

 

3.2.2 Informatikai fejlesztés, web-es megjelenés 

Honlap 

A honlapot folyamatosan töltjük fel a friss információkkal a korábban közétett 

szövegrészeket aktualizáljuk. A már kissé elavult honlap struktúrát le szeretnénk cserélni egy 

ingyenesen elérhető tartalomkezelő rendszerre, de ez hosszabb folyamat, hiszen jól át kell 

gondolni az új honlap tartalmát, illetve technikai megoldásait. Ehhez a feladathoz nem veszünk 

igénybe külső forrást.  

Közösségi oldalak, kapcsolatépítés 

Intézményünk megtalálható a Facebook közösségi oldalon is, ahol szintén friss 

tartalmakat teszünk közzé programjainkról, szolgáltatásinkról. Jelenleg közel 1840 követője 

van az oldalnak. A közösségi oldal pozitív hatásainak maximális kihasználását meg kell 

vizsgálni. 

Mind szélesebb körben igyekszünk megjelenni internetes fórumokon. 

Programjainknak és szolgáltatásaink népszerűsítésére az online megjelenési lehetőségeket 

szélesítjük, rendszeresen közlünk híreket. (Facebook, Instagram, Lajosmizse város kulturális 

rendezvénynaptára, programturizmus, aranyhomok.hu, jaszlajosmizse.hu). 

Hírlevél 

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

elektronikus hírlevél küldő szolgáltatását, melyet 60 napig díjmentesen biztosítottak 
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számunkra. A hírlevél küldő rendszer számos szolgáltatást kínált: felhő alapú hírlevél szoftver, 

kiküldési és megnyitási grafikon, több címlista kezelése, hírlevél címlista profilok, testre 

szabható hírlevél, profi hírlevél szerkesztő, magyar nyelvű felület, átkattintások mérése, 

leiratkozók nyomon követése. 

A hírlevél küldő rendszer segítségével mind szélesebb körben tudjuk a programjainkat 

és szolgáltatásainkat népszerűsíteni. Rengeteg feladat áll még előttünk, hogy ez a rendszer 

hatékonyan működjön. A címlisták folyamatos bővítése, aktualizálása révén jutunk el a 

közönséghez, és a szolgáltatások igénybe vevőihez. A hírlevél segítségével juttatjuk el az 

érdeklődőknek a havi programjainkat, ennek köszönhetően csökkenthető lesz a papír 

hirdetés. 

 

3.3 Rendezvények 

 

3.3.1. Tervezett rendezvényeink 2019-ben 

2017-ben megrendezett helyismereti konferencia anyagából adunk ki egy 

tanulmánykötetet, melyet 2019-ben a Kultúra Napján szeretnénk bemutatni. A kötet szerzői 

a konferencián előadást tartott Bánkiné dr. Molnár Erzsébet, Hortiné dr. Bathó Edit, Prof. dr. 

Kürti László, Sárosi Edit, Wilhelm Gábor. 

2019-ben is tervezünk író-olvasó találkozókat, olvasóink körében népszerű írókkal.  

Továbbra kihasználjuk a „Kiállító folyosó” adta lehetőségeit, különböző műfajú 

kiállításokat hozunk el a művészet iránt érdeklődő lakosságnak. Továbbra is megrendezzük, az 

immár hagyományosnak mondható rendezvényeinket, illetve bővítjük a programok sorát. 

Továbbra is segítjük a civil szervezetek, magán személyek rendezvényeinek lebonyolítását.  

 

3.3.2 Rendezvényeink 

Babás foglalkozás a könyvtárban  

Hátom éve indítottuk el ezt a foglalkozást három éven aluli gyermekeknek és 

szüleiknek. Alkalmanként 8-12 kisgyermek és szülei vesznek részt. Így ezeket a foglalkozásokat, 

azóta is rendszeresen tartjuk a népszerűsége okán. A hangulatos könyvtári foglalkozás alatt 

olyan mondókákat, gyerekdalokat, versikéket tanulnak a felnőttek, amelyekkel otthon is 

megörvendeztethetik a kicsiket. 
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A kismamákat különböző témájú könyvajánlással segítjük a nevelés szakirodalmának 

megismerésében. Az elmúlt év foglalkozásain elhangzott mondókát füzetben jelentetjük meg, 

mely jó ajándék lenne az újaknak.  

 

Mozgásos babás foglalkozás a könyvtárban 

Szintén a három év alatti gyermekeket céloztuk meg a jóga foglalkozással, melyet 

képzett jógaoktató tart havi egy alkalommal.  

Kétheti váltásban vehetnek részt a babák és mamák a foglalkozásokon. 

 

Zenés foglalkozás Gazsival 

Zenével, hangszerekkel ismerkedhetnek meg a résztvevők ezen a foglalkozáson. Azt 

tapasztaltuk, hogy itt főként azok a gyermekek és szüleik vesznek részt, akik már a babás 

foglalkozáson is részt tudtak venni, de a foglalkozás nincs korhatárhoz kötve. 

 

Fabrikáló 

Kreatív foglalkozás a könyvtárban havi egy alkalommal. Tapasztalatunk szerint sok 

gyermek szeret különböző kézműves technikákkal megismerkedni, eltölteni vele 

szabadidejüket, ezen túl pedig fejlődik a gyermek szem-kéz koordinációja. Türelmet, kitartást 

tanul, fejleszti a finom motorikát. 

 

Jobb agyféltekés rajztanfolyam (január 19-20-21.) 

3 napos jobb agyféltekés rajztanfolyam indul a művelődési házban. Fiataloknak és 

idősebbeknek egyaránt ajánljuk. A tanfolyam során nő a résztvevők önbizalma, 

elmélyülhetnek önmagunkban. "Szétszórt" embereknek segít gondolataik 

összerendezésében. Megismerkedhetnek a különböző rajztechnikákkal. 

 

Magyar Kultúra Napja (január 22.) 

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

alapja. A helyismereti tanulmány kötet bemutatását tervezzük e jeles alkalommal.  
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Balázs Fecó koncert (január 24.) 

Januártól májusig, valamint szeptembertől decemberig egy alkalommal könnyűzenei 

koncerteket szervezünk felnőtteknek és gyerekeknek. Minőségi koncertekkel lehetőséget 

biztosítunk, hogy a közönség élőben találkozhasson kedvenceivel. Az első koncertre Balázs 

Fecó-t, a felbomlott Taurus XT, és a Koral együttes volt tagját hívtuk meg. Számtalan díja közül 

néhányat kiemelve: Kossuth-díj (2016), A Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje 

(2011), Artisjus Életmű-díj (2010), Fonogram-díj (2008), Magyar Köztársasági Érdemrend 

lovagkeresztje (2001) stb. 

 

Dumaszínházas előadás (február) 

2019-ban is tervezzük, hogy a nagysikerű humoristák valamely tagja ellátogasson 

Lajosmizsére. Egyeztetés alatt. A program a Lajosmizsei Kultúrapártoló Alapítvány 

támogatásával valósul meg.  

 

Bábszínház – gyermek előadás (február-március-április) 

A felnőtt színházi előadások mellett gondolva a gyermekekre is, bábszínházi előadást 

tervezünk elhozni nekik. 

 

Farsangi Táncház (február 15.) 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Csoóri Sándor programja lehetőséget teremtett 

a művelődési ház és a Mizsei Vadrózsák közös táncházainak megvalósítására. A művelődési 

pályázat útján 600.000,- Ft vissza nem térítendő támogat nyert el e program megvalósítására. 

Januártól májusig és szeptembertől decemberig 3-3 családi táncházait szeretnénk 

megvalósítani, amelyekben a tánctanítás mellett játékokkal, a kézművesség fortélyaival is 

megismertetjük a látogatókat. 

 

Könyvtári Derbi (február – május) 

A lajosmizsei általános iskolás gyermekek részére szervezzük meg a "Könyvtári Derbi"-

t, mely négy hónapon át ívelő olvasási verseny. Itt az olvasás élménye mellett a gyerekek 

megtanulnak csapat munkában dolgozni, a könyvtár használatát, fejlődik a kreativitásuk, 

szövegértésük. Beleépítettük az EFOP-3.3.2-16 pályázat programjai közé. 
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Kultúrházak-éjjel nappal (február 15-16.) 

2018-ban csatlakoztunk ehhez az országos rendezvénysorozathoz, mellyel 

felszeretnénk hívni a figyelmet a sokszínű programjainkra. Egyeztetés alatt. 

 

Pál Feri atya előadása Lajosmizsén (február 18.) 

Telt házas előadás várható a népszerű mentálhigiénés szakember előadásán. 

 

Nőnapi musical és operett gála (március 9.) 

Nőnap alkalmából musical és operett gálát szervezünk.  

 

Március 15. – Ünnepi műsor 

Több éve már, hogy a lajosmizsei általános iskola diákjai és tanárai adnak színvonalas 

ünnepi műsort a nemzeti ünnepünkön. 2019-ben is őket tervezzük felkérni a műsor 

megtartására. 

 

Internet Fiesta (március) 

Könyvtárunk saját, az országos programoldalon regisztrált tanfolyamokkal, 

rendezvényekkel csatlakozik az országos kampányhoz, melynek célja az internet gazdag 

lehetőségeinek bemutatása annak illusztrálása, hogy ezt az egyre elterjedtebbé váló 

kommunikációs csatornát a mindennapi élet megkönnyítésére is felhasználhatjuk.  

Tanfolyamokat, képzéseket, játékdélutánokat, kvíz játékokat szervezünk használóinknak, nem 

csak gyermekek részére. 

 

A miniszter félrelép – Bánfalvy Stúdió - Vidám színházi esték (március 29.) 

A településnek nincs épített kőszínháza, viszont az igény, hogy színházi előadások 

kerüljenek bemutatásra mindig felmerült a lakosság részéről. Ezt próbáljuk kielégíteni azzal, 

amikor színielőadásokat hozunk el a nézőközönségnek. A tapasztalat az, hogy a lajosmizseiek 

főként vidám, szórakoztató darabokat néznek meg szívesen, a programsorozat neve is innen 

adódik. 
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Városi Versmondó verseny (április 11.) 

A Magyar költészet napja tiszteletére rendezzük a városi megmérettetést, ahol minden 

korosztály képviselteti magát.  

Beépítettük az EFOP-3.3.2-16 pályázat programjai közé. 

 

Vujity Tvrutko Lajosmizsén (április 12.) 

Vujity Tvrtko horvát származású magyar író, újságíró, Magyarország egyik 

legnépszerűbb televíziós riportere, a Pokoli és Angyali történetei mellett, megannyi sikerkönyv 

szerzője. Telt házas előadásra számítunk. 

 

Tavaszköszöntő húsvéti kavalkád és kézműves vásár (április 13.) 

2019-ben hetedik alkalommal rendezzük meg, melyet hagyományteremtés céljából 

hoztunk létre. Szorosan együtt működünk egy civil szerveződéssel, a helyi kézművesekkel. Az 

ő szervezésüknek köszönhetően vesznek részt az eseményen a vásározók, akik saját, kézzel 

készített termékeikkel jelennek meg. A kulturális és játszóházi programot a művelődési ház és 

könyvtár biztosítja. Ennél a rendezvénynél kiemelt szerepe van a népi hagyományoknak, a 

népi hagyományokkal való megismerkedésnek.  

 

Gyermek-agykontroll tanfolyam (április) 

Felgyorsult, digitális világunkban akkora nyomás nehezedik a gyerekekre, a közösségbe 

kerüléstől kezdve, hogy sokszor nehéz a szülőnek egyedül kezelni a felmerülő problémákat. Az 

agykontroll abban segít, hogy ennél lényegesen nagyobb mértékben, tudatosan tegyük 

aktívvá agyunk működését. Az általános iskolásoknak tartott kétnapos tanfolyamon 

elsajátíthatják a pozitív gondolkodás/hozzáállás alapjait, megismerik önmagukat, saját 

képességeiket, megtanulják, hogy ők a felelősek mindenért a saját életükben, nem okolhatnak 

másokat. 

 

Szülő képző (április) 

Ismeretterjesztő előadások és beszélgetések nevelési témákban gyakorló szülőknek és 

nevelőknek. 
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Majális Táncház (május 10.) 

17-19 óráig Aprók tánca: népi játékok, táncok, májusi népszokások 

19-21 óráig Csutri bál: somogyi táncok tanítása  

21-24 óráig Felnőtt táncház: széki, kalotaszegi, mezőségi, szilágysági, székelyföldi 

táncrendek. Táncmesterek: Bitai Judit néptánc oktató, Kecskés Gergő néptánc oktató. 

Közreműködött: Üsztürü zenekar 

 

Szamócás vásári forgatag (május 18.) 

Ez a rendezvény civil kezdeményezésre jött létre, de 2015 óta a művelődési házzal közös 

rendezésben kerül megvalósításra. A X. Szamócás Vásári Forgatag a népi vonulatot tükrözi, a 

helyi és más településről érkező fellépő néptáncosoknak, népi együtteseknek köszönhetően. 

Népi játékokkal játszhatnak a gyermekek, a vásárosok is saját, kézzel készített termékeikkel 

vehetnek részt. 

 

VIII. Grillázs és Mézeskalács Majális (május 26.)  

Rimóczi László grillázs mester hozta négy év után szülővárosába a grillázsosok ünnepét. 

2019-ben is láthatóak lesznek a művelődési házban a grillázs műremekek. A kiállítás és verseny 

megszervezése az ő feladata, míg a kulturális programokért az intézményünk felel. Az egész 

ország területéről érkeznek versenyzők és vendégek, megismertetve így a saját területük 

hagyományos motívumait, sajátosságait. Mialatt a felnőttek versengenek egymással, addig a 

vendégek a nekik szervezett programokon vehetnek részt.  

 

Könyvtári Derbi – döntő (május) 

A több hónapon át tartó olvasási versenyünk végső fináléjába került csapatokat 

fogadjuk egy közös ünneplésre. 

 

III. Lajosmizsei Tunning Fesztivál (július 20.) 

Sápi Róbert és Pál Katalin, az esemény rendezői. Rengeteg izgalmas és színes 

programmal várja a látogatókat. A művelődési ház társszervezőként vesz részt a 

rendezvényen. 
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Nyár esti koncertek (augusztus 2., 9.) 

Négy éve szerveztük meg először a nyári koncertsorozatunkat, mellyel egy 

hiányosságunkat szerettünk volna pótolni, hiszen ezen időszakban a felnőtteknek nem 

kínáltunk nyári kikapcsolódási lehetőséget. 2018-ban két alkalommal, péntek esti 

programként, különböző zenei stílusban alkotó együttesek mutatkozhatnak meg az érdeklődő 

közönség előtt. Célunk az, hogy a különböző zenei stílusokat megismertessük a közönséggel, 

professzionális előadók által. A Lajosmizsei Kultúrapártoló Alapítvány támogatásával valósítjuk 

meg, 

 

XXVI. Lajosmizsei Napok (augusztus 17-20.) 

A város kiemelkedő kulturális programja. 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. Célunk, 

hogy minden évben legyen valamilyen újdonság, ne legyen egyhangú a rendezvény. Fellépési 

lehetőséget biztosítunk a néptánc-, a modern tánccsoportoknak, népdalkörnek, citerazenekarnak. 

Ezek a helyi fellépők mindig nagy tömeget vonzanak, hiszen Lajosmizse közönsége szereti látni a 

helyi teljesítményeket is. 

Fontos még az is, hogy ezen a rendezvényen országosan ismert előadó is fellépjen, hiszen 

ez a néző számára a legnagyobb vonzerővel bíró program lehet, mivel úgy tapasztaltuk a lakosság 

is várja, hogy egy ismert művészt, együttest élőben láthasson a településén. A műsorok 

kiválasztásában szempont az, hogy populáris legyen a művész, de értéket képviseljen.  

A jövő évi program összeállításánál is figyelembe vettük ezeket a kritériumokat, melyet 

az Iskola-tónál tervezünk megrendezni. Tervezet: Hősök zenekar, Kelemen Kabátban zenekar 

nagy koncertje, Feke Pál élő nagy koncertje, Madarász Katalin, Fejős Jenő, Szóka Júlia, Bokor 

János  műsora vonós zenekarral. 

 

Családi Főzőnap (augusztus 18.) 

Lajosmizsei Nőegylet által kezdeményezett főzőnap is már szoros része a lajosmizsei 

napoknak. A rendezvény megvalósításában intézményünk is részt vesz. 
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Augusztus 20. 

A városi ünnepség kulturális programja a művelődési ház szervezésében kerül 

megvalósításra.  

 

Lengyel Emlékmű koszorúzása (augusztus) 

Megemlékezés az 1944-ben Lajosmizse közelében lelőtt lengyel hősi halottakról. 

 

Szüreti felvonulás (szeptember) 

Hosszú idő után felélesztett szüreti felvonuláson a művelődési ház is rész vesz. Egy 

állomáson a ház zenei-, és táncos csoportjai lépnek fel, illetve kézműves standokat állítunk fel. 

 

Magyar népmese napja (szeptember) 

Az évek során hagyománnyá vált, hogy szeptember utolsó hetében, utolsó napján 

megemlékezzünk Benedek Elek születése napjára, amely egyben 2005 óta a Magyar Népmese 

Napja. Idén rendezvénysorozat keretein belül közönségtalálkozót, játszóházat tervezünk 

megvalósítani. 

Beleépítettük az EFOP-3.3.2-16 pályázat programjai közé. 

 

Mesemondó találkozó (szeptember 27.) 

Szintén a lajosmizsei diákoknak hirdetjük meg a mesemondó találkozót, ahol a 

kisdiákok a mesék birodalmába kalauzolják el a jelenlévőket.  

 

Országos Könyvtári Napok (október első hete) 

2019-ben már tizenharmadik alkalommal fog megrendezése kerülni 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 programhoz 2018-ban 2115 intézmény vett részt, melyhez 

könyvtárunk is csatlakozott. 2019-ben is részesei leszünk ennek az országos 
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kezdeményezéshez. Ez alkalomból kiállításokat, ismeretterjesztő előadásokat, író-olvasó 

találkozókat szervezünk, melyekkel arra törekszünk, hogy minden korosztály tudjon legalább 

egy olyan programot választani, amire szívesen eljön. 

 

Könyves Vasárnap (október első vasárnapja) 

Az Országos Könyvtári Napok záró rendezvénye, melyen rendkívüli nyitva tartással 

várjuk olvasóinkat, a könyvtár teljes szolgáltatásaival, ill. családi programokkal. 

 

III. Őszi Csokoládé Fesztivál  

Rimóczi László grillázs mester hozta szülővárosába a rendezvényt. A kulturális 

programokért az intézményünk felel. Programok között lesz csokibika rodeó, 

gyerekelőadások, csoki gyurmázás, koncertek és neves fellépők, mint az Irigy hónalj mirigy 

csapata. 

 

Dumaszínház (október) 

Egy ismert humoristát szeretnénk elhívni októberben. 

 

Október 23.  

Nemzeti ünnepünket méltó módon ünnepeljük meg színvonalas irodalmi,- zenés 

műsorral. 

 

Meseszínház – gyermek előadás (október-november-december) 

 Meseszínházi előadás óvodásoknak, iskolásoknak. 

 

Boszorkányszombat (október 26.) 

Ezzel a rendezvénnyel szintén a gyermekes családokat szólítjuk meg. 2019-ben 

nyolcadik alkalommal rendezzük meg ezt a sikeres programot, melyet évről évre egyre többen 

látogatnak. Jelmezverseny a fő vonala a programnak, de emellett vannak kreatív 

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

játékokkal játszhatnak a gyerekek. A nap programja még egy a gyerekeknek szóló színházi-, 

bábelőadás, vagy táncház. 
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Országos Rajzfilmünnep (október 25-26.) 

A művelődési ház csatlakozott az országos rendezvényhez, melynek keretén belül 

animációs filmeket vetít óvodás és iskolás gyerekeknek. 

 

Jobb agyféltekés rajztanfolyam (november) 

3 napos jobb agyféltekés rajztanfolyam indul a művelődési házban. Fiataloknak és 

idősebbeknek egyaránt ajánljuk. A tanfolyam során nő a résztvevők önbizalma, 

elmélyülhetnek önmagunkban. "Szétszórt" embereknek segít gondolataik 

összerendezésében. Megismerkedhetnek a különböző rajztechnikákkal. 

 

Gyermek-agykontroll tanfolyam (november) 

Felgyorsult, digitális világunkban akkora nyomás nehezedik a gyerekekre, a közösségbe 

kerüléstől kezdve, hogy sokszor nehéz a szülőnek egyedül kezelni a felmerülő problémákat. Az 

agykontroll abban segít, hogy ennél lényegesen nagyobb mértékben, tudatosan tegyük 

aktívvá agyunk működését. Az általános iskolásoknak tartott kétnapos tanfolyamon 

elsajátíthatják a pozitív gondolkodás/hozzáállás alapjait, megismerik önmagukat, saját 

képességeiket, megtanulják, hogy ők a felelősek mindenért a saját életükben, nem okolhatnak 

másokat. 

 

Vidám színházi esték (november) 

Az év második felében is tervezünk elhozni egy színházi előadást. 

 

Nótaműsor és gobelin kiállítás (november) 

A műsort Fejős Jenő ezüstkoszorús nótaénekes és a művelődési ház közösen szervezi. 

 

Adventi Napok (december) 

A Lajosmizsei Nőegylet és a művelődési ház közös szervezésében kerül megrendezésre 

az adventváró programsorozat.  
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Jótékonysági Karácsonyi Gála (december) 

A Gyermekek a gyermekekért alcímű ünnepi rendezvény műsorát a művelődési ház 

állítja össze. A bevételt jótékony célokra használja fel a Kéznyújtás Alapítvány. 

 

3.3.3 Kiállítások 

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

képzőművészek munkáit mutassuk meg a nagyközönségnek, de érdeklődésre tarthat számot 

a különleges gyűjtemények bemutatása is. Felmerült nevek, akiknek kiállítást fogunk rendezni 

alkotásaikból vagy gyűjteményükből ebben az évben, vagy a közel jövőben: Csincsik Zoltán, 

Harsányi Zsuzsanna, Tokai Eszter, Martinovics Edit. Rövidebb, egy-egy hétvégére is tervezünk 

tematikus kiállításokat, úgymint fizika csodái interaktív kiállítás, lego kiállítás. 

 

2019 kiállításainak tervezete: 

01.09-01.26. – Csincsik Zoltán festőművész kiállítása 

02.09-02.10. - Vasútmodell kiállítás 

02.12-02.28 - Kiállítás az óvodások téli munkáiból 

03.05-03.23. – Harsányi Zsuzsanna festőművész kiállítása 

03.08-03.18. - Tárlat a könyvtár dokumentumaiból Március 15. tiszteletére 

03.29-03.31. - LEGO kiállítás 

április v. május -  Mókás Fizika – játékos Tudomány interaktív kiállítás (egyeztetés alatt) 

04.18-04.25. – Zöld ovi kiállítás 

05.07-05.24 – Tokai Eszter fényképkiállítása 

09.03-09.21. – Művelődési ház alkotóműhelyeinek kiállítása 

10.03-10.09. - Az Aradi Vértanukra emlékezünk – tárlat a könyvtár dokumentumaiból 

10.17-10.24. - Tárlat a könyvtár dokumentumaiból Október 23. tiszteletére 

10.24-10.30. – Madárijesztő kiállítás 

11.18-11.29. - Kiállítás az óvodások őszi munkáiból 

12.03-12.19. – Betlehemi Jászolkiállítás 
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3.3.4 Táborok 

Fürkész tábor (június) 

 A könyvtár már 19. alkalommal fogja megszervezni gyermektáborát általános iskolás 

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

gyermekekkel. Helyi programokat, kirándulásokat, biciklitúrákat tervezünk be a tábor idejére. 

Szokássá vált, hogy egy hosszabb útra is elvisszük őket, ilyenkor arra törekszünk, hogy érdekes 

tájakat, érdekes látnivalókat mutassunk meg nekik. Nagyon népszerű ez a tábor, mindig 

gyorsan összegyűlik a maximális létszám. 

Beépítettük az EFOP-3.3.2-16 pályázat programjai közé. 

 

Tűzzománc tábor (július) 

 Tízedik éve működő képzőművész kör hagyományos nyári táborát idén július első 

hetében szervezi meg a szakkörvezető Skultéti Árpád. A tábor helyszíne, úgymint a 

szakkörnek, a művelődési ház műhelye. Az alkotók munkáit a kézműves szakkörök közös 

kiállításán tekinthetik meg az érdeklődők. 

 

Lajosmizsei Bogár Imre honismereti tábor (július 1-5.) 

Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára már régóta nagy figyelmet fordít a 

hagyományok ápolására, vagy Kodály Zoltán gondolatait kölcsönözve annak megélésére. 

A honismereti tábor célja: 

• Hogy a gyerekek megismerkedjenek a saját élőhelyük népzenéjével, és arra a területre 

jellemző népi hangszerrel 

• Hogy megfelelő ismereteket szerezzenek a tájegység zenéjéről, és a hagyományaival 

• A betyárvilág és a tanyasi élet sajátosságainak megismerése, a kultúrán, és a 

hagyományokon keresztül 

Célcsoport: Lajosmizse és Felsőlajos 7-12 éves korú honismereti érdeklődésű gyermekei. NKA-

hoz benyújtott pályázatból valósul meg, amennyiben nyer a pályázat. 

 

„ Fordulj kicsi szék” honismereti tábor (július 8-12.) 

A honismereti tábor célja:  
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• az Alföldön élő elődeink életvitelének megismerése, a dél-alföld táncos, 

népművészeti panorámájának megismerése 

• ismerkedés a saját lakóhelyének, a Kiskunságnak a történetével kismesterségeivel, 

építészetével, népművészetével, néprajzával  

• egy kun település tanya honismereti értékeinek megismerése 

Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy Magyarország legnagyobb földrajzi tájegységén, az 

Alföldön élő gyermekek a tanórákon megszerzett nép- és honismereti tudását élményszerű 

módon fejlesszük a Kiskunság népének sokszínű értékeivel. Ez a tábor lehetőséget ad a 

kisiskolás gyerekeknek arra, hogy életkori sajátosságaikhoz igazodóan, élményszerűen 

ismerjék meg a Kiskunságot, Bácskát, Kalocsai sárközt és az alföldi pusztát. Célcsoport: 

Lajosmizse és Felsőlajos 7-12 éves korú honismereti érdeklődésű gyermekei. A tábort részben 

az NKA-hoz benyújtott pályázatból kívánjuk megvalósítani. 

 

Néptánc tábor (augusztus) 

 Bitai Judit csoportvezető augusztus második hetében rendezi meg a Mizsei Vadrózsák 

néptánccsoportnak a néptánc tábort.  

 

3.3.5 Egyéb rendezvények 

 Az év folyamán különböző rendezvényeknek, tanfolyamoknak is otthont ad az 

intézmény. Nyitottak vagyunk az új ötletekre az évközben felmerülő lehetőségekre.  Régóta 

tervezzük elhívni Böjte Csaba ferences szerzetest, Bagdy Emőke pszichológust, Dr. Zacher 

Gábort. 

 

Helyt adunk különböző civil szerveződéseknek, ezek mellett a partner intézményeink 

rendezvényeit segítjük.  

 

3.4 Közösségek / Szakkörök / Klubok 

Feladatunk a művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, 

fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára 

helyszín biztosítása.  
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Az 1997. évi CXL törvény 76. § (3) bekezdés a) pontja szerinti közművelődési 

alapszolgáltatásként helyszínt, továbbá adminisztrációs és irodatechnikai támogatást 

biztosítunk a művelődő közösségnek rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi 

tevékenysége végzésére, a művelődő közösségek számára bemutatkozási lehetőségeket 

teremtünk, és igény esetén fórumokat szervezünk a művelődő közösségek számára. 

A városban működő civil közösségek munkájának segítése, bekapcsolásuk a 

közművelődési folyamatokba, a Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 

tevékenységébe 

A fő célok 2019-ben is alapvetően a következők: 

• intézményünk és a civil szervezetek tevékenységének segítése, a kapcsolatok 

fejlesztése, az együttműködés erősítése 

• pályázati együttműködés, közös programok megvalósítása 

• módszertani támogatás, szaktanácsadás 

• fórumok, találkozók, közös akciók szervezése igény szerint 

• közösségi terek, technikai eszközök biztosítása a civil szervezeteknek, és az ifjúsági 

közösségeknek 

 

Foltvarró klub 

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

havonta egyszer gyűlnek össze, hogy megismerkedhessenek a foltvarrás rejtelmeivel. 

Alkalmaként 10 körüli a létszám, munkáikat a szakköri kiállításon mutatják be. 

 

Jász Hímzőkör 

 Konyor Józsefné vezetésével alakult hímzőkör helyileg az Egészségházban funkcionál. 

Hagyományos jász motívumokkal dolgoznak. Különböző kiállításokon szintén 

megmutatkoznak. 

 

Jóga 

 Heti egy alkalommal tartanak foglalkozást. 
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Karate 

 Heti két alkalommal, tavalyi évtől már két (kezdő és haladó) csoportban folyik edzés. 

 

Kerámia szakkör 

 Havi egy szombaton ismerkedhetnek meg a résztvevők az agyaggal. EFOP-3.3.2-16 

pályázat keretin belül a gyermekeknek is indult ingyenes foglalkozás. 

 

Kötő-horgoló klub 

Két hetente gyűlnek össze a tagok. Önálló kiállítást szoktak tartani, illetve 

bemutatkoznak az intézmény kreatív szakköreinek, klubjainak kiállításán. A jászolkiállításon 

kiemelkedő munkákat mutatnak be. 

 

MASZK – Mizsei Amatőr Színjátszó Kör 

2017 szeptemberében alakult meg a színjátszó kör, színházat, színjátszást szerető 

vegyes korosztályú tagokkal. Egy sikeres előadáson vannak túl, mely folytatásaként 2019-ben 

is terveznek egy színelőadást.  

 

Mizsei Vadrózsák Néptánccsoport 

Vezetőjük Bitai Judit. 30-40 főt számláló gyermektánccsoport hetente gyűlik össze 

gyakorolni. Helyi rendezvényeken, ill. más településeken lépnek fel. 

 

Nyugdíjas Pedagógus Olvasókör 

Lajosmizsei nyugdíjas pedagógusokból öntevékeny módon alakult kör. Minden hónap 

utolsó szerdáján tartják összejövetelüket a könyvtárban. A jelenleg 15-20 tagot számláló kör 

olyan tevékenységet tervez éves programjába, mely az irodalomhoz, kultúrához kapcsolódik 

A szervezett közönség-, író-olvasó találkozókon a kör tagjai rendszeresen részt vesznek. 

 

Mozgássérültek klubja 

Vezetőjük Szántóné Sáfrán Mária. Havi egy alkalommal tartanak összejövetelt. 
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Őszikék Nyugdíjasklub 

 Kéthetente tartják összejövetelüket. A közel 60 tagot számláló közösség változatos 

programokon vehet részt. Rendszeresen részt vesznek a művelődési ház kulturális 

programjain, főszervezője a jászolkiállításnak. Kirándulásokat szerveznek.  

 

Őszirózsa Népdalkör és Rózsa Sándor Citerazenekar 

A népdalkör 1974-ben alakult és azóta folyamatosan működik. Kóródi Antalné 2015 

őszén lemondott a csoport vezetéséről, azóta Kovács Gáspár vette át a csoport irányítását. 

Helyi rendezvényeken, ill. más településeken lépnek fel. 2019-ben ünneplik 45 éves 

fennállásukat.  

 

Pszichológus 

Intézményünk ad helyet azoknak a foglalkozásoknak, melyet szakképzett pszichológus 

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

 

Sakk szakkör 

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

fiatalok több versenyen is indulnak, melyeken szép eredményeken érnek el.  

 

Senior örömtánc 

Speciálisan a szenior korosztálynak kidolgozott mozgásforma, figyelembe véve az 

időskori életkori sajátosságokat.  

 

Tűzzománc szakkör 

Skultéti Árpád képzőművész 2009 óta tartja szakkörét. A környező településekről 

(Tiszakécske, Kerekegyháza, Kecskemét) is járnak a szakköre. Alkalmanként 8-10 tag vesz részt 

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

3.3.2-16 pályázat keretin belül a gyermekeknek is indult ingyenes foglalkozás. 
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Városi Kamarakórus 

A 10-15 főt számláló énekkar Berta István vezetésével tavaly ünnepelte a 20 éves 

fennállását. Helyi, ill. környező települések rendezvényein lépnek fel. 

Az új szakköreinket, melyek az elmúlt évben indultak, továbbra is működtetni szeretnénk. Ezek 

pedig az ékszer készítő, életmódklub, mozgásos babás foglalkozás.  

Ezeken kívül alkalmanként kreatív tanfolyamok is indulnak.  

 

Tervezett szakkörök, klubok 

EFOP-3.3.2-16 pályázat keretein belül újabb szakkörök indultak be gyermekek részére: 

bábműhely, túrakör.  

 

4. Szolgáltatások 

4.1 Könyvtár szolgáltatásai 

Beiratkozáshoz kötött szolgáltatásaink: 

könyvek, újságok kölcsönzése 

kölcsönzött könyvek hosszabbítása 

könyvek, dokumentumok előjegyzése 

Ingyenes szolgáltatások: 

helyben olvasás 

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) 

Ezek a szolgáltatások továbbra is fennállnak a lakosság felé.  
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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. Reklámtevékenység 

2019-ben még nagyobb hangsúlyt helyezünk intézményünk munkájának minél 

szélesebb körű megismertetésére a város polgárai körében. Felhívjuk a figyelmet 

szolgáltatásainkra, rendezvényeinkre, kiadványainkra, alapítványunk támogatásának 

lehetőségére (szja 1%).  

A már 12 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. Jelenleg évi 6 lapszámmal jelenik meg, így jól át kell gondolni, illetve előre 

megtervezni programjainkat, hogy azok időben eljussanak a célközönséghez. 

A helyi médiát erősíti még a MizseTv, a helyi kábeltelevízió, amely rendszeresen 

tudósít a településen, az intézményben lévő rendezvényekről, megmozdulásokról. 

Jászlajosmizse.hu egy civil személy által írt online újság, ahol szintén helyi hírek olvashatók, 

ezáltal az intézménynek is egy fontos hirdetési felülete.  

A megyei napilap munkatársával is jó viszonyt ápolunk, rendszeresen tudósít az 

intézmény életéről, a településen történtekről. Fontosabb, érdekesebb rendezvényekről a 

kecskeméti televízió is beszámol, ami szintén jó fórum arra, hogy a nagyközönség 

megismerhesse városunk kulturális életét.  

Előfizettük a www.programturizmus.hu internetes turisztikai honlapon való 

megjelenésre. A webodalon rendszeresen hirdetik rendezvényeinket.  

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

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

oldalon is. Egyik kiemelt reklám felületnek tekintjük a Facebook-ot, mely a nagyszámú 

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

Ezen túl még regisztrálva vagyunk az Instagram képmegosztó oldalon, az Youtube videó 
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megosztó oldalon, rendezvényeinken készült képeket a Googlefotók oldalra töltjük fel. 

Folyamatosan keressük még a további lehetőségeket, ahol megjelenhetnénk.  

Rendezvényeinkhez 20-25 db plakátot nyomtatunk, melyet az intézményben és utcán 

lévő reklámtáblára ragasztunk ki, partner intézményeinknél helyezünk el, valamint nyilvános 

hirdető oszlopokon, boltokban.  

Havonta megjelentetjük Lajosmizsei Kínáló című kiadványunkat, 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.  

2016-ban beruházott 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 idén is alkalmazzuk, folyamatosan keresve az 

új lehetőségeket. 

 

6. Műszaki feladatok 

Az intézmény épületének és berendezési tárgyai állagának megóvása érdekében a 

karbantartási munkákat rendszeresen elvégezzük, de a régi illetve elhasználódott bútorzat 

cseréje is folyamatosan szükséges.  

A technikai eszközök karbantartási munkáinak elvégzése elsődleges feladat, mivel a 

szolgáltatások biztosításának alapfeltétele a műszaki eszközök működőképességének 

fenntartása. 

Az informatikai eszközök legelavultabb, amortizálódott darabjait a lehetőségek szerint 

lecseréljük, kisebb kiegészítő eszközök beszerzésével biztosítjuk zökkenőmentes 

üzemeltetését. 

2019-ben kialakítunk egy közösségi teret a kamaszoknak, ahol leülhetnek, wifi 

szolgáltatásainkat elérhetik, az érdeklődési körüknek megfelelő könyveket megtalálják. Ehhez 

szükséges volt a könyvtár emeleti részének újragondolása, új bútorzat vétele, ill. meglévő 

bútorzat átalakítása.  
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Szükséges lenne a színházterem teljes felújítása, az ülőhelyek cseréje, a fény-, és 

hangtechnika korszerűsítése. Ennek költségvetése nagyon magas, így csak pályázati úton 

tudnánk megvalósítani. A TOP-CLLD keretében lehetőség nyílik ennek a célnak a 

megvalósítására, hiszen prioritást élvez a közösségi és kulturális terek felújítása, kialakítása  

 

A munkatervben megjelölt feladatok mellett (mint minden évben) az idén is 

valószínűleg adódnak be nem tervezett tennivalók és az intézmény gazdasági helyzete miatt 

is történhetnek változások. 

 

Elsődleges célkitűzésünk, hogy Lajosmizse város 2018. évi kulturális rendezvény naptárában 

feltüntetett programokat ill, a partner szervezetek által kezdeményezett rendezvényeket 

legjobb szakmai tudásunk szerint valósítsuk meg, illetve részt veszünk a legmagasabb szintű 

lebonyolításukban.  

 

 

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy támogassa idei munkánkat is, hogy tartalmasabban 

szolgáljuk Lajosmizse kulturális életét! 

 

Lajosmizse, 2018. november 19.  

 

 _____________________________ _______________________________ 

 Dudás Klára Guti Istvánné 

 könyvtárvezető igazgató 


