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1. Bevezetés 

 

Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára működését 2015-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 9/2010. (IV.29) önkormányzati rendelete határozták meg. A rendelet 

2015. december 18. napján hatályát vesztette. Az új közművelődési rendelet a Lajosmizse 

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

önkormányzati rendelete 2016. január 1-én lépett hatályba.  

A költségvetési intézmény irányítása és felügyelete Lajosmizse Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete feladatai közé tartozik, működési területe: Lajosmizse Város közigazgatási 

területe, gazdálkodását a Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági 

Szervezete végzi.  

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

lakosságát. Célunk hogy a fenntartó önkormányzattal összhangban, olyan korszerű könyvtárat 

és információs központot működtessünk, amely szolgáltatásaival magas szinten lássa el 

városunk lakóit, és az oktatásban résztvevő tanulókat. 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.  

 

2. Vezetési feladatok 

 

2.1. Humánerőforrás 

2015-ben az intézmény engedélyezett létszáma 11 fő volt. Ezen felül két főt foglalkoztattunk a 

téli közmunka-program, ill. a kulturális közfoglalkoztatási program keretein belül. A jelenlegi 

intézményi létszám a humán erőforrásigény folyamatos felülvizsgálatával és átszervezésével, 

fokozott munkahelyi terheléssel tudott eleget tenni a mindennapi feladatoknak. Szükségessé 

vált az igény új dolgozó alkalmazására, ezen igényünket a képviselőtestület támogatta és a 

következő évi költségvetésben megteremtette ennek lehetőségét. Technikai dolgozók is 

terheltek a feladataik ellátásában, hiszen a rendezvények előkészületeit, lebonyolítását, 

helyrepakolást, takarítást munkaerő-átcsoportosítással tudtuk orvosolni. Nagy óraszámú túlóra 
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keletkezett emiatt, a probléma kezelését abban látnák, hogy ha tudnának biztosítani egy fő 

állandó technikai dolgozót. 

 

2.2. Alapdokumentumok módosítása 

Az intézmény feladatait Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 

közművelődésről szóló 9/2010. (IV.29) önkormányzati rendelete is meghatározza. Ez a rendelet 

2015. december 18. napján hatályát vesztette. Az új közművelődési rendelet a Lajosmizse 

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

önkormányzati rendelete 2016. január 1-én lépett hatályba. Ez a módosítás előre vetítette, hogy 

az intézmény 2006-ban létrehozott szervezeti és működési szabályzatát is módosítani kell. 

 

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 fordítottunk 2015-ben is az iskolával, óvodával való kapcsolattartásra. 

Egész évben folyamatosan fogadtuk az iskolás és óvodás csoportokat, a még kötelezően 

fenntartott TÁMOP-3.2.11/10/1 –es „A kulturális nevelés új típusú együttműködési formái 

Lajosmizsén és mikro-térségében 2010-2011” című pályázat foglalkozásaira, ezeken kívül 

könyvtári órákat is tartottunk az általános iskola mind a nyolc évfolyamának.  

Számokban: 

Óvodás foglalkozások: 

részt vett: 6 csoport, 159 gyermekkel 

Iskolai foglalkozások: 

  részt vett 56 osztály, 1300 gyermekkel (lajosmizsei iskola) 

  részt vett 3 osztály 56 gyermekkel (felsőlajosi iskola) 

 

A városban lévő más intézményekkel is kapcsolatot tartunk fenn, közös 

rendezvényszervezéssel, szabad termeink térítésmentes használatra bocsátásával. 

E-Magyarország pontként folyamatos szakmai kapcsolatban állunk az eMagyarország 

Centrummal. (Kérdőívek kitöltése, személyes kapcsolattartás, rendszeres adatküldés.) 

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

Célunk, hogy a kulturális szakterületen dolgozó munkatársak továbbképzése, tudásának 

frissítése, a sokoldalú szakmai felkészültség megszerzése kiemelkedő prioritást élvezzen. 2015-

ben a könyvtárvezető kulturális területen szakképesítést szerzett. Ezzel is biztosítva, hogy 

szakmai tudása is meg legyen feladatai ellátásában.  

 

2.5. 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 2015-

ben 4 diák töltötte le 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. 

2015-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. 

 

 

3. Szakmai feladatok 

 

3.1. Állomány menedzsment 

3.1.1. Állománygyarapítás 

Könyvtárunk állománygyarapítása 2015-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 kedvezményes árakat 
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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 m űveinek 

megismertetését a gyermekekkel.  

 

Állomány gyarapítás módja:  

költségvetésből vásárolt dokumentumok 

érdekeltségnövelő támogatás 

ajándék könyvek 

kötelespéldányok 

Márai program 

Nemzeti Kulturális Alap (NKA) Könyvtámogatási programja. 

 

2015-ben 55 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 60 féle időszaki kiadvány érkezett a könyvtárunkba. Az így állományba kerülő 

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

helyben olvashatóak. Összesen 129 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, de 

még mindig találunk olyan dokumentumot, mely még nem került feldolgozásra. Ezeket 

pótoljuk, formai és tartalmi szempontból feltárjuk. 

 

Állománygyarapításra fordított összeg. 

 2015. 2014. 

Gyarapításra fordított összeg (Ft) 2 471 000 2 188 000 

 ebből könyv 1 970 757 1 756 455 

 ebből folyóirat 500 243 431 545 

Gyarapodás (db) 1 239 1 651 

 ebből ajándék Márai programból  127 189 

 ebből ajándék NKA programból 40 108 

 ebből olvasói ajándék 81 78 
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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. Könyvtárunk a program keretében 300 289 Ft támogatásban 

részesült. A könyveket 15 napon belül állományba kellett vennünk, leltári számmal 

visszaigazolnunk a Könyvtárellátó felé.  

Állományunkat gyarapította az NKA könyvtámogatási programja is. Az NKA Könyvkiadás 

Kollégiuma pályázatot hirdetett a könyvkiadási tevékenység fejlesztésére, a magyar 

könyvkultúra jelentős értékeinek létrehozására. E pályázat eredményeként a kiadók a 

támogatást nyert művekből meghatározott példányszámot az NKA részére adtak át, melyeket 

könyvtárakban kíván elérhetővé tenni a széles olvasóközönség számára. Ebből a forrásból 

129 125 Ft értékben 40 db könyvvel bővült könyvtárunk állománya. 

 

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 %-a a kölcsönző térben van elhelyezve. A belső raktárunkban duplum ill., 

kevéssé forgatott példányok vannak elhelyezve, ahonnan kérésre kölcsönözzük a 

dokumentumokat. 2015-ben előkészületeket tettünk annak érdekében, hogy két 

állománytípusunk (szépirodalom és szakirodalom) fizikailag helyet tudjon cserélni. Ehhez 

könyvállványok kerültek beszerzésre, mellyel 43,69 méterrel növekedett a könyvek 

elhelyezésére fordítható szabad polc mennyisége. 

 

3.1.3. 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. 2015-ben júniusban és decemberben történt törlés, ezzel 
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518 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 14 364 

Felnőtt szakirodalmi dokumentum 15 381 

Gyermek szépirodalmi dokumentum 7 451 

Gyermek szakirodalmi dokumentum 3 520 

Helyismereti, - történeti dokumentum 113 

Összesen: 40 829 

 

Dokumentum típusa szerinti bontás (db): 

Könyv és tékázott folyóirat 38 743 

Hangdokumentum (CD, bakelit lemez) 1 530 

Képdokumentum 418 

Elektronikus dokumentum 138 

Összesen: 40 829 

 

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 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 
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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 gyűjtemény eddig 

elég szegényes dokumentum számmal rendelkezett. 2010-től elkezdtük tervszerű építését. 

„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.  
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3.4. Könyvtárhasználat számokban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2013 2014 2015

1711 1688
1544

2844 2914 2976

202 213 238

Regisztrált használók életkor szerint

14 éven aluliak 14-35 év közöttiek 65 év fölöttiek

0

10000

20000

30000

40000

2013 2014 2015

15265 13983 13269

30433

24015
27103

14756 13414 12365

39623 38080
35682

Könyvtár használati szokások

kölcsönzött dok. személyes használat

Távhasználat Helyben használt dokumentum

4720

4740

4760

4780

4800

4820

2013 2014 2015

4757

4815

4758

Regisztrált használók évek szerint bontva

Regisztrált használók



11 
 

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 diagramokon látszik, hogy elmúlt időszakban a regisztrált használók, és könyvtár használati 

szokási nem változtak jelentősen annak ellenére, hogy egyre többen áttérnek az elektronikus 

könyvek olvasására.  

Az internet-használat csökkenése mutatja azt, hogy sok háztartásban már van internet elérés, de 

ennek ellenére 2010-ben megvalósult Lajosmizse 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, mely 

olvasóink rendelkezésére áll, átlagban napi 40 fő veszi igénybe ezt a szolgáltatásunkat. 

A helyben használt dokumentumok használatának magas száma mutatja az érdeklődő 

közönséget, a helybeni folyóirat olvasást, a gyermekeknek szervezett könyvtári órákat, ahol 

megismertetjük őket a könyvtárhasználattal, ill. olvasás szerepének fontosságára.  

 

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. 

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

Lajosmizsei Kultúrapártoló Alapítvány támogatásával, mely négy hónapon át ívelő olvasási 

verseny. Itt az olvasás élménye mellett a gyerekek megtanulhatnak csapatmunkában dolgozni, 

a könyvtár használatot, fejlődik a kreativitásuk, szövegértésük.  

 

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

Pedagógusok Olvasóköre. Igen lelkesen és nagy részvételi számban minden hónap utolsó 
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szerda délutánján tartják rendezvényeiket könyvtárunkban, melyhez állandó segítségre 

számíthatnak könyvtárosainktól. 

 

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: 

 2008.01.01.-2015.12.31: 117291 

  2015.01.01.-12.31: 11145 

 

3.6.2. Közösségi média 

Nagy hangsúlyt fektetünk az intézmény online megjelenésére, közösségi oldalakon való 

részvételére. Igénybe vesszük a web 2.0 nyújtotta eszközöket is intézményünk 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: 
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Facebook oldalunk követőinek aránya nem és kor szerinti megoszlásban.  

 

Facebook oldalunk bejegyzései által elért személyek lakhely szerinti megoszlása.  

 

 

3.7. Rendezvényeink 2015-ben 

3.7.1. Saját rendezvényeink 

Lajosmizse 11.000 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 

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. 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.  
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Tapasztalataink alapján főként kisgyermekes családokat tudjuk megszólítani, ezért főként a 

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

efféle törekvések. Hiányossága az intézménynek, hogy a fiatal korosztályt kevés programmal 

szólítja meg, ezen a közeljövőben változtatni kell. 

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 (Internet Fiesta, 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 1527 iskolás gyermek és 159 óvodáskorú 

gyermek vett részt. A foglalkozások egész évben folyamatosan kerülnek megtartásra, kiemelt 

szerepe van a húsvét ill. a karácsony előtti időszaknak. 

 

Az alábbi programok valósultak meg 2015-ben 

 

Magyar Kultúra Napja (2015.01.23.) 

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

Ezen alkalomkor olyan művészeket hívunk meg, akik méltó módon adják vissza ennek az 

ünnepnek a szellemét. R. Kárpáti Péter költészeti előadóestjén Sztevanovity Dusán verseit 

adta elő "Üres bölcsőt ringat a hold fénye" címmel. Sajnos ezt a rendezvényünket keveseket 

érdekelt.  
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Gyermekszínházi bérlet  

Éves szinten három előadást szerveztünk általános iskoláskorú gyermekek részére. Sokan 

csak ily módon tudnak eljutni színházi előadásra. A darabok kiválasztásában a tanítónők voltak 

segítségünkre. 

 Hamupipőke – zenés mesejáték (2015.02.10) 

 Mese Mátyás királyról - meseelőadás (2015.05.05) 

 Télapó karácsonyi rénszarvasa - meseelőadás (2015.12.18) 

Összesen a három előadáson 900 fő vett részt. 

 

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. 9 alkalommal 150 gyerek vett részt a foglalkozáson. 

 

"Férfi élet, Női sors" – Müller Péter előadása (2015.02.13.) 

A hazai populáris-ezoterikus irodalom egyik legismertebb alakja tartott teltházas előadást 

februárban. Pótszékeket be kellett rakni a nagy érdeklődés miatt, így 350-en hallgatták végig a 

népszerű író előadását. 

 

Könyvtári Derbi (február – május) 

A lajosmizsei általános iskolás gyermekek részére szerveztük 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. A 

verseny 13 osztály vett részt, ez 325 gyermeket jelentett. Ők a négy hónap alatt folyamatosan 

jártak könyvtárba a feladat megoldások miatt. A Lajosmizsei Kultúrapártoló Alapítvány 

jóvoltából a döntőbe került 6 osztály osztálykirándulásra fordíthatta a nyereményét. 

 

Rumini olvasási verseny (2015.03.06.) 

Játékos könyvtári foglalkozással ismertettük meg a harmadik osztályosokkal a „Rumini” 

könyvek íróját, Berg Juditot.  
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Dumaszínház - Aranyosi Péter önálló estje (2015.03.06.) 

Évek óta töretlen népszerűségnek örvendenek a dumaszínházas előadások. Márciusban 200-

an voltak kíváncsiak Aranyosi Péter humorista előadására. A rendezvény a Lajosmizsei 

Kultúrapártoló Alapítvány támogatásával jött létre. 

 

"Élni fogsz hazám, mert élned kell" – Március 15-i ünnepi műsor (2015.03.13.) 

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

Fekete István Sportiskolai Általános Iskola alsó tagozatos pedagógusai, diákjai, énekkara Berta 

István karnagy vezetésével, valamint a Mizsei Vadrózsák Néptánccsoport, felkészítette őket 

Bitai Judit, a csoport vezetője. A lajosmizsei gyermekek fellépése és az állami ünnep miatt 

sokan tették tiszteletüket az ünnepi műsoron.  

 

Színházi előadás (2015.03.20) 

Mivel 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. Nehéz dolgunk van azzal, hogy 

kiválasszuk, melyik és milyen 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. 

Az utóbbi időkben egy évben két alkalommal szervezünk színházi előadást a város és a 

környező települések lakosságának. Ezzel a programmal igyekszünk lehetőséget biztosítani 

azoknak is a kulturális élményben való részesülést, akiket egyébként nem tudna elérni más 

formában.  

Az év első színházi előadásunk a Zenthe Ferenc Színház Hazatérés című drámája lett volna 

Mikó Istvánnal a főszerepben. Sajnos ezt az előadást le kellett mondani érdeklődés hiányában. 

Ez is bizonyítja azt, hogy egy vígjáték, egy zenés előadás jobban érdekli a nézőközönséget. 

 

Internet Fiesta (2015.03.19-26.) 

Könyvtárunk saját, az országos programoldalon regisztrált 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.  



17 
 

Ezen a héten ingyenes internet elérhetőséget biztosítottunk látogatóinknak, internetes totó 

kitöltésével ingyenes - könyvtárban elhasználható – internet használati lehetőséget lehetett 

nyerni. 

 

"Kacsalábon forgó mesevár" - mesemondóverseny (2015.03.27.) 

Lajosmizsei kisiskolásoknak hirdettük meg, melysorán a legjobbnak tartott kisdiák továbbjutott 

a felsőlajosi iskolában megrendezett területi döntőre. 35 kisgyermek jelentkezett a 

megmérettetésre. Ezzel a kezdeményezéssel szeretnénk elérni, hogy a gyerekek ne csak 

hallgassák a meséket, hanem maguk is minél többen mondjanak mesét, mutassák meg 

tehetségüket és osszák meg ezt a csodálatos kincset másokkal is. 

 

Tavaszköszöntő húsvéti kavalkád és kézműves vásár (2015.03.28.) 

Második alkalommal került megrendezésére tavaszköszöntő rendezvényünk, melyet 

hagyományteremtés céljából hoztuk létre. Tavasszal eddig nem volt nagy rendezvényünk, a 

húsvéti időszak környékén nem volt semmilyen családi program. Ezt a hiányosságot pótoltuk 

ezzel a rendezvénnyel. Itt 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. Mivel új keletű 

programról van szó, ezért még meg kell ismertetni a lakossággal. A rendezvényen lehetőség 

volt tojást festeni, íjászatot lehetett kipróbálni. A délelőtt folyamán locsolóverseket 

hallhattunk, illetve Mizsei vadrózsák néptánccsoport műsorát lehetett megtekintetni. Délután 

rendkívüli könyvtári nyitva tartás keretein belül igénybe lehetett venni a könyvtár 

szolgáltatásait, könyvtári-, ügyességi játékok várták a családokat. A nap folyamán a Tintaló 

Cirkusz előadásit nézhették meg az érdeklődő gyermekek, zárásként pedig a Lóca együttessel 

„Húsvétolhattak” a családok. Rendezvényen a nap folyamán közel 500-an vettek részt. 

 

Költészetnapi teadélután (2015.04.02) 

A Magyar költészet napját rendhagyó módon ünnepeltük meg. Versszerető olvasóinkat 

hívtuk meg egy délutáni teázásra, ahol a „belépő” egy kedvenc vers felolvasása volt. Egy 

kellemes délutánt töltöttünk családias körben, közben csodálatos verseket hallgathattunk. 
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Badár Sándor önálló estje (2015.04.17.) 

Áprilisban ismét egy humorista lépett fel a művelődési ház színháztermében. Badár Sándor 

előadására 150-en voltak kíváncsiak.  

 

Bosnyák Viktória író-olvasó találkozó (2015.04.21) 

Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekkel megismertessük a kortárs gyermekírókat. A 2014-ben 

indítottuk útjára ezt a kezdeményezést, amikor Finy Petra írónőt hívtuk el, folytattuk a sort a 

tavalyi évben is. Számos gyermekkönyvet író Bosnyák Viktóriát láttuk vendégül, aki egy jól 

sikerült, kedd délelőtti rendhagyó irodalomórát tartott a másodikos évfolyamnak. 157 gyermek 

ismerhette meg az írónő gyermekkönyveit. 

 

Indiai útibeszámoló (2015.04.22) 

Lényegesnek tartjuk, hogy megismertessük más nemzetek kultúráját, életmódját. Ehhez a 

törekvéshez ad segítséget, ha egy ismerős, egy olvasónk távoli országokba jut el. Az elmúlt 

években többször adódott ilyen lehetőség és mi éltünk vele, képes, olykor interaktív 

előadásokat hallgathattunk, nézhettünk meg. Rimóczi Klára jógaoktató 3 hétig Dél-Indiában 

volt és egy képes, táncos útibeszámolón osztotta meg élményeit a közönséggel. A táncos betétet 

Virág Ágnes és tanítványai adták elő, akik indiai tánccal örvendeztették meg a publikumot. 

Nagy érdeklődés követte az eseményt, 76-an vettek részt rajta. 

 

Szibériai útibeszámoló (2015.04.23) 

Másnap is egy távoli tájra kalauzolta el a nézőközönségét a Madjayar zenekar (Drabant Béla, 

Szilágyi Áron és Almási Krisztián). A távoli Szibériát hozták közelebb a hallgatósághoz. Egy 

jól sikerült, itt is interaktív módon bemutatott, zenés betétekkel tarkított előadást élvezhetett a 

nézőközönség. Itt egy kicsit kevesebben 58-an érdeklődtek az esemény iránt. 

 

VI. Grillázs Majális és Gyermeknap (2015.05.05.17.)  

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

Tavaly is a kiemelt rendezvényeink között tartottuk számon. A kiállítás és verseny 

megszervezése volt az ő feladata (47 verseny munka érkezett), míg a kulturális programokért 

az intézményünk felelt. Az egész ország területéről érkeztek versenyzők és vendégek, 

megismertetve így a saját területük hagyományos motívumait, sajátosságait. Mialatt a felnőttek 

versengtek egymással, addig a gyermekek a nekik szervezett programokon vehettek részt, ezért 

is szerveztük egy időben a grillázs majálist és a gyermeknapot, melyre a finanszírozást a 
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támogatóinknak köszönhetjük. A rendezvényen fellépési lehetőséget biztosítottunk a helyi 

művészeti csoportoknak. Ez alkalommal fellépett Kovács Gáspár és citerásai, Jászok 

együttes, Mizsei Vadrózsák néptánccsoport, Főnix Dance táncstúdió növendékei. 

Gyermekkoncertet adott a Kiskalász együttes, a nagyobb korosztályra gondolva hívtuk el a 

Spoon együttest. Ezek mellett lehetőség volt kipróbálni a falmászást, kézműves asztaloknál 

lehetett eltölteni az időt, kézműves kirakodó vásár volt, ill. délután a Bábakalács Társulat 

bábelőadásait nézhették az érdeklődők. Az egész napos rendezvényen közel 500-an vettek részt. 

 

Szamócás vásári forgatag (2015.05.30.) 

Ez a rendezvény civil kezdeményezésre jött létre, de a májusban megtartásra került 6. Szamócás 

vásári forgatag már közös rendezéssel került megvalósításra. A rendezvény a népi vonulatot 

tükrözte, a helyi és más településről érkező fellépő néptáncosoknak, népi együtteseknek 

köszönhetően. Népi játékokkal játszhattak a gyermekek, a vásárosok is saját, kézzel készített 

termékeikkel vehettek részt. A Központi Parkban megszervezett rendezvényre közel 700-an 

voltak kíváncsiak.  

 

Színházi előadás (2015.05.30.) 

A májusi előadást a salgótarjáni Zenthe Ferenc Színház hozta el, egy vidám zenés darabot 

„Min nevet az ember” címmel. A színdarabot 200-an nézték meg. Erre az előadásra számos 

tiszteltjegyet osztottunk szét támogatóink, csoportjaink között. 

 

Nyári könyvtári foglalkozás (július – augusztus) 

A nyári időszakban heti egy alkalommal gyermek foglalkozásokat tartottunk gyermekeknek. 

Célunk az volt, hogy hasznosan töltsék el a gyermekek a nyári szünetet. Lehetett élő gitár 

zenére énekelni, táncolni, papírszínházas mesét hallgatni, kézműves foglalkozáson részt venni, 

társasjátékokkal játszani. Ezen alkalmakkor összesen 77 gyermek vett részt. Természetesen 

egész nyáron vártuk olvasóinkat. 

 

Tarhonya fesztivál (2015.07.11.) 

A művelődési ház költségviselője a helyi Helyismereti Gyűjtemény épületének, de a benne lévő 

anyagot a Lajosmizsei Helytörténeti Egyesület kezeli. A gasztronómiai rendezvényük 

megvalósításában a művelődési ház is bekapcsolódott, mint már az előző években is. Ezen az 

alkalmon a ház csoportjai léptek fel, illetve a szükséges technikai feltételeket biztosította 

intézményünk. Közel 200 főt vonzott ez a rendezvény. 
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Nyár esti koncertek (2015.07.31.; 08.07.; 08.14; 08.28.) 

Két éve szerveztük meg először a nyári koncertsorozatunkat, mellyel egy hiányosságunkat 

szerettünk volna pótolni, hiszen ezen időszakban a felnőtteknek nem kínáltunk nyári 

kikapcsolódási lehetőséget. Négy 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 fellépő együttesek, formációk: Határ Ica és zenekara, Kilele Swing Cats, 

M.É.Z. együttes, Ritmikus Sportgimnasztika és a Skullcrush. 

Mind a négy estén, profi zenészek varázsolták el a közönséget. A négy koncerten közel 300-an 

vettek részt.  

 

Lajosmizsei Napok (20156.08.20-22.) 

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

alkalomból rendezték meg az első Lajosmizsei Napokat. 2015-ben már 22. 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 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 legyen egyhangú a rendezvény.  

 

Program: 

Augusztus 20. (csütörtök) 

16:00 - Jász népművészeti örökségeink - Lajosmizsei jász Hímzőkör kiállítása. 

A XXII. Lajosmizsei Napokat megnyitja: Basky András polgármester 

A kiállítást megnyitja: Józsáné Dr. Kiss Irén 

17:00 - Ünnepi köszöntő és a városi kitüntetések átadása 

17:30 - Szent István napi ünnepi műsor a Radó Vilmos Színtársulat közreműködésével 

Fellépők:  Varga Zsuzsa, Zsitva Laura, Turpinszky Gibbert Béla, Turpinszky Béla és Böde István 

néptáncos 
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18:00 - Koszorúzás és galambröptetés 

Augusztus 21. (péntek) 

10:00-12:00 - Mozgást népszerűsítő bemutatók a színpadon (Zumba, Streching, TRX, Spin 

Racing stb.) 

Családi Sport Vetélkedők a Parkban 

Óriás Sakk 

14:00-16:00 - Mozgást népszerűsítő bemutatók a színpadon (Zumba, Streching, TRX, Spin 

Racing stb.) 

Családi Sport Vetélkedők a Parkban 

Akrobatika fit-kid egész nap 

16:15-17:10 - Főnix Dance fellépése a színpadon és a flashmob a téren 

17:30-18:30 - Bölény Rock Band koncertje 

19:30 - Higany Rock Band koncertje 

10:00-16:00 - XXIX. "Megmérettetés a Vándorzászlóért" - Országos Íjász Verseny és a II. Jász-

Kun Örömíjász Verseny a Jász-Kun Hagyományőrző Íjász Egyesület rendezésében 

10:00-11:00 - A felsőlajosi kutyaiskola bemutatója 

9:00-13:00 - Testvérvárosi Futball Rangadó 

(Felsőlajos, Jászberény, Lajosmizse, Magyarremete, Palics) 

 

Augusztus 22. (szombat) 

10:00 - Családi főzőnap megnyitója  

Bográcsos főző-, valamint pogácsa sütő verseny a Lajosmizsei Nőegylet szervezésében  

Délelőtt:  - Veterán motorok bemutatója 

10:30 - Őszirózsa népdalkör és az ifjú citerások népdal csokrai 

11:00 - Szederinda népdalkör Palicsról 

11:30 - Portelki Pávakör bemutatkozása 

13:00 - Kézműves foglalkozások gyerekeknek valamint népi játékok 

13:30 - Kéknefelejcs tánccsoport gyermekcsoportja Magyarremetéről 

14:00 - Mizsei Vadrózsák néptánccsoport 

14:30 - Kéknefelejcs tánccsoport felnőtt csoportja Magyarremetéről 

15:00 - Táncház a fellépő tánccsoportok közreműködésével 

16:00 - Huncut zenekalózok - a Mesemanók előadása 

17:00 - "Igézet ne fogja..." - Jászsági Hagyományőrző Egylet színelőadása 

19:30 - Jump Rock Band koncert 

21:00 - Tűzijáték 

21:30 - Rulett együttes koncertje 
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Kiemelt rendezvényként álljon itt a költségvetése. 

Technikai, kiszállási költségek (Ft)  

villanyszerelés 140 000 

hangtechnika bérlés 185 000 

mobil wc bérlés 44 450 

színpadháttér 130 000 

nyomdai költségek 172 246 

20.-ai ünnepséghez 25 520 

vendéglátás 211 620 

főzőverseny technikai költségei 101 920 

részösszeg 1 010 756 

sportrendezvények költségei (Ft)  

Íjász verseny költségeire 300 000 

veterán motorosok költségeire 99 695 

foci kupa költségeire 31 950 

részösszeg: 431 645 

Műsorok költsége (Ft)  

Ünnepi műsor 200 000 

Mese Manók gyermekzenekar 109 474 

Bölény Rock Band 50 000 

Jump Rock Band 101 600 

Szerzői jogdíj 47 734 

részösszeg: 508 808 

Összesen (költségvetésből): 1 951 209 

Szponzoráció (Ft):  

Rulett együttes (Magyar Víz) 350 000 

Tűzijáték (Mizse Pack) 450 000 

részösszeg: 800 000 

Teljes költségvetés: 2 751 209 
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Ebből a táblázatból látszik, hogy a technikai költség jelentős hányadát teszi ki a rendezvény 

költségvetéséből. A következőkben ezt a tényt szem előtt tartva szükséges a Lajosmizsei napok 

költségvetését meghatározni.  

 

Szüreti felvonulás (2015.09.12.) 

A tavalyi évben hosszú idő után felélesztett szüreti felvonuláson a művelődési ház is részt vett. 

Az egyik állomás a Templom kertben volt, ahol két csoportunk lépett fel. Az Őszirózsa 

Népdalkör a Rózsa Sándor Citerazenekarral együtt szüreti népdalokat énekelt, majd a 

Mizsei Vadrózsák Néptánccsoport adta elő műsorát, amelybe a végén bevonta a nagyszámú 

nézőközönséget is. A Mizsei kézművesek is részt vettek portékáikkal, melyeket ft. Süveges 

István kanonok plébános áldott meg.  

 

Szent Jakab Zarándokút - El Camino (2015.09.23) 

Szabó Mihály járta végig a zarándokutat, amiről egy érdekes előadáson osztotta meg 

tapasztalatait a nézőközönséggel. 70-en érdeklődtek az esemény iránt.  

 

Magyar népmese napja (2015.09.30.)  

A népmese napját első ízben 2005. szeptember 30-án rendezték meg. A nap célja, hogy a 

könyvtárosok, az óvónők, a pedagógusok és a mesével foglalkozó szakemberek, valamint a 

technikai költségek

37%

műsorok költsége

18%

sportrendezvények 

költsége

16%

szponzoráció

29%

Lajosmizsei Napok költsége

technikai költségek műsorok költsége sportrendezvények költsége szponzoráció
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meseszerető gyerekek és felnőttek ezen a napon megkülönböztetett tisztelettel forduljanak mind 

a magyar, mind más népek meséi felé. 

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

megemlékezzünk Benedek Elek születése napjára. Pék "Dudás" Zsuzsi népzenész tartott 

népmesei előadást zenésztársaival, igazi dudaszóval fűszerezve 130, 3. évfolyamos diákoknak.  

 

Zene világnapja ((2015.10.01.) 

Zenevilágnapján a Csörömpölők együttes adott teltházas koncertet általános iskolás 

gyerekeknek.  

 

Országos Könyvtári Napok (2015.10.5-11.) 

2015-ben tízedik alkalommal került megrendezése ez az országos program sorozat. 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 közel 1500 intézményhez csatlakozik minden évben könyvtárunk is.  

Program: 

okt. 6. – Széll Ilona kiállításának megnyitója 

 okt. 7. – Író-olvasó találkozó Ugron Zsolnával – találkozás az Úrilányok Erdélyben, 

Erdélyi menyegző, A nádor asszonyai című könyvek szerzőjével. 

 okt. 9. - Nyomkereső kutyabemutató - Bűnüldözés négylábúakkal 

 okt. 9. - Születésnapi teadélután - Anekdotázás a 65 éves könyvtárról 

 okt. 11. – Könyves Vasárnap – családi nap 

 

Az egész heti programsorozat része volt a Széll Ilona akvarell képeiből rendezett kiállítása. 

Könyveket szerető olvasóinknak hívtuk meg Ugron Zsolna írónőt. Hisszük, hogy a személyes 

találkozás varázsa magával ragadja az olvasót, belekukkanhat, hogyan készül egy regény, mi 

motiválja az írót.  

A nyomkereső kutyabemutató nagy élmény volt a gyermekek részére, bepillantást kaptunk 

milyen feladatai vannak a rendőrkutyáknak. A rendezvény megvalósításában a Bács-Kiskun 

Megyei Rendőr-f őkapitányság Helyszínelő és Baleset-vizsgáló alosztálya volt a partnerünk. 
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2015-ben volt 65 éve, hogy nyilvános közkönyvtár működik Lajosmizsén. Ezt a kerek 

évfordulót ünnepeltük meg családias körben. Magné Kemmer Márta nyugalmazott 

könyvtárvezető segítségével elevenítettük fel a könyvtár törtnetét. A kötetlen beszélgetés során 

többen felelevenítették a könyvtárral kapcsolatos emlékeiket. Jó volt hallgatni a régmúlt 

emlékeit. 

A program sorozat záró rendezvénye a Könyves Vasárnap. Ilyenkor rendkívüli nyitva tartást 

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

beiratkozási lehetőséget is biztosítunk. Ezekek kívül különböző programokkal várjuk 

látogatóinkat. Tavaly családi fabrikálóval – kézművesfoglalkozással - , könyvtári játékokkal, 

totóval, mesesátorral, családi activityvel vártuk a családokat. Zárásként meg lehetett nézni a 

Lóca együttes „Katyika és Matyika” zenés meseelőadását. Aki eljött sok élménnyel 

gazdagodott a délután folyamán. 

Az egész heti rendezvénysorozatunkon 1150 fő vett részt.  

 

Lóca Szicíliában (2015.10.21.)  

Zenés úti beszámolót, fényképvetítéssel kísért koncertet adott a Lóca együttes. Olaszországi 

úti-, ill. koncert élményeit osztotta meg a nézőközönséggel a zenekar tagjai. 66-an voltak 

kíváncsiak az előadásra. 

 

"Október 23. - a forradalom napja" (2015.10.23) 

A forradalom napja tiszteletére a Pódium Színház három színművésze adott színvonalas 

műsort, méltó módon megünnepelve nemzeti ünnepünket.  

 

Boszorkányszombat (2015.11.07. 

Ezzel a rendezvénnyel szintén a gyermekes családokat szólítottunk meg. Negyedik 

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

látogatnak. Kicsit előrevetítve a farsangi időszakot, a jelmezverseny a fő vonala a programnak, 

de emellett vannak kézművesfoglalkozások, arcfestés, és játszóház, ahol a kollégák által 

készített ügyességi és logikai játékokkal játszhatnak a gyerekek. Mesesátorban népmeséket 

lehetett hallgatni. Zárásként Pék „Dudás” Zsuzsi népzenész és zenésztársai adtak elő egy 

boszorkányos mesét. A könyvtár ilyenkor is rendkívüli nyitva tartásban  működött, lévén 

délután került megrendezésre a program. Támogató volt a Lajosmizsei Kultúrapártoló 

Alapítvány. A délután folyamán közel 450 fő fordult meg a rendezvényen. 
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Pál Feri atya előadása (2015.11.12) 

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

szakember tartott érdekfeszítő előadást „A magánytól az összetartozás” címmel. Az előadás 

sokaknak lelki feltöltődést jelentett. Teltházas rendezvényünk volt, 351-en vettek részt rajta. 

 

Színházi előadás (2015.11.20.) 

Az év utolsó színházi estéje a „Ki fut a nő után”  címűkét felvonásos színdarab volt Ivancsics 

Ilona és Színtársai előadásában, Nagy Enikő, Szabó Győző és Széles Tamás főszereplésével. 

150-en voltak kíváncsiak az előadásra. 

 

Jótékonysági Karácsonyi Gála (2015.12.10) 

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

össze. Teltházas program volt, mivel helyi gyermekek léptek fel az est folyamán. A bevételt 

jótékony célokra használta fel a Kéznyújtás Alapítvány. 

 

Adventi Utcazene (2015.12.18.) 

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

karácsonyi dalokkal szórakoztatták a közönséget. 

 

Adventi Napok (2015.12.12-13.) 

A Lajosmizsei Nőegylet és a művelődési ház közös szervezésében került megrendezésre az 

adventváró programsorozat. Az adventi gyertya gyújtásra egyre több érdeklődő volt, úgy ahogy 

a műsorokra is sokan voltak kíváncsiak. 
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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, szolgáltatásait, rendezvényeit, az későbbi 

életkorában is szívesen betért hozzánk. 

 

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 10 éve az intézményünkben tartja vizsgáit, versenyeit. Május első 

hetében a Kun László Gimnázium Lajosmizsei Tagintézményének diákjai nálunk írják meg 

érettségi vizsgájukat. Idősek hete egy-egy rendezvényét is a művelődési házban tartották meg.  

 

 

Művészeti 

események; 4029

Szórakoztató 

rendezvények; 5963

Közösségi 

rendezvények; 7820

Kiállítások; 4882

Használóképzés/olvas

ásfejlesztés; 1973

Külső szervek 

rendezvényei; 5792

Rendezvények látogatottsága (fő)

Művészeti események Szórakoztató rendezvények

Közösségi rendezvények Kiállítások

Használóképzés/olvasásfejlesztés Külső szervek rendezvényei
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Partner Intézmények: 

• Kun László Gimnázium Lajosmizsei Tagintézménye 

• 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 

bemutassunk, 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 

2015.01.16 2015.02.23. Harsányi Zsuzsanna festmény 

2015.02.24. 2015.03.06. Meserét óvoda  vegyes 

135

1740

3680

90 147

Befogadott rendezvények látogatottsága

zeneiskola iskola óvoda egészségház gimnázium
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2015.03.10. 2015.03.301. Barcsikné Tercsi Ibolya szőttes 

2015.03.12. 2015.03.17. Március 15. emlékére történeti 

2015.04.02 2015.04.30. Ambrus Lajos festmény 

2015.05.05. 2015.05.21. Nagy Otília festmény 

2015.05.26. 2015.06.05. Meserét óvoda vegyes 

2015.08.20. 2015.08.27. Lajosmizsei Jász Hímzőkör hímzés 

2015.09.22. 2015.10.05. Kapots Ildikó egyéb 

2015.10.02. 2015.10.12. Aradi Vértanúk Emlékezete történeti 

2015.10.06. 2015.10.30. Széll Ilona akvarell 

2015.10.20. 2015.10.27. Október 23. emlékezete történeti 

2015.11.02. 2015.11.13. Meserét óvoda vegyes 

2015.11.17. 2015.11.28. Szakköri kiállítás tűzzománc/fazekas/textil 

2015.12.01. 2015.12.18. Jászolkiállítás vegyes 

 

3.7.4. Táborok 

Fürkész tábor (2015.06.22-26.) 

A könyvtár már 15. 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) 2015-ben is összejött.  

A program:  

Június 22.: Silver Horse Ranch - Mikebuda (lovaglás, kincskeresés) 

Június 23.: Túra a Pilisben (12 km könnyű túraútvonalon) 

Június 24.: Grillázs varázs Rimóczi Lacival, délután Liza Hotel (kerékpárral) 

Június 25.: Tisza-tavi Ökocentrum és tiszafüredi Kalandsziget 

Június 26.: Állat- és Szabadidőpark Felsőlajoson, Tanyacsárda (lovasbemutató, 

sétakocsikázás) 

 

Tűzzománc tábor (2015.06.29-07.03.) 

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.  



30 
 

Fazekas tábor (2015.07.06-10.) 

Vinnainé Csurpek Ágnes vezetésével a hét éve működő fazekas szakkör nyári táborán szintén 

főként a tagok vettek részt. Az elkészült alkotásokat a szakkörök kiállításán lehetett 

megtekinteni.  

 

Néptánc tábor (2015.08.10-14.) 

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 

Fazekas szakkör 

Vinnainé Csurpek Ágnes fazekas vezetésével 2009-ben kezdte meg működését a 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 22 volt, két kiállításon mutatkoztak be: a szakköri kiállításon és a 

Betlehemei Jászolkiállításon.  

 

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. 

 

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 6 tagja van.  
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Jóga 

Heti egy csütörtökön, tart foglalkozást Boromisza 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. 

 

Kötő-horgoló klub 

Két hetente gyűlnek össze a tagok Joó Pálné vezetésével. A jászolkiállításon mutatták be 

munkáit.  

 

Mizsei Kézművesek Vására 

Minden hónap második szombatján a művelődési ház támogatásával a helyi kézművesek 

portékáit lehet megvásárolni. Különböző rendezvényeinken is megjelennek, színesítve a 

programot. Tavaly 12 alkalommal voltak megtalálhatók a művelődési házban, de részt vettek a 

Tavaszköszöntő rendezvényünkön, a Szamócafesztiválon, a Lajosmizsei napokon, a szüreti 

felvonuláson, az Adventi vásáron is. 

 

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 18 

fellépésük volt. 

 

Nyugdíjas Pedagógus Olvasókör 

Lajosmizsei nyugdíjas pedagógusokból öntevékeny módon alakult kör. Minden hónap utolsó 

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

irodalmi alkotásokat olvas és vitat meg, ajánlj, melyek felkelthetik a tagok érdeklődését. Ezen 

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

rendszeresen részt vettek. Vezetőjük Szabóné Mizsei Julianna. 
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Mozgássérültek klubja 

Vezetőjük Szántóné Sáfrán Mária. Havi egy alkalommal tartanak összejövetelt, ez az elmúlt 

évben 8 alkalmat jelentett.  

 

Őszikék Nyugdíjasklub 

Kéthetente tartják összejövetelüket Prágai Angéla vezetésével. A közel 60 tagot számláló 

közösség változatos programokon vehet részt. Rendszeresen részt vesznek a művelődési ház 

kulturális programjain, főszervezője a jászolkiállításnak.  

 

Őszirózsa Népdalkör és Rózsa Sándor Citerazenekar 

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

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

30 főt számlál. Helyi rendezvényeken, ill. más településeken lépnek fel. 2015-ben 15 

alkalommal találkozhattunk velük különböző programokon.  

 

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, 

2015-ben hármuknak csoportos kiállítást rendeztek egy kecskeméti kávézóban. 

 

Városi Kamarakórus 

A 10-15 főt számláló énekkar Berta István vezetésével 19 éve működik. Hetente tartanak 

próbát, helyi ill. környező települések rendezvényein lépnek fel, tavaly 7 alkalommal. 

 

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, melyen alkalmanként 8-9 gyermek vett részt. 
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Egyházak 

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

Egyház és az Üdvösség Hirdetői Egyház.  

 

 

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. 
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5. Reklám tevékenység, média megjelenés 

A már 10 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.  

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

életéről, a településen történtekről. 

• Pál Feri egyszemélyes színháza: http://www.baon.hu/bacs-kiskun/kultura/palferi-

egyszemelyes-szinhaza-639112 (online megjelenés: 2015. 11. 19.) 

• Tortával jubilált a 65 éves könyvtár: http://www.baon.hu/bacs-

kiskun/kultura/tortaval-jubilalt-a-65-eves-konyvtar-634576 (online megjelenés: 2015. 

10. 29.) 

Fontosabb, érdekesebb rendezvényekről a kecskeméti televízió is beszámolt, ami szintén jó 

fórum arra, hogy a nagyközönség megismerhesse városunk kulturális életét.  

• Adventi Napok (online megjelenés: 2015.12.23.) 

• Jászolkiállítás (online megjelenés: 2015.12.02) 

• Boszorkányszombat (online megjelenés: 2015.11.04.) 

• VI. Grillázs Majális – Gyermeknap (online megjelenés: 2015.05.20) 

• Ambrus Lajos kiállítása (online megjelenés: 2015.04.15) 

• Március 15. Lajosmizsén (online megjelenés: 2015.03.18) 

 

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 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, a Youtube videó 
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megosztó oldalon, rendezvényeinken készült képeket a Picasa oldalra is feltöltjük. 

Folyamatosan keressük még a további lehetőségeket, ahol megjelenhetnénk.  

Rendezvényeinkhez 15-20 db plakátot nyomtatunk, melyet a házban és kinn lévő 

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

oszlopokon, boltokban (egyeztetve a boltvezetővel). 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 tavalyi évben 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 tavaly is alkalmaztuk, illetve folyamatosan keressük az 

új lehetőségeket. 

Reklám tevékenység számokban: 

Ismerethordozó Címek száma Összes példány 

Újság (Hírlap) 6 5000 

Szórólap, meghívó 160 14200 

Plakát 69 1035 

Műsorfüzet 11 1320 
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6. Gazdálkodás 

2015-ben kiegyensúlyozott gazdálkodást folytattunk. Úgymint az elmúlt években a tavalyi 

évben sem léptük túl az elfogadott költségvetés keretét. Állománygyarapításra fordítható 

összeget a kulturális törvényben megfogalmazott módon, az év során folyamatosan használtuk 

fel.  

 

2015.évi kiadások előirányzatai és teljesítése (adatok e Ft-ban) 

 

 művelődési ház könyvtár 

(adatok e Ft-ban) E.ei. Tény E.ei. Tény 

Személyi juttatás 13 670 14 943 13 150 11 862 

 Ebből:     

megbízási díj, tiszteletdíj 2 560 2 606 92 46 

Járulék 3 877 4 088 3 494 3 283 

Dologi kiadások 15 492 15 469 3 685 3 708 

Ebből: 

 -könyv 

  

2 535 2 468 

-kulturális 

rendezvény 3 921 4 221 700 400 

Felhalmozási kiadás 5 525 5 525   

ÁFA 3 905 4 463 927 369 

Kiadás összesen: 42 469 44 488 21 256 19 222 

 

2015. évi bevételi előirányzatok és teljesítése 

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

technikai szolgáltatásaiból áll össze. 

 

 művelődési ház könyvtár 

(adatok e Ft-ban) E.ei. Tény E. ei Tény 

Alaptevékenység 1 523 1 643  328 

Bérleti díj 3 000 2 512   

Egyéb bevétel  1   

Pályázati támogatás     

Bevétel összesen: 4 523 4 156  328 
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7. Összegzés 

Az intézmény 2015. 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, lelkesen végzik a fokozódó anyagi nehézségek 

ellenére is. 

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

kezdeményezéseinkben támogatásra leltünk! 

 

 

 

 

 

 

Kérjük a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy fogadja el beszámolónkat, mely a 2015. évi 

munkánk sok oldalúságát tükrözi.  

 

 

 

 

 

 

Lajosmizse, 2016.04.29. 

 

 

 _____________________________ _______________________________ 

 Dudás Klára Guti Istvánné 

 könyvtárvezető igazgató 

 

 


