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1. Bevezetés 

Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára integrált intézményként 1999 óta 

működik a jelenlegi helyén. Legfőbb tevékenységünk a különböző igényeket kielégítő 

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

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

közösségek, művészeti csoportok működésének segítése, könyvtári szolgáltatások biztosítása 

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

könyvtárat és információs központot és közösségi teret működtessünk, amely 

szolgáltatásaival professzionális szinten lássa el városunk lakóit. Könyvtárunk 

Küldetésnyilatkozatában megfogalmazott legfontosabb célja és feladata, hogy használóink 

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

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

és megfeleljünk ennek a célnak, miközben értéket közvetítünk.  

A koronavírus-járvány miatt hozott járványügyi intézkedések 2021-ben is 

nagymértékben befolyásolta munkánkat. Az évet úgy indítottuk, hogy 2020. november 11-től 

2021. május 10-ig zárva tartottunk. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma „Tájékoztató a 

veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről” című 

kiadványában úgy fogalmazott: „Az intézményt nem munkavégzés céljából látogató nem 

léphet be- ám ettől még egyes szolgáltatások intézményen kívüli, avagy online nyújtása 

lehetséges és szorgalmazható.” Ezért, hogy tudjuk biztosítani olvasóinknak a kölcsönzési 

lehetőséget bevezettük a „Küszöbkönyvtár” szolgáltatásunkat.  

A zárva tartás idején számos rendezvény, előadás, kiscsoportos foglalkozások 

maradtak el. A nyitva tartás alatt is körültekintően, a járványügyi óvintézkedés betartásával 

szerveztük meg a programokat. A kényszerű zárás alatt nagyobb hangsúlyt tudtunk fektetni a 

háttérmunkákra. 

 

2. Szervezeti kérdések 

2.1. Humánerőforrás 

Az intézmény engedélyezett létszáma 12 fő az alábbi megoszlásban 2021 január 1-én: 

közművelődési szakember 2 fő 

közgyűjteményi szakember 5 fő 

a közművelődést és közgyűjteményi feladatokat közvetlenül segítő munkakör 3 fő 
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kisegítő munkakör 2 fő 

Végzettség alapján: 

egyetemi vagy főiskolai végzettséggel 6 fő 

érettségivel / OKJ végzettséggel 6 fő 

szakmunkás bizonyítvánnyal 1 fő 

 

Több személyi változás történt az elmúlt évben. 2021. júniusában az intézmény addigi 

igazgatója nyugállományba vonult, ezért a fenntartó a hatályos jogszabályokban foglaltak 

szerint pályázati felhívást hirdetett meg az intézmény igazgatói posztjának betöltésére. Négy 

pályázati anyag került beadásra, ebből három megfelelt a kritériumoknak. A fenntartó döntése 

alapján Óber Roland tölti be a következő 5 évben az igazgatói posztot. November új 

művelődésszervező kolléga kezdte meg munkáját. 

Két kolléga tartós távolléten van, egyikük helyett határozott időre felvettünk egy kollégát.  

 

2021. december 31-én a következőképpen alakult a személyi állomány: 

közművelődési szakember 2 fő 

közgyűjteményi szakember 2 fő 

a közművelődést és közgyűjteményi feladatokat közvetlenül segítő munkakör 4 fő 

kisegítő munkakör 2 fő 

Végzettség alapján: 

egyetemi vagy főiskolai végzettséggel 3 fő 

érettségivel / OKJ végzettséggel 6 fő 

szakmunkás bizonyítvánnyal 1 fő 

A kollégák a legjobb tudásuk szerint látják el feladataikat. Kettő munkakör betöltetlen.  

 

2.2. Partner kapcsolatok 

A partnerközpontúság az intézmény működésének fontos eleme. Nagy hangsúlyt 

fektetünk a könyvtárhasználók és lehetséges látogatóink megszólítására, erősítjük a lakossági, 

intézményi és civil kapcsolatokat.  

Kiemelt figyelmet fordítottunk 2021-ben is az iskolával, óvodával való kapcsolattartásra. 

Sajnos a koronavírus –járvány következtében a tavalyi évben kevés csoportot tudtunk fogadni. 

Az év elejei 4 hónapos bezárás rányomta bélyegét a munkánkra. Kisközösségek, civil 
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szervezetek nem vehették igénybe az intézmény tereit. A nyitás után viszont visszatértek ezek 

a közösségek.  

A városban lévő más intézményekkel is kapcsolatot tartunk fenn, közös 

rendezvényszervezéssel, szabad termeink térítésmentes használatra bocsátásával. Szoros az 

együttműködésünk a civil szerveződésekkel is. (Nőegylet, Őszikék Nyugdíjasklub, Lajosmizsei 

Helytörténeti és Kulturális Egyesület) Itt is partnerei vagyunk a rendezvény szervezésben, ill. 

technikai segítséget is biztosítunk.  

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

 

2.3. Képzés 

Célunk, hogy a kulturális szakterületen dolgozó munkatársak továbbképzése, tudásának 

frissítése, a sokoldalú szakmai felkészültség megszerzése kiemelkedő prioritást élvezzen. 

Rendszeresen részt veszünk szakmai napokon, szakmai fórumokon, mind a közgyűjteményi, 

mind a közművelődési területen, ahol friss és hasznos ismeretekhez jutunk a szakmánkkal 

kapcsolatban. Ezeken az eseményeken szerzett információkat, tudást beépítjük a mindennapi 

munkánkba. Jelenleg online képzési lehetőségek vannak, illetve ilyen módon vesszük igénybe 

a szakmai szervezetektől jövő tájékoztatást. 

 

2.4. Közösségi szolgálat / önkéntesség 

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

megszerzéséhez 50 óra közösségi szolgálatot kell teljesíteniük. Intézményünkben már a 

kezdetektől lehetőséget biztosítottunk arra, hogy lajosmizsei középiskolás diákok nálunk 

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

Kiskunmajsa) középiskolákkal kötöttünk megbízási szerződést, melynek keretin belül 2021-

ben 19-en töltötték le, illetve folyamatosan tölti intézményünkben a kötelező 50 órát. A 

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

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

könyvtári foglalkozáson a könyvtáros segítése, napközi felügyeletnél, rendezvényekre való 

készülésben, ill. a rendezvények lebonyolításában. Folyamatosan várjuk és fogadjuk a diákok 

jelentkezését. 

Júliusban és augusztusban 5 fő diákmunkán vett részt intézményünkben, napközi 

felügyeleténél, rendezvények előkészületeiben tudtak segíteni, illetve recepciós szolgálatot 

végeztek.   



6 

 

3. Szakmai feladatok 

3.1. Állomány menedzsment 

3.1.1. Állománygyarapítás 

Könyvtárunk állománygyarapítása 2021-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 biztosított számunkra. Ezen kívül még a Bookline internetes 

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

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

megismertetését a gyermekekkel.  

Állománygyarapítás módja:  

költségvetésből vásárolt dokumentumok 

érdekeltségnövelő támogatás 

ajándék könyvek 

kötelespéldányok 

Márai program  

Nemzeti Kulturális Alap (NKA) Könyvtámogatási programja. 

 

2021-ben 30-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 59-féle időszaki kiadvány érkezett a könyvtárunkba. Az így 

állományba kerülő újságokat új szolgáltatásként kölcsönözhetik regisztrált olvasóink, ill. a 

legfrissebb számok helyben olvashatóak. Összesen 103-féle újságból válogathattak 

olvasóink. 

Tavaly is folyamatos állománygyarapítást folytattunk, a költségvetésben meghatározott 

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

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

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

katalógusunk naprakész, teljesen aktuális információkkal feltöltött. 
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Állománygyarapításra fordított összeg 

 2019. 2020. 2021 

Gyarapításra fordított összeg (Ft) 2 824 604 2 896 295 3 048 000 

 ebből érdekeltségnövelő 

támogatás 

220 00 517 000 471 000 

Gyarapodás (db) 913 1338 1500 

 ebből ajándék Márai-

programból /2021-től Könyvet a 

Könyvtáraknak program 

57 56 40 

 ebből érdekeltségnövelő 

támogatásból 

92 216 187 

 ebből olvasói ajándék 107 191 161 

 

A „Könyvet a könyvtáraknak” 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. 2021-ben 11 613 Ft értékben 40 db 

könyvvel növekedett a könyvtár állománya a program jóvoltából.  

 

3.1.2. Állománygondozás 

Állománygondozás terén célunk, hogy dokumentumállományunk jó fizikai állapotban 

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

megrongálódott, elavult könyvek folyamatos selejtezése, a megőrizni kívánt időszaki 

kiadványok köttetése. Ennek érdekében a következő feladatokat végeztük. 

 Könyvállományunk raktári jelzetei a használat során megkoptak, elrongálódtak. A 

közösségi szolgálatos diákok egyik feladata ezeknek a jelzeteknek a kicserélése. 

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

vételével más helyre kerültek bizonyos kiemelések. 

Állományunk 99 %-át a kölcsönző térben helyeztük el. A belső raktárunkban duplum ill., 

kevéssé forgatott példányok vannak elhelyezve, ahonnan kérésre kölcsönözzük a 

dokumentumokat. 2021-ben a zárás alatt – más könyvtári tevékenység mellett az 

állományunk átvizsgálásával foglalkoztunk: leválogattuk az elavult, a szakadt 

dokumentumokat, majd azokat előkészítettük törlésre. Ennek eredményeképpen 2103 db 

dokumentumot vontunk ki az állományból 
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3.1.3. Állomány ellenőrzés 

2019. végén állomány ellenőrzést kezdtünk el a könyvtárban, mely 2020-ra is átnyúlt. 

Fordulónapi és teljes körű volt a leltározás. A leltár megkezdésekor 41193 db dokumentumot 

kellett ellenőrizni. A polcon lévő állomány ellenőrzése alatt a könyvtár zárva tartott. A géppel 

való ellenőrzés a teljes állomány kb. 80%-át adta ki. A rendszer az olvasónál lévő 

dokumentumokat, meglévőnek, tehát leltározottnak tekintette. A gépi ellenőrzés után 

következett a papíralapú leltárkönyvek összehasonlítása a gépi nyilvántartással. Ez a művelet 

a könyvtár nyitva tartása mellett zajlott. A leltár zárást követően elkészül a jegyzőkönyv, majd 

a hiánylista mely alapján a hiányzó dokumentumokat kivonjuk az állományunkból. Ebben az 

időszakban is kerültek elő olyan könyvek, melyeket le tudtunk venni a hiánylistáról. A 

hiánylistát 2021-ben zártuk le véglegesen, ezzel lezárult véglegesen a leltár. A 41193 db 

dokumentumok közül 1053 dokumentum került ki az állományunkból, mely a hatályos 

jogszabályban1 meghatározott megengedett hiányon belül van.  

A hiánylistán szereplő dokumentum típusa szerinti megoszlása a következő: 

 939 db  könyv 

 47 db  hangzódokumentum (bakelit lemez, CD-lemez) 

 3 db számítógépes dokumentum 

 64 db egyéb (diafilm, videó, filmtekecs, DVD) 

 

3.1.4. Állományapasztás 

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

állományunkat fölöslegesen terhelő, a használók számára hamis információt nyújtó, 

elhasználódott, több éve kölcsönzésben lévő, behajthatatlan dokumentumok állományból 

való kivonása folyamatosan történik. 2021-ben kétszer történt törlés, az év első felében 

valamint az évvégén, ezzel 2103 db dokumentumot vontunk ki állományunkból.  

Tárgyév december 31-ei állományunk eloszlása (db): 

Felnőtt szépirodalmi dokumentum 13 456 

Felnőtt szakirodalmi dokumentum 14 038 

Gyermek szépirodalmi dokumentum 9110 

Gyermek ismeretterjesztő dokumentum 3 618 

Összesen: 40 222 

Ebből helyismereti, - történeti dokumentum 168 

                                                 
1 3/1975. (VII. 17.) KM_PM együttes rendelet a könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) és az 

állományból történő törléséről szól szabályzat kiadásáról 
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Dokumentum típusa szerinti bontás (db): 

Könyv és tékázott folyóirat 38 217 

Hangdokumentum (CD, bakelit lemez) 1512 

Képdokumentum 358 

Elektronikus dokumentum 135 

Összesen: 40 222 

 

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 hátérbe szorul a magas postai díjazás miatt. Erre 

szeretnénk majd megoldást találni az elkövetkező időszakban. 

Tájékoztató munkánk során rendszeresen használjuk az interneten hozzáférhető 

adatbázisokat, elektronikus könyvtárakat. Leggyakrabban a Magyar Elektronikus Könyvtár 

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

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

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

különböző kutatási témákhoz, szakdolgozatokhoz szolgáltat statisztikai adatokat.  

 

3.3. Helytörténet 

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

től elkezdtük tervszerűen építeni. „Kutakodó múltbúvár” – Lajosmizse Digitális Történelme 
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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 egyelőre háttértárra mentve várják, hogy hozzájussunk a 

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

oldani. 

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

nagyközönség számára.  

Professzionális helyismereti munka végzése érdekében az ezzel foglalkozó kollégát 

beiskoláztuk melyet 2017-ben sikeresen elvégezte. 

 

3.4. Könyvtárhasználat számokban 

2021-ben a „Harmónia” Integrált Szociális Intézmény Lajosmizsei Telephelyén működő 

fiókkönyvtárunk felmondta szolgáltatásunkat átszerveződésük okán. A kihelyezett könyveink 

visszakerültek a központi könyvtárba. Természetesen fenntartottuk a lehetőséget, hogy újra 

olvasnivalóval lássuk el az otthon lakóit.  
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A helyi általános is iskolába továbbra is működtetjük a fiókkönyvtárunkat, ahova letétbe 

adunk könyveink közül, itt szintén szeretnek az iskolások beülni, olvasgatni. A fentebbi adatok 

tartalmazzák a fiókkönyvtár adatait is. 

 

Látszik az adatainkon, hogy radikálisan csökkent a személyes használat, illetve a helyben 

használt dokumentumok száma a könyvtárban, köszönhetően annak, hogy az év elején nem 

lehettünk nyitva négy hónapig. Nem tudtuk az év eleji olvasási versenyünket megrendezni, 

ebben az időszakban mindig megnövekedett forgalmunk volt. Nem tudtunk osztályokat, 

óvodás csoportokat fogadni, akik a foglalkozások után szívesen maradtak könyveket 

nézegetni, olvasgatni, illetve sok olvasónk szerettek beülni újságokat olvasni, könyveket 

keresgetni. A járvány helyzet miatt tovább növekedett az a tendencia, hogy az olvasni vágyók 

az elektronikus könyveket jobban preferálják.  

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

illetve itt is mutatkozik, hogy nem tudtunk látogatókat fogadni. Továbbra is biztosítjuk a fél 

óra ingyenes internet használat lehetőségét, hiszen még mindig vannak olyan hátrányos 

helyzetű embertárasaink, akik igénybe veszik ezt a szolgáltatásunkat. Ezen felül látogatóink 

ingyenesen használhatják a gépeken lévő irodai szoftvereket, nyomtathatnak, 

szkennelhetnek. Segítünk önéletrajzott írni, illetve hivatalos ügyeikben is segítségükre 

vagyunk.  

Ingyenes WIFI szolgáltatásunkat is egyre több olvasónk, látogatónk használja, 

mobiltelefonjaikkal, táblagépükkel.  Az adatainkon látszódik, a koronavírus járvány miatt több 

hónapig zárva kellett tartanunk, nem fogadhattunk látogatókat. Nem voltak nagyobb 

rendezvényeink, elmaradtak könyvtári óráink is, ezért látogatóink száma megcsappant. Fontos 

cél lesz az, hogy vissza tudjuk majd hívni elmaradt olvasóinkat, látogatóinkat.  

A zárva tartás alatt a könyvtár ajtón kívüli szolgáltatásunkat elő szeretettel vették igénybe 

olvasóink. Ezen időszakban: 2021. január 01-április 30. között 150 olvasóink 1313 

dokumentumot kölcsönzött ki.  

 

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.  
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Gyermekeknek különböző olvasási programokat, könyvtári órákat szervezünk. 

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

két hónapon át ívelő olvasási verseny. Itt az olvasás élménye mellett a gyerekek 

megtanulhatnak csapatmunkában dolgozni, a könyvtár használatot, fejlődik a kreativitásuk, 

szövegértésük. Sajnos ezt a programunkat a járvány miatt nem tudtuk meghirdetni, de a 

jövőben továbbra is megrendezésre kerülnek- 

 

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

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

szerda délutánján tartják rendezvényeiket intézményünkben, melyhez állandó segítségre 

számíthatnak könyvtárosainktól. 

 

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, pályázat útján szeretnénk 

megújítani a honlapot. 

Az intézményi weblapunk látogatottsága: 

2020.01.01-12.31: 5196 

2021.01.01-12.31: 4958 

2020-as évhez képest kevesebb látogató volt a honlapon, de ez köszönhető annak is, hogy a 

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

intézmény. 

 

3.6.2. Közösségi média 

Nagy hangsúlyt fektetünk az intézmény online megjelenésére, közösségi oldalakon 

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

könnyen elérhető mobiltelefonnal, tablettel, laptoppal. Ezáltal intézményünk is igénybe veszi 

a web 2.0 nyújtotta eszközöket a népszerűsítésére. Folyamatos jelenlétünk a Facebook, 

YouTube, Instagram oldalakon. Kiterjesztett, a virtuális térben létrehozott közösségi térként 

nem csak programjainkat igyekszünk reklámozni, de különböző megoldásokon 
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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: 

22021 

 

 

 

  

 

 

 

Facebook oldalunk követőinek aránya nem és kor szerinti megoszlásban. 

 

Facebook oldalunk bejegyzései által elért személyek lakhely szerinti megoszlása.  

 

                                                 
2 Diagramok a 2022. március 4-i állapotot mutatják 
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A fenti két táblázatból kiolvasható, hogy az oldalunkat, más környező településeken lakók is 

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

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

 

3.6.3. Hírlevél 

2020. január 6-án kezdtük el használni a Virtuálcom Kft. Mailhook - elektronikus hírlevél küldő 

szolgáltatását. 2020. november 10-től 2021. május elejéig zárva voltunk. Szerettük volna ezt a 

szolgáltatást újra életre kelteni, de az intézmény által használt régi rendszerű honlap, és a 

szolgáltató online fizetésre való átállása meghiúsította próbálkozásunkat. Jelen helyzetben e 

hírlevélküldő szolgáltatás nem működik. 

 

3.7. Rendezvényeink 2021-ben 

3.7.1. Saját rendezvényeink 

 Lajosmizse 12.104 fős kisváros. Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára az 

egyetlen közművelődési intézmény, melynek vezető szerepe van a közművelődési feladatok 

ellátásban, és a kulturális rendezvények megszervezése területén. 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. A munkatervben megjelölt feladatok mellett adódtak be nem 

tervezett tennivalók, programok. 

A COVID-19 vírus megfékezése miatt hozott intézkedések következtében intézményünk 2020. 

november 9-től 2021. május 10-ig bezárásra került. A védekezésben a művelődési ház dolgozói 

is részt vettek. Maszkokat osztogattak a rászorulóknak. A pandémiás időszakban 

rendezvényeink egy részét online térben valósítottuk meg, és a könyvkölcsönzéseket is 

online intéztük. A járvány elleni védekezés igen nagy terhet jelentett a város 

önkormányzatának, ezért mi is úgy alakítottuk a költségvetésünket, hogy hozzá tudjunk járulni 

a védekezéshez. 

Az intézmény zárva tartása alatt sem tétlenkedtünk. Szakmai beszámolókat, pénzügyi 

elszámolásokat készítettünk pályázatokhoz, és több új pályázat megírásán dolgoztunk, 

melyeket részletesen is bemutatunk. 
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Az alkotó művelődési közösségek tagjainak száma 238 fő, a klubok, körök, szakkörök 

résztvevőinek száma 460 fő volt. 4 táborban összesen 95 fő vett részt, és július és augusztus 

hónapokban biztosítottunk nyári gyermekfelügyeletet igény szerint. Kiállításainkon, 

műsorainkon, rendezvényeinken 14.605 látogatót számláltunk. A Lajosmizse Város 

Művelődési Háza és Könyvtára összes látogató száma 28.709 fő volt a 2021. évi közművelődési 

statisztikai adatszolgáltatás szerint. 

Tapasztalataink alapján főként a gyermekes családokat tudtuk megszólítani, ezért a családi 

programokra koncentráltunk, de nyitottunk más célcsoport, korcsoport felé is, voltak efféle 

törekvések. 

Rendezvényeink megtervezésénél elsődleges szempont volt, hogy szorosan kapcsolódjon 

intézményünk profiljához. Törekednünk kellett arra, hogy közösségkapcsolatainkat 

rendezvényeinken keresztül is erősítsük, támogatókat nyerjünk. Kapcsolódtunk az országos 

rendezvényekhez (Kultúrházak éjjel-nappal, Országos Rajzfilm Ünnep) és ünnepekhez és az 

éves kiemelt akciókhoz, évfordulókhoz. Törekedtünk arra, hogy különböző korosztályok és 

rétegek tetszésének megfelelő, változatos és igényes képzőművészeti, irodalmi és 

ismeretterjesztő rendezvényeket kínáljunk minden érdeklődő számára. 

 

 A könyvtári feladatok elvégzésén túl, összevont intézmény részeként könyvtárunk 

kultúraközvetítő szerepét mindig tudatosan vállaltuk és műveltük. Igyekszünk megragadni 

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

hozzájárulhatunk. 

Rendezvényeink megtervezésénél elsődleges szempont, hogy a szorosan kapcsolódjon 

könyvtárunk profiljához. Törekednünk kell arra, hogy közösségkapcsolatainkat könyvtári 

rendezvényeinken keresztül is erősítsük, támogatókat nyerjünk. Kapcsolódunk az országos 

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

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

rétegek tetszésének megfelelő, változatos és igényes képzőművészeti, irodalmi és 

ismeretterjesztő rendezvényeket kínálni nem csak a regisztrált könyvtárhasználók, hanem 

minden érdeklődő számára. 

Egyik legfontosabb feladatunk a gyerekek könyv és könyvtárhasználatra nevelése, ennek 

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

csoportokat, melyben a két intézmény maximálisan partnerek.  
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Az alábbi programok valósultak meg 2021-ben 

 

Magyar Kultúra Napja (2021.01.21.) 

Rendhagyó módon, online, a youtube csatornánkra feltöltött videóval emlékeztünk meg a 

Magyar Kultúra Napjáról. Felvételen a kollégák kis zenei összeállítással készültek, valamint egy 

kedves olvasónk mondott verset.  

Eddig3 342-et nézték meg a videót.  

 

A Magyar Költészet Napja (2021. 04. 11.) 

A Magyar Költészet Napját is virtuálisan ünnepeltük meg. A Mizsei Amatőr Színjátszó Kör 

(MASZK) tagjai kedvenc verseiből állítottuk össze a műsort. 

A videó 1334 megtekintésnél jár. 

 

XI. Grillázs és Mézeskalács Majális és gyereknap (2021.05.29.) 

2021-ben is láthatóak voltak a művelődési házban a grillázs műremekek, Rimóczi László, a 

Magyar Grillázs Szövetség elnöke nyitotta meg az eseményt. A Grillázs és Mézeskalács kiállítás 

és verseny 10-15 óráig tartott. Az egész ország területéről érkeztek versenyzők és vendégek, 

megismertetve így a saját területük hagyományos motívumait, sajátosságait. Napközben 

papírszínház és zenés foglalkozás, csillámtetoválás és helyi termelői vásár várta a látogatókat. 

11 órától a Tintaló Társulat - Horgászni tilos! című előadását, majd 16.30-tól Kovácsovics 

Fruzsina gyermekkoncertjét élvezhették. 100 fő látogatott el az eseményre. 

  

Dumaszínház – Kiss Ádám (2021.06.17.) 

Júniusban Kiss Ádám lépett fel a Dumaszínházból. Előadásai nagyon népszerűek, 250 fő élvezte 

a produkciót. 

 

XXVII. Lajosmizsei Napok (2021.06.25-26.) 

TOP CLLD ESZA helyi támogatási kérelem című felhívásra a következő rendezvényekkel 

pályáztunk a 2020. évben: 

A projekt címe: XXVII. Lajosmizsei Napok 

                                                 
3 2022. március 4-i adat. 
4 2022. március 4-i adat. 
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A projekt megvalósítása 2021. év június hónapban történt. A COVID-19 vírus megfékezése 

miatt hozott intézkedések következtében a projekt halasztásra került. 

Pályázati azonosító: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01503 

A szerződött támogatás összege: 14.995.937,- Ft 

A támogatás mértéke:100% 

A projekt tartalmának bemutatása: A projekt keretében 3 napon keresztül, 34 különböző 

program során, 3300 látogatóval. 

 

Megvalósult programok: 

Június 25. (péntek) 

18.00 Gólyalábas előadás 

19.00 Széltolók együttes gyermekműsora 

20.00 Szabadtéri Piknik mozi: Mia és a fehér oroszlán c. film vetítése 

 

Június 26. (szombat) 

9.00-9.40 Regisztráció a versenyekre 

9.30-9.40 XXVII. Lajosmizsei Napok megnyitója 

9.40-10.00 Reggeli torna, bemelegítés Dóka-Mezei Anettel, a FŐNIX DANCE EGYESÜLET 

vezetőjével 

10.20 Művészeti csoportok fellépése 

 Mizsei Vadrózsák Néptánc csoport 

 Őszirózsa Népdalkör és Rózsa Sándor citerazenekar 

10.00-12.00 Vetélkedők kicsiknek és nagyoknak 

 Kerékpár ügyességi verseny gyerekeknek 

 Családi futóverseny 

 Sakkverseny 

 Puszta Olimpia – ügyességi sportverseny gyerekeknek 

 Kispályás labdarúgókupa 

 Aszfaltrajzverseny 

10.00-17.00 Mesevilág játéksziget: 

 Népi játékok 

 Arcfestés 
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 Lézerharc 

 Kézműves foglalkozások 

11.00 Mazsola és Tádé – Fabula Bábszínház 

14.00 Sport- és ügyességi vetélkedők eredményhirdetése 

15.30 Vitéz László és az ördögök – Fabula Bábszínház 

16.30 Rutkai Bori Bank koncert 

17.30 „Ha érzed a jó kedved” musical-operett összeállítás a Magyarock Dalszínház 

előadásában 

18.30 XTREME TRIAL SHOW – Triál és extrém sport bemutató 

19.00 Lajosmizsei Kutyakiképző Iskola bemutatója 

20.00 Hooligans koncert 

22.00 Fire Storm – tűzzsonglőr bemutató 

22.20 Utcabál a VERACRUZ zenekarral 

 

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

kulturális és közösségi rendezvények, rendezvény sorozatok szervezésén keresztül. Olyan 

kulturális és szabadidős rendezvények szervezünk, amelyeknek közösségformáló ereje 

hozzásegít a település lakosságának és közösségeinek összekovácsolódásához. A 

megrendezésre kerülő rendezvények esetében a magasabb színvonal elérése a cél. A helyi 

előadó művészek, együttesek, tánccsoportok, bemutatkozási lehetőség biztosítása, ezáltal 

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

célunk a település lakosságának bevonása a programokba, rendezvényekbe. 

 

Mikor feltámad a szél – könyvbemutató (2021.07.20) 

"... hogyan élheti túl egy anya a gyermeke elvesztését - beszélgetés Murinai Angélával a "Mikor 

feltámad a szél" című könyv szerzőjével. 50 érdeklődő volt a könyvbemutatón. 

 

XXVIII. Lajosmizsei Napok (2021.08.20-22.) 

Projekt azonosítószáma: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-02085 

A projekt címe: XXVIII. Lajosmizsei Napok 

A Lajosmizse Város Önkormányzata nyújtotta be a támogatási kérelmet. A projekt szakmai 

előkészítésében a Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára közreműködött. 

Pályázati azonosító: TOP-7.1.1-16-H-ESZA 
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A várható támogatás: 14.880.145,- Ft 

A támogatás mértéke: 100% 

A projekt tartalmának bemutatása: A projekt keretében 3 napon keresztül, 32 különböző 

program során, 3200 látogatóval. 

 

Megvalósult programok: 

Augusztus 20-ai városi ünnep (2021.08.20.) 

Ünnepi köszöntőt mondott Dr. Salacz László országgyűlési képviselő. Az ünnepi műsor Sasvári 

Sándor közreműködésével valósult meg. Szakmai kitüntető díjak, környezetvédelmi díjak és 

elismerő oklevelek átadását követően pedig a művelődési ház előtti Szent István szobor 

koszorúzása következett. 150 látogató vett részt az eseményen. 

 

Augusztus 21. (szombat) 

09.00 II. Benke Laci bácsi Emlékverseny megnyitója 

 Bográcsban készített ételek versenye 

 Pogácsasütő verseny 

9.40-10.00 Reggeli torna, bemelegítés a FŐNIX DANCE EGYESÜLET táncosának 

közreműködésével 

10.00-12.00 Sportvetélkedők: 

 Kerékpár ügyességi verseny gyerekeknek 

 Aszfaltkréta rajzverseny 

 Sakkverseny 

 Rollerverseny 

 Puszta Olimpia - Ügyességi sportverseny gyerekeknek 

 Kispályás labdarúgó kupa 

10.10 Művészeti csoportok fellépése: 

 Mizsei Vadrózsák 

 Szenior örömtánc 

10.00-17.00 Mesevilág játéksziget: népi játékok, lézerharc - mobil pálya 

10.00-13.00 Arcfestés 

14.00-17.00 Csillámtetoválás, légvár, mesebusz, katonai toborzó – fegyversimogató, retro 

tűzoltó 
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10.00 Traktor és veteránjármű kiállítás, találkozó  

10.30 Zenés veteránjármű, motor és traktor és felvonulás a Budapest Marching Jazz Band 

közreműködésével 

 Traktor szépségverseny 

 Veteránjármű szépségverseny 

11.00 Erdei történet c. bábelőadás (Fabula Bábszínház) 

12.00-14.00 Ebéd 

14.00 Bográcsos Főzőverseny és a Pogácsasütő verseny eredményhirdetése 

Sport- és ügyességi vetélkedők eredményhirdetése 

16.00 Brumi kalandjai c. bábelőadás (Fabula Bábszínház) 

17.00 Farkasházi Réka és a Tintanyúl zenekar gyermekműsora 

18.00 Operett műsor Kónya Krisztina, a Szegedi Nemzeti Színház magánénekesének 

közreműködésével. 

19.00 Lajosmizsei Kutyakiképző Iskola bemutatója 

19.40 Tűzzsonglőr bemutató 

20.00 Csík zenekar koncertje 

22.00 Tűzijáték 

22.20 Utcabál a Retróleum Zenekar közreműködésével 

A szombati napon 2000 fő látogatott el a rendezvényekre. 

 

Augusztus 22. (vasárnap) 

10.00 Új kenyérért hálaadó úrvacsorás istentisztelet a Református Templomban 

16.00 Nagy akarok lenni c. bábelőadás (Fabula Bábszínház) 

17.00 Gergely Róbert koncertje 

19.00 Bikini koncert 

A vasárnapi rendezvényeken 1000 fő vett részt. 

 

Vándorkórus találkozó (2021.08.28.) 

2021-ben a 12. Vándorkórus találkozó Lajosmizsén került megrendezésre. Az eseményre 150-

en voltak kíváncsiak. 

Fellépők voltak: 

 Lajosmizsei Városi Kamarakórus  

 Mithras Pedagógus Kórus (Jánoshalma)  
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 Kodály Zoltán Vegyeskar (Kecskemét)  

 Izsáki Városi Vegyeskar  

 Lehel Vezér Gimnázium Férfikar (Jászberény) 

 

Szüreti felvonulás és táncház (2021.09.04.) 

A hosszú idő után felélesztett szüreti felvonuláson a művelődési ház is rész vett. Egy 

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

fel. A felvonulás 300 résztvevővel zajlott. 

A táncházon 17 és 19 óra között az Cseperedők táncát valósítottuk meg, melyen népi 

játékokkal, szüreti népszokásokkal, táncokkal ismerkedhettek meg az érdeklődők. 2-10 éves 

korosztályú gyerekek szüleik kíséretében jártak a legkisebbek táncházába. 19 és 21 óra között 

a Söndörgő tánc keretében somogyi táncokat tanulhattak 10-16 év közötti fiatalok. 21 és 24 

óra között a Felnőtt táncházban széki, kalotaszegi, mezőségi, szilágysági, székelyföldi 

táncrendekkel ismerkedhettek a résztvevők. A táncmesterek Bitai Judit és Plaszkó Bence 

voltak. A zenét az Bakos zenekar szolgáltatta. A táncházon 100 fő vett részt. 

 

Mazsola és Tádé (2021.09.19.) 

Bálint Ágnes meséjén több nemzedék nőtt fel, akik ma már szülők, sőt nagyszülők, de jól 

emlékeznek a televízióból megismert tökházikó lakóira. Mazsola és barátai: Tádé, Manócska 

és a többiek, ezúttal a lajosmizsei Művelődési Ház színpadán keltek életre az Ametist 

Bábszínház művészei előadásában. A bábjátékra 100 néző volt kíváncsi. 

 

Kisfarsangi táncház (2021.09.25.) 

A Kisfarsangi Mulatságon 17-19 óráig Cseperedők tánca keretén belül: népi játékokkal és 

Mihály napi népszokásokkal ismerkedhettek a legkisebbek. 19-21 óráig Söndörgő táncnál 

rábaközi táncokat tanulhatott az ifjúsági korosztály. 21-24 óráig tartott a Felnőtt táncház, ahol 

széki, kalotaszegi, mezőségi, szilágysági, székelyföldi táncrendeket járhattak. Táncmesterek: 

Bitai Judit és Kecskés Gergő, a zenét a Bakos zenekar szolgáltatta. 120-an vettek részt az 

eseményen. 

 

Katyika és Matyika (2021.09.28.) 

A Magyar Népmese Napját egy népmese zenés feldolgozásával ünnepeltük. A népmese egy 

hóbortos asszonykáról és végtelen türelmű férjéről szólt. .Előadta a Lóca együttes. 
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A rendezvényen az általános iskola alsó tagozatosai vettek részt kb. 260 fő. 

A Magyar Népmese Napja (2021.09.30.) 

Papírszínházas előadásokat szerveztünk a könyvtárban, a magyar népmese alkalmából. 6 

előadást tartottunk, melyen 30-an vettek részt. 

 

Zene világnapja (2021.10.01.)  

A zene világnapja alkalmából több rendezvényre is ellátogathattak vendégeink. 

 Kedvenc filmzenéink a Mézga Gézától a Nagy Ho-Ho Ho Horgászig. A Daniel Speer Brass 

a létező legvizuálisabb zenéket adta elő, hiszen ezek hallatán szinte látjuk a filmek 

bizonyos történeteit, szereplőit, velük izgulhatunk, mintha moziban lennénk. Az 

előadáson 240-en vettek részt. 

 Házhoz megy a zenede – Rocklegendák koncert és zenetörténeti előadás. A 20. század 

könnyűzenéjének fejlődését mutatta be a (blues, swing, beat, soul, rock, pop) zenei 

stílusok érintésével. Az országjáró turné a Nemzeti Kulturális Alap szakmai illetve anyagi 

támogatásával ill. az Emberi Erőforrások Minisztériumának miniszteri keretéből jöhetett 

létre.  260-an élvezték a koncertet. 

 A Lajosmizsei Városi Kamarakórus 25 éves jubileumi koncertet tartott. 60-an vettek 

részt. 

 

Országos Könyvtári Napok (2021.10.5-10.09) 

2021-ben tizenhatodik alkalommal került megrendezése ez az országos programsorozat. Az 

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

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

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

érdeklődősére, a bennünket körülvevő gyors változásokra figyelés tette a szakma 

legjelentősebb, legtöbb érdeklődőt megmozgató programsorozatává ezeket az október eleji 

napokat. A 1792 intézményhez csatlakozott könyvtárunk is.  

Program: 

Egész héten:  

Megbocsátás hete, Aradi Vértanúk emlékezete, ingyenes beiratkozás, fotó kiállítás a könyvtár 

életéből, „Nekem tetszett, olvasd el Te is” könyvajánló a kedves könyvedből 

október 5. – Vendégünk volt Budai Lotti a számos siker regény, valamint ismeretterjesztő 

könyvszerzője. 
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október 8. –  Vendégünk volt Vadadi Adrenn írónő a „Nyomás a suliba” című interaktív 

gyermekfoglalkozással 

október 10. – Könyves Szombat (Könyvtári zsibongás Gazsival, papírszínházas előadás, 

kézműves foglalkozás) 

 

Rézhúron: Háromszék táncegyüttes előadása (2021.10.08.) 

A Rézhúron című előadás Erdély legszebb tájainak folklórkincsében vándorol, tánccal és 

muzsikával, melynek középpontjában a hegedű rézhúrja áll. A rézhúron játszott dallamok 

vezetnek el a népzene, a néptánc és a népdal nyelvén Bukovina, Székelyföld, Felső-

Marosmente, Mezőség, valamint Kalotaszeg vidékeire. A rendhagyó előadás a táncosi 

egyéniségeket szólisztikus formában mutatta be. A Háromszék táncegyüttes 6 állomásos 

magyarországi turnéjában a Rézhúron című folklórelőadás kizárólag Lajosmizsén volt látható. 

Az előadást 195-en tekintették meg. 

 

Táncház a Heveder zenekarral (2021.10.08.) 

Táncházunkban 17 órától a Cseperedők táncát valósítottuk meg, melyen népi játékokkal, 

októberi jeles napokkal, hagyományokkal ismerkedhettek meg az érdeklődők. 2-10 éves 

korosztályú gyerekek szüleik kíséretében jártak a legkisebbek táncházába. 19 órától a 

Söndörgő tánc keretében kalocsai táncokat tanulhattak 10-16 év közötti fiatalok.  

21 órától a Felnőtt táncházban széki, mezőségi, szilágysági, székelyföldi táncrendekkel 

ismerkedhettek a résztvevők. A táncmesterek Bitai Judit és Kovács Sándor voltak. A zenét a 

Heveder zenekar szolgáltatta. Az rendezvényen 120 fő vett részt. 

 

Őszi hacacáré (2021.10.10.) 

Az Őszi Hacacáré összehozza Magyarországot. Az országos programsorozaton Lajosmizse is 

részt vett ingyenes koncertekkel, közösségi megmozdulásokkal, családi programokkal és 

kézműves foglalkozásokkal. Bemutatót tartott a Mizsei K1 Klub, a Tornádó Hungary 

Akrobatikus Rock&Roll és Formációs Tánc csoport. Fellépett a Lajosmizsei Városi 

Kamarakórus. A gyerekek és családok részére A bátor nyulacska című előadás a Fabula 

bábszínház előadásában, kirakodó vásár, légvár, arcfestés, csillámtetoválás, lovaglási 

lehetőség a lajosmizsei Táltos Lovasiskola lovaival, valamint kézműves foglalkozások 

biztosították a szórakozást. Az este folyamán fellépett Marót Viki és a Nova Kultúrzenekar, és 

Fenyő Miklós is. 
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Filmest: Hogyan éltünk az 1970-80-as években? (2021.10.15.) 

Tóth László dokumentumfilmjei a ’70-80-as évek mindennapjait foglalják össze. Az est 

háziasszonya Czigány Mária volt, a vetítés után beszélgetés a filmekről, az archiválásról, a 

vizuális örökségről. 

 

Pál Feri atya előadása (2021.10.11.) 

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

szakember tartott érdekfeszítő előadást „A lelkierő fejlesztése, éltető spiritualitás” címmel. 

Az előadás sokaknak lelki feltöltődést jelentett. 190-en vettek részt rajta. 

 

Hüllő- és ásványkiállítás (2021.10.21-22.) 

Októberben egy kétnapos ingyenes hüllő- és ásványkiállításon nyerhettek bepillantást a 

hüllők rejtélyes világába. Emellett ásványok, ásványékszerek, csigák, kagylók kiállítása és 

vására várta látogatóinkat. Az eseményre 140-en látogattak el. 

 

Október 23-ai városi ünnep (2021.10.23.) 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére színvonalas irodalmi és zenés műsorral 

készült Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára. 

Közreműködött a Mizsei Amatőr Színjátszó Kör és a Lajosmizsei Városi Kamarakórus. A 

megemlékezés után koszorúzást tartottunk a kopjafánál, és a rendőrség előtti emlékműnél. 

Az ünnepségen 80-an vettek részt. 

 

Móczó István könyvbemutató (2021.10.29.) 

Móczó István A csapat című könyve Lajosmizse sakktörténetét mutatja be az elmúlt 70 évben. 

A könyvbemutató előtt fiatal lajosmizsei versenyzők gyakorló rapid partikat játszottak. Az 

esemény háziasszonya Dudás Klára könyvtárvezető, díszvendégek: Basky András Lajosmizse 

város polgármestere, Solymosi László a Pest Megyei Sakkszövetség elnöke, valamint Seres 

László a Bács-Kiskun Megyei Sakkszövetség főtitkára. A helyszínen sakkrelikviák, régi sakk 

könyvek, sakk készletek is kiállításra kerültek. A bemutató 60 résztvevővel zajlott. 

 

Kiállítás: Bozó István – grafikák, kisplasztikák (2021.10.29.) 

Bozó István alkotásaiból (grafikák, kisplasztikák) a régi városházán rendeztünk kiállítást. 

Köszöntőt mondott Miskolczí Mariska és Strobl Alajos. 40-en vettek részt a megnyitón. 
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Kiállítás, régi városháza: Hímzés, varrás, divat (2021.11.05.) 

Parkinson Szilvia kiállítását a régi városházán került megrendezésre. Az alkotót bemutatta Bán 

Andrea, műsorvezető Kollár Csaba volt. 25-en látogattak el. 

 

Boszorkányszombat (2021.11.06.) 

Ezzel a rendezvénnyel szintén a gyermekes családokat szólítottunk meg. Kilencedik 

alkalommal rendeztük meg ezt a sikeres programot, amit évről-évre egyre többen látogatnak. 

A jelmezverseny a fő vonala a programnak, a gyermekek nagyon szeretnek különböző 

boszorkányos jelmezbe öltözni, de emellett vannak kézműves foglalkozások, arcfestés, és 

játszóház, ahol a kollégák által készített ügyességi és logikai játékokkal játszhatnak a gyerekek. 

Rémmesesátorban népmeséket lehetett hallgatni, zenés foglalkozáson vehettek részt a kicsit 

és nagyok. Kispárna mesezenekarral Mandulát elkísérhettük, aki világgá ment. Batyu 

bábszínház elhozta Jancsi és Juliska történetét. A könyvtár ilyenkor is rendkívüli nyitva 

tartásban működik, lévén délután került megrendezésre a program. Támogató volt a 

Lajosmizsei Kultúrapártoló Alapítvány. A délután folyamán közel 500 fő fordult meg a 

rendezvényen. 

 

Könyvbemutató: Lajosmizsei népdalok (2021.11.12.) 

Lajosmizsei népdalok és vallásos népénekek Szomjas-Schiffert György gyűjtése 1955-ből - 

című kötet bemutatója. Az eseményen 40-en vettek részt. 

 

Gorbacsov titkai – könyvbemutató (2021.11.16.) 

Zolcer Jánost évtizedes barátság fűzi a volt szovjet elnökhöz. Az erről szóló könyvbemutatóra 

15-en voltak kíváncsiak. 

 

Adventi szöszmötölő és András-napi táncház és szomszédolás (2021.11.27.) 

Vendégeink Burger Éva virágkötő mester közreműködésével személyre szabott adventi 

koszorút készíthettek, valamint a Diadém Műhelyből Révész Diánával mézeskalács díszeket 

és mécsestartókat díszíthettek.  

Táncházunkban 17 órától a Cseperedők táncát valósítottuk meg, melyen népi játékokkal, 

novemberi jeles napokkal, hagyományokkal ismerkedhettek meg az érdeklődők. 2-10 éves 

korosztályú gyerekek szüleik kíséretében jártak a legkisebbek táncházába. 19 órától a 

Söndörgő tánc keretében kalocsai táncokat tanulhattak 10-16 év közötti fiatalok.  
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21 órától a Felnőtt táncházban széki, mezőségi, szilágysági, székelyföldi táncrendekkel 

ismerkedhettek a résztvevők. Elsősorban a 18 év feletti művészeti iskolások és a nyugdíjas korú 

táncolni szeretők vettek részt a rendezvényen. A táncmesterek Bitai Judit és Kovács Sándor 

volt. A zenét a Bakos zenekar szolgáltatta. Az rendezvényen összesen 95 fő vett részt. 

 

Adventi gyertyagyújtás (2021.11.28., 12.05., 12. és 19.) 

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

valósult meg. 18 órától advent vasárnapjain a központi parkban. Az eseményeken összesen 

360 látogatót számláltunk. 

 

XXI. Lajosmizsei Betlehemi Jászolkiállítás (2021.12.07-17.) 

21. alkalommal került megrendezésre a Betlehemi Jászolkiállítás az Őszikék Nyugdíjasklub 

közreműködésével. A tavalyi évhez hasonlóan idén is felkerült a kiállítás anyaga honlapunkra, 

így virtuálisan is megtekinthették, akik a vírushelyzet miatt nem vettek részt személyesen. A 

kiállítást megnyitotta Óber Roland intézményvezető, valamint áldást mondott Ferenczy József 

református lelkész. 280 fő látogatott el. 

 

Adventi utcazene kórus (2021.12.15.) 

Főként kórustagok üzletei előtt, valamint a művelődési házban összegyűlve karácsonyi 

hangulatot idézett a Városi kórus néhány ünnepi dallal. Minden évben így járják körbe a 

várost, ezzel is emlékeztetve az ünnepek közeledtére. Közel 60-an hallgatták az előadást a 

különböző helyszíneken.  

 

Karácsonyi Szomszédolás és Táncház (2021.12.18.) 

A délutánt karácsonyi kézműves foglalkozásokkal nyitottuk, Burger Éva virágkötő mester 

közreműködésével karácsonyfadíszt, valamint Fazekas Helénával csuhé angyalt készítettek a 

gyerekek. 16 órától vendégtáncosok néptánc műsora következett, fellépett: 

 Dabas (Borovenka) - Szlovák táncok 

 Kecskés Gergő és Kovács Sándor botoló 

 Martfű - Jászsági táncok 

 Veszelszki Boglárka és Molnár Dominik - kiskunsági táncok 
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A zenét a Bakos zenekar biztosította. Ezt követően a Szászcsávási és az Üsztürü zenekar 

előadása következett, majd karácsonyi dalokat hallgathattunk a Szászcsávási Férfi Kórus 

előadásban. 

18 órától a Cseperedők tánca keretében a kicsik adventi és karácsonyi népszokásokkal, 

hagyományokkal ismerkedhettek meg, Betlehemes játékban is részt vehettek a Mizsei 

Vadrózsák közreműködésével. 19 órakor a Söndörgő tánc következett, ahol az ifjúsági 

korosztály felcsíki táncokat tanult. Végül 21 órától a Felnőtt táncházban széki, mezőségi, 

szilágysági, székelyföldi táncok, szászcsávási és jászsági táncok kerültek terítékre. 

Táncmesterek: Bitai Judit, Kecskés Gergő, Kovács Sándor és Veszelszki Boglárka. 

90 fő látogatott el a rendezvényre. 

 

Újév váró foglalkozások a könyvtárban (2021.12.28-30.) 

Gyermekprogramokkal vártuk olvasóinkat az év utolsó hetében. Volt papírszínházas 

előadások, kézműves foglalkozások, valamint Kölyök szilveszter Gazsival. 30 –an vettek részt 

a programokon.  



29 

 

 

Összesen: 152 rendezvény  

 

 

Összesen: 206 rendezvény  
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Rendezvényeink típus szerinti eloszlása 2021.

Művészeti események Szórakoztató rendezvények Közösségi rendezvények

Kiállítások Használóképzés/olvasásfejlesztés Külső szervek rendezvényei
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Rendezvényeink típus szerinti eloszlása 2020.

Művészeti események Szórakoztató rendezvények Közösségi rendezvények

Kiállítások Használóképzés/olvasásfejlesztés Külső szervek rendezvényei
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Összesen: 18.046 látogató  

 

 

 

 

Összesen: 12 608 látogató  

Művészeti események; 
100

Szórakoztató 
rendezvények; 6385

Közösségi 
rendezvények; 3475

Kiállítások; 805

Használóképzés/olvasásf
ejlesztés; 2371

Külső szervek 
rendezvényei; 730

Rendezvények látogatottsága (fő) 2021.

Művészeti események Szórakoztató rendezvények Közösségi rendezvények

Kiállítások Használóképzés/olvasásfejlesztés Külső szervek rendezvényei

Művészeti 
események; 460

Szórakoztató 
rendezvények; 4865

Közösségi 
rendezvények; 1512

Kiállítások; 2662

Használóképzés/olvasásf
ejlesztés; 1770

Külső szervek 
rendezvényei; 1339

Rendezvények látogatottsága (fő) 2020

Művészeti események Szórakoztató rendezvények Közösségi rendezvények

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

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

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

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

rendezvényeit, akkor későbbi életkorában is szívesen betér hozzánk. 

 

3.7.2. Külső szervezetek rendezvényei 

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

intézmények által szervezett rendezvények 2021. évben a járványhelyzet miatt, illetve 

rendezvénytartási tilalom miatt szintén csak az év második felében kerültek megrendezésre. 

 

Időpontja Rendezvény megnevezése Látogatók száma 

2021.06.09. 
Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános 
Iskola Gálaműsora 

60 fő 

2021.06.14. Lakossági Fórum Zöldváros Projekt 50 fő 

2021.06.22. Munkaerő toborzó 15 fő 

2021.07.01. Ki mit tud? FŐNIX DANCE 80 fő 

2021.07.05. EGYSZI Tábori foglalkozások 24 fő, 10 alkalom 

2021.09.14-étől Gombász tanfolyam 80 fő, 12 alkalom 

2021.09.25. Régészkör 5 fő 

2021.10.21. Falugazdász tájékoztató 15 fő 

2021.10.30. Régészkör 6 fő 

2021.10.30. Üzleti tájékoztató 120 fő 

2021.11.16. Zeneiskola Tanszaki Koncert 40 fő 

2021.11.18. Lakossági Fórum 35 fő 

2021.11.18. Közmeghallgatás 60 fő 

2021.12.01. Napelem Pályázat tájékoztató 40 fő 

2021.12.02. Líra Zeneiskola Koncert 70 fő 

2021.12.09. Véradás 30 fő 

 
Partner intézményeinknek 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 12 éve az intézményünkben tartja vizsgáit, 

versenyeit. 
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Partner intézmények: 

 Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 

Intézménye 

 Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola 

 Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 

 Líra zeneiskola 

 

3.7.3. Kiállítások 

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

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

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

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

összeállításánál nem szabunk határokat, a legkülönbözőbb műfajú tárlatokat szervezzük – 

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

egyeztetés alapján más műalkotások kiállítására. 

 

Kiállítás időtartama Kiállító neve Kiállítás műfaja 

2021.05.29. Grillázs és Mézeskalács kiállítás egyéb 

2021.05.10.-06.30. 
"Pillanatok a természetből" - Tokai 
Eszter természetfotós kiállítása 

fotó 

2021.08.28. – 09.30. 
„Életképek” című fotókiállítás 
Vándorkórus Találkozó 

fotó 

2021.10.20-21. Hüllő- és ásványkiállítás természettudományi 

2021.10.05.-10.13. Aradi Vértanúk Emlékezete történeti egyéb 

2021.11.09-27. Meserét Óvoda csoportjainak kiállítása egyéb 

2021.11.15.-12.02. Amatőr kézművesek kiállítása képző- és iparművészeti 

2021.12.07-17. 
XXI. Lajosmizsei Betlehem és 
Jászolkiállítás online 

képző- és iparművészeti 

 

3.7.4. Táborok 

 

Tánc és Fitness tábor (2021.07.05-09.) 

A FŐNIX DANCE Táncegyesület táborában 25-30 fő vett részt, egészen kicsiktől a nagyobb 

gyerekekig. Az egy hetes program alatt számos műfajban kipróbálhatták magukat, úgy mint 

modern tánc, hip-hop, latin, zumba, gyerekfitness, légtornász gyakorlatok, akrobatika, balett, 

de volt közös strandolás, biciklizés, görkorcsolya is.  
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Tűzzománc tábor (2021.07.19-23.) 

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.  

 

Néptánc tábor (2021.07.05-09. és 2021.08.09-13.) 

Bitai Judit a Mizsei Vadrózsák csoportvezetője tartotta júliusban a gyerek, majd augusztusban 

az ifjúsági néptánc tábort. Előbbin 65 gyermek vett részt, utóbbin pedig 30 fiatal táncos. A 

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

az érdeklődőknek. 

 

Hon- és népismereti tábor (2021.07.19-23. és 07.26-30.) 

Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára a Fordulj kicsi szék honismereti tábor, és a 

Bogár Imre honismereti tábor megvalósítására a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési 

Kollégiumának pályázatán 550.000 Ft támogatásban részesült. 

 

Július második hetétől augusztus harmadik hetéig napközis felügyeltet vállaltunk a lajosmizsei 

általános iskolások számára. A gyermekek tartalmasan tölthették el idejüket a könyvtárban: 

olvasás, játék, társasjáték, tabletet használhattak, zenehallgatás, mesenézés, mesehallgatás, 

kézművesfoglalkozás, udvari játékok, séta. Az étkezést az IGSZ biztosította, az iskola 

ebédlőjében. 

 

 

3.8. Közösségek / Szakkörök / Klubok 

 
Akrobatikus Rock&Roll 

Hetente egy alkalommal tartanak edzést. A csoport indulását a koronavírus, és a hozott 

intézkedések következtében nehézkes volt. A csoport a vírushelyzet elvonulását követően 

fejlesztésre szorul. 

 

Ékszerkészítő szakkör 

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

Havi egy alkalommal készíthetnek a részvevők saját készítésű ékszereket. 2021-ben 4 
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alkalommal került megrendezésre, 8 fő vett részt a foglalkozáson, fiatalok és idősebbek 

vegyesen 

 

Fazekas szakkör (Családi és Felnőtt) 

Rajszkyné Dancsó Gabriella fazekas vezetésével 2019-ben kezdte meg működését a 

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

tárgyakat alkothassanak. Alkalmanként 10-11-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 10 volt. 

 

Foltvarró klub 

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

egyszer gyűlnek össze, hogy megismerkedhessenek a foltvarrás rejtelmeivel. Alkalmanként 12 

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

száma 4 volt. 

 

Gombász klub 

Havonta tartják összejövetelüket Tóth István vezetésével. Gomba és gyógynövény ismereti 

témában tartanak előadásokat, gyűjtőtúrákat, és közösségi programokat. A tagok száma 24 

fő.  

 

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 hímzőkörnek 12 tagja van.  

 

Jóga 

Heti egy csütörtökön, tart foglalkozást Dodonka Márta jógaoktató. Tavalyi évben egy másik 

csoport is indult kedd reggel és csütörtök este Csóka Barbara jógaoktató vezetésével. 
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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. 

 

Mizsei Vadrózsák Néptánccsoport 

Vezetőjük Bitai Judit. Az összesen közel 100 főt számláló tánccsoportok hetente gyűlnek 

össze gyakorolni. A gyerekek 3 csoportra, míg az ifjúsági korosztály 2 csoportra oszlik. Helyi 

rendezvényeken, ill. más településeken lépnek fel. A tavalyi évben 7 fellépésük volt. 

 

Mozgásos babás délelőtt 

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

Rimóczi Klára jógaoktató vezetésével. Azóta rendszeressé vált ez a foglalkozásforma is. Tavalyi 

évben a vírushelyzet miatt csupán 2 alkalommal tartottuk meg 14 résztvevővel (anyukák és 

gyermekeik). 

 

MASZK 

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

színjátszókból verbuválódott. Heti rendszerességgel tartanak próbát közel 16 fővel működnek. 

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

színjátszókból verbuválódott. Heti rendszerességgel tartanak próbát, közel 16 fővel 

működnek. Alkalmanként közösségi rendezvényeken is fellépnek. 

 

Nyugdíjas Pedagógus Olvasókör 

Lajosmizsei nyugdíjas pedagógusokból öntevékeny módon alakult kör. Minden hónap utolsó 

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

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

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

rendszeresen részt vettek. Vezetőjük Sárközi Zsuzsa.  
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Őszikék Nyugdíjasklub 

Kéthetente tartják összejövetelüket vezetőjük Mayer Ferencné választották elnöküknek. A 

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

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

 

Őszirózsa Népdalkör és Rózsa Sándor Citerazenekar 

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

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

17 főt számlál. Helyi rendezvényeken, ill. más településeken lépnek fel.  

 

Sakk szakkör 

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

több versenyen is indulnak, melyeken szép eredményeken érnek el.  

 

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. A szakkör 

vezetését Takács Jolán vette át az év folyamán. 

 

Városi Kamarakórus 

A 15-18 főt számláló énekkar Berta István vezetésével 25 éve működik. Hetente tartanak 

próbát, helyi ill. környező települések rendezvényein lépnek fel, tavaly 3 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.  

 

Egyházak 

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

Egyház.  
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4. Szolgáltatások 

4.1. Könyvtár szolgáltatásai 

Ingyenes szolgáltatások: 

könyvek kölcsönzése 

kölcsönzött könyvek hosszabbítása 

helyben olvasás 

könyvek, dokumentumok előjegyzése 

felvilágosítás, tájékoztatás 

a könyvtár bemutatása, könyvtárhasználati órák 

Térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások: 

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

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

szkennelés 

laminálás (A/4) 

fax küldés, fogadás 

internet szolgáltatás (napi első fél óra ingyenes az esélyegyenlőség 

megteremtése céljából)  

könyvtárközi kölcsönzés (postaköltség) 

 

4.2. Művelődési ház szolgáltatásai 

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

előadásokra, összejövetelekre, árusításra.  

Rendelkezésre álló technikai eszközök bérbeadása. 

Kiállító terek biztosítása. 

 

5. Pályázatok 

2016 novemberében beadtunk egy Európai Uniós pályázatot „Lajosmizse Város 

Művelődési Háza és Könyvtára a helyi köznevelés eredményességéért” címmel.  

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

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

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

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

tanulói és az óvodás gyermekek óvodai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztéséhez, 

ismeret- és tudásgyarapításához nem formális és informális tanulási alkalmak keretében. 

Ezáltal a helyi köznevelés hatékony támogatása érdekében fejlődjön a kulturális 

szolgáltatások, tevékenységek programkínálata. 

Projektünk hivatalos kezdete: 2018. február 1. volt. 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 pályázat megvalósítása 2020. első felében fejeződött be. A fenntartási idő egy év, 

mely 2021. szeptemberében kezdődött el. 

 

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

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

projektre. A Digitális Jólét Pontok, vagyis DJP Pontok fejlesztésének alapvető célja, hogy a 

fejlesztések révén hozzájáruljanak a digitális alapkészségek fejlesztéséhez, a digitális 

készségekkel nem rendelkező magánszemélyek számára az informatikai eszközökhöz és az 

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

minden DJP Ponton rendelkezésre álljon. A pályázat keretein belül új wifi csatlakozást 

építettek ki, valamint használatra kaptunk mobil eszközöket (laptopot, tabletet), nyomtatót. 

Ezeket minden napi munkánk során használjuk. 

 

I. Elszámolt pályázatok: 

Az intézmény zárva tartása alatt a korábban nyert, és megvalósított pályázatok szakmai 

beszámolóit, és pénzügyi elszámolását végeztük. 

 

Projekt címe: Az Őszirózsa népdalkör és a Rózsa Sándor citerazenekar szakmai 

programjának, és jubileumi rendezvény 

Pályázati azonosító: CSSP-E-NEPZENE-2019-0184 
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Támogatás összege: 700.000,- Ft 

Elszámolás benyújtásának időpontja: 2021. január 12. 

 

Projekt címe: A Mizsei Vadrózsák néptánccsoport szakmai programja, és közösségépítő 

rendezvényeinek megvalósítása 

Pályázati azonosító: CSSP-E-NEPTANC-MO-2019-0191 

Támogatás összege: 800.000,- Ft 

Elszámolás benyújtásának időpontja: 2021. február 23. 

 

II. Megvalósított pályázatok a 2021. évben 

 

"Akinek most kedve nincs…” című táncházsorozat 

A Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára  

A projekt címe: "Akinek most kedve nincs…” című táncházsorozat  

A támogatás összege: 900.000,- Ft 

A támogatás mértéke:100% 

Projekt azonosítószáma: CSSP-TANCHAZ-2020-0245 

A projekt tartalmának bemutatása:  

A Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára a tizenkettőezer lakosú Lajosmizse város 

közművelődési intézményeként 2008 óta szervez táncházat, néptánc tábort és népművészeti 

rendezvényeket. A koronavírus megfékezése miatt a pályázat megvalósítási időszaka többször 

módosult. 2021. június 1. - december 31. közötti időszakban, a támogatásnak köszönhetően 

nyolc táncházat tudtunk megvalósítani jeles ünnepekhez kapcsolódóan, melyek a következők 

voltak:  

Szent Iván-éji mulatság - táncház, Arató bál - táncház, „Szüreti mulatság” – Táncház, 

Kisfarsangi mulatság – táncház, Táncház a Heveder zenekarral, András-napi Táncház, 

Karácsonyi Táncház. 

A megszervezésre került táncházainkban három korosztályt részvételére építettünk: 

A 17-19 óráig tartó Cseperedők táncára a 3-10 éves korosztályt vártuk a sok-sok játékkal, 

kézműves programmal, mesével fűszerezett, komplex programra szüleik, nagyszüleik 

kíséretében. A 19-21 óráig tartó Söndörgő tánc, a 10-16 évesek táncháza. A 21 órától általában 

éjfélig tartó Felnőtt táncházba a 18 évesnél idősebb generációk képviselői jártak.  
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A táncház szakmai programjainak házigazdája és vezetője Bitai Judit, a Mizsei Vadrózsák 

néptánc csoport vezetője, Kecskés Gergő és Kovács Sándor volt. A táncházi programok zenei 

tanácsadója Majos István Levente, az Üsztürü zenekar, és Bakos Dániel, a Bakos zenekar 

vezetője volt. A támogatásnak köszönhetően vendégünk lehetett a Szászcsávási zenekar. 

Pályázati programunk révén elsősorban szűkebb hazánk a Kiskunság, valamint a Kárpát-

medence népzene és néptánc hagyományait tanítottuk újra nemcsak a felnőtteknek, hanem 

a gyerekeknek is játékos formában. Ez a Cseperedők táncában és a Söndörgő táncban kapott 

főszerepet. 

A mulatságokon megőriztük a táncházak hagyományos magyarországi és erdélyi táncrendjeit. 

Házigazdaként fellépési lehetőséget biztosítottunk tehetséges fiatal szólistáknak, 

táncosoknak. Táncházainkban nagyobb szerepet szántunk a Mizsei Vadrózsák 

Néptánccsoportnak és tagjainak, illetve az utánpótlást adó Intézmények növendékeinek. 

A támogatás segítségével az alábbi időpontokban, programmal és közreműködőkkel 

szerveztük meg a táncházainkat. 

 

2021. június 25. 

SZENT IVÁN-ÉJI MULATSÁG TÁNCHÁZ 

18-19 óráig Cseperedők tánca: népi játékok, júniusi népszokások, hagyományok 

19-21 óráig Szent Iván-éji mulatság (játékos, zenés gyermek foglalkozás) 

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

Táncmester: Bitai Judit és Kecskés Gergő  

Zenét szolgáltatja: Bakos zenekar 

 

2021. július 09. 

Arató bál - Táncház 

18-19 óráig Cseperedők tánca: népi játékok, júliusi népszokások, hagyományok  

19-21 óráig Söndörgő tánc (ifjúsági korosztály): rábaközi táncok tanítása 

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

Vezeti: Bitai Judit és Csontos Zsolt 

Zenét szolgáltatja: Bakos zenekar 

 

2021. augusztus 13. 

„Van e háznak rózsabokra, Nyúljék érte sok napokra” - Táncház 
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18-19 óráig  Cseperedők tánca: népi játékok, táncok, augusztusi népszokások 

19-21 óráig  Söndörgő tánc (ifjúsági korosztály): mezőségi táncok tanítása 

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

Táncmester: Bitai Judit, Kecskés Gergő 

Zenét szolgáltatja: Bakos zenekar 

 

2021. szeptember 04. 

„Szüreti mulatság” - Táncház 

17-19 óráig  Cseperedők tánca: népi játékok, szüreti népszokások 

19-21 óráig  Söndörgő tánc (ifjúsági korosztály): somogyi táncok tanítása 

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

táncrendek 

Táncmesterek: Bitai Judit és Plaszkó Bence 

Zenét szolgáltatja: Bakos zenekar 

 

2021. szeptember 25. 

„Kisfarsangi mulatság” - Táncház 

17-19 óráig  Cseperedők tánca: népi játékok, Mihály napi népszokások 

19-21 óráig  Söndörgő tánc (ifjúsági korosztály): rábaközi táncok tanítása 

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

táncrendek 

Táncmesterek: Bitai Judit néptáncoktató, Kecskés Gergő néptáncoktató 

Zenét szolgáltatja: Bakos zenekar 

 

2021. október 8. 

Táncház a Heveder zenekarral 

21-24 óráig  Felnőtt táncház: székelyföldi táncok 

Táncmester: Bitai Judit néptáncoktató 

Zenét szolgáltatja: Heveder Zenekar 

 

2021. november 27. 

András-napi Táncház 

17-19 óráig Cseperedők tánca: népi játékok, novemberi jeles napok, hagyományok 
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Kézműves foglalkozás: papírbáb készítése 

Népmese: Az égig érő fa 

19-21 óráig Söndörgő tánc (ifjúsági korosztály): kalocsai táncok tanítása 

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

Táncmester: Bitai Judit, Kovács Sándor 

Zenét szolgáltatja: Bakos zenekar 

 

2021. december 18. 

Karácsonyi Táncház 

17-19 óráig Cseperedők tánca: adventi és karácsonyi népszokások, hagyományok 

Kézműves foglalkozás: karácsonyfadíszek készítése 

19-21 óráig Söndörgő tánc (ifjúsági korosztály): felcsíki táncok tanítása 

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

Táncmester: Bitai Judit, Kecskés Gergő 

Zenét szolgáltatja: Üsztürü zenekar 

 

A Mizsei Vadrózsák néptánccsoport szakmai programja, és közösségépítő rendezvényeinek 

megvalósítása 

Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára a Mizsei Vadrózsák szakmai programjainak, 

és közösségépítő rendezvényeinek megvalósítására az Emberi Erőforrás Minisztériuma Csoóri 

Sándor Alap pályázatán 800.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. 

A projekt címe: A Mizsei Vadrózsák néptánccsoport szakmai programja, és közösségépítő 

rendezvényeinek megvalósítása 

A támogatás összege: 720.000,- Ft 

A támogatás mértéke:100% 

Projekt azonosítószáma: CSSP-NEPTANC-MO-2020-0329 

A projekt bemutatása:  

A Mizsei Vadrózsák 2010. szeptember 1-jén kezdte meg működését. A csoport kezdetben kis 

létszámmal indult, de 2021-re a tagok száma elérte a 103 főt. A néptánccsoport az évek alatt 

leginkább városi rendezvényeken, mint a Szamócás Vásári Forgatag, Tavaszköszöntő húsvéti 

Kavalkád, Karácsonyi gála műsorok, illetve Kecskeméten a Hírös Hét Fesztiválon és a Helyi 

Termék Ünnepeken, továbbá Táborfalván és Kisújszálláson meghívott vendégként különböző 

városi rendezvényeken lépett fel. 
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A néptánccsoport öt csapatra tagolódik, melyek a következők Söndörgők tagjai 9-11 éves 

korosztály, a Vadhajtás tagjai 14-25 éves korosztály, Cseperedők, Aprócskák és Kincsöcske 

csoport. 

Elsődleges célunk, hogy az autentikus magyar néptáncot, és népi kultúrát, hagyományokat 

ismerjék és szeressék meg a helyi fiatalok. Elsősorban szűkebb hazánk kis Magyarország, 

valamint a Kárpát-medence népzene és néptánc hagyományait szeretnénk újra ismertetni. 

 

A Mizsei Vadrózsák néptánccsoport szakmai programja 

1. Vendégoktatók meghívása a csoporthoz:  

2021. október 1. és december 20. között 8 alkalommal vendég táncoktatókat hívunk meg a 

csoporthoz, akik új anyaggal bővítik ismereteinket. 

2. Karácsonyi Szomszédolás 

2021. december 18. 14-18 óráig tervezünk egy közösségépítő és formáló rendezvényt, amelyre 

vendégeket hívtunk a környező település néptánccsoportjaiból (Dabas (Borovenka), Martfű, 

Ballószög, Kecskemét), illetve vendégeket várnánk Szászcsávásról, Budapestről. A 

közösségformáló rendezvény keretén belül „disznótoros étkeket” készítünk, amit a fent 

említett csoportokkal együtt egy közös ebéd és vacsora formájában fogyasztunk el. Ez által 

építve a jó kapcsolatokat, és ismerkedni a meghívott vendég együttesekkel. A program 

keretében mindegyik együttes bemutatja rövid műsorát.  

Zenekari kíséret a fellépőknek és élőzene biztosítást a Bakos zenekar, a Szászcsávási zenekar 

biztosította, és a Szászcsávási Dalárda karácsonyi énekekkel kápráztatta el a közönséget. 

3. Önálló bemutató élőzenekari kísérettel és vendég együttes előadásával: 

A bemutató címe: „Járd ki lábam, járd ki most…” 

Időpontja: 2021. augusztus 13. 17 órai kezdéssel 

A CSSP pályázatnak köszönhetően 800.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült 

az intézmény, és a Mizsei Vadrózsák. 

 

XII. Regionális Vándorkórus Találkozó  

Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára a XII. Regionális Vándorkórus Találkozót 

rendezte meg a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési Kollégiumának pályázatán 500.000 Ft 

támogatásnak felhasználásával. A Találkozó keretében kiállítás, koncert, közösségépítő közös 

ebéd, és jó hangulatban zajló közös „nótázások” valósultak meg. 

A támogatás összege: 500.000,- Ft 
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Program tervezett időpontja: 2021. augusztus 28. 9.30-16.00 óráig 

Pályázati azonosító: 205107/03500 

 

Fordulj kicsi szék honismereti tábor, és a Bogár Imre honismereti tábor  

Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára a Fordulj kicsi szék honismereti tábor 

2021.07.05-09., és a Bogár Imre honismereti tábor 2021.08.09-13. megvalósítására a Nemzeti 

Kulturális Alap Közművelődési Kollégiumának pályázatán 550.000 Ft támogatásban részesült, 

melyet a támogatási összeg felhasználásával meg is valósított. A pályázatot 2022. június 30-ig 

kell elszámolnunk. 

A támogatás összege: 550.000,- Ft 

A megvalósítás tervezett időpontja: 2021.07.05. – 2021.08.31. 

Pályázati azonosító: 205104/02288 

 

Projekt címe: XXVII. Lajosmizsei Napok  

Pályázati azonosító: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01503  

Támogatás összege: 14.995.937,- Ft 

A projekt a pandémia miatt többször átdolgozásra került, és 2021. június 25-26-án a szabadtéri 

rendezvényeket megvalósítottuk. A 2021. évben az időközi szakmai beszámoló, és a pénzügyi 

elszámolás benyújtásra került, melyet 2022. január 25-én és 2022. január 24-én fogadott el az 

Iránytó Hatóság. Az elszámolt projekt értéke: 14 224 531 Ft.  

A projektzáró rendezvény 2022. január 24-én valósult meg. A záróelszámolás és a záró szakmai 

beszámoló készítése folyamatban van. 

 

Projekt címe: XXVIII. Lajosmizsei Napok  

Pályázati azonosító: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-02085  

Támogatás összege: 14.880.145,- Ft 

A projekt előkészítései szakaszában a fellépők, illetve a megvalósításhoz szükséges 

szolgáltatások árainak változása miatt módosítottuk a korábban beadott pályázatot. A projekt 

2021. augusztus 20-21-22. napokon megvalósításra került. 

Az időközi beszámoló és az időközi pénzügyi elszámolás 2021.10.27-én benyújtásra került. A 

záró beszámolót és záró elszámolást 2021.12.27-én nyújtottuk be, és 2022.02.01-én 

elfogadtak el. 
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III. Több pályázaton is nyert a lajosmizsei művelődési ház 

2021. évben is számos pályázatot nyert a Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára, 

amelyek a következők: 

 

"Bárcsak ez az éccaka…” című Táncházsorozat 

Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára a rendszeres táncházi programjai 

megvalósítására az Emberi Erőforrás Minisztériuma Csoóri Sándor Alapból 700.000 Ft vissza 

nem térítendő támogatásban részesült. 

A projekt címe: "Bárcsak ez az éccaka…” című Táncházsorozat 

A támogatás összege: 700.000,- Ft 

A támogatás mértéke:100% 

Projekt azonosítószáma: CSSP-TANCHAZ-2021-0075 

 

A Mizsei Vadrózsák néptánccsoport szakmai programja, és közösségépítő rendezvényeinek 

megvalósítása 

Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára a Mizsei Vadrózsák szakmai programjainak, 

és közösségépítő rendezvényeinek megvalósítására az Emberi Erőforrás Minisztériuma Csoóri 

Sándor Alap pályázatán 800.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. 

A projekt címe: A Mizsei Vadrózsák néptánccsoport szakmai programja, és közösségépítő 

rendezvényeinek megvalósítása 

A támogatás összege: 800.000,- Ft 

A támogatás mértéke:100% 

Projekt azonosítószáma: CSSP-NEPTANC-MO-2021-0108 

 

Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Kulturális bérfejlesztés támogatása 

Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára a Kulturális bérfejlesztés támogatására az 

Emberi Erőforrás Minisztériuma pályázatán 7.291.706,- Ft vissza nem térítendő támogatásban 

részesült. 

A projekt címe: Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Kulturális bérfejlesztés 

támogatása 

A támogatás összege: 7.291.706,- Ft 

A támogatás mértéke:100% 

Projekt azonosítószáma: KBFT-E-22-0334 
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6. Reklámtevékenység, média megjelenés 

A már 15 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 4 lapszámmal jelent meg az újság. A szerkesztésnél jól át 

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

a célközönséghez. 

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. 

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

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

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

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

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

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

Folyamatosan keressük még a további lehetőségeket, ahol megjelenhetnénk.  

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

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

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

településekre viszünk át. Havonta megjelentetjük Lajosmizsei Kínáló című kiadványunkat 

(2021-ban 4 szám jelent meg), melyben szintén az aktuális programjaink, szolgáltatásaink 

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

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

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

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

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

meg látogatóinkat. 

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

új lehetőségeket. 
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Reklámtevékenység számokban: 

Ismerethordozó Címek száma Összes példány 

Újság (Hírlap) 4 18200 

Szórólap, meghívó 14 4460 

Plakát 24 445 

Műsorfüzet 4 240 

 

7. Gazdálkodás 

A járvány elleni védekezés igen nagy terhet jelentett a város önkormányzatának, ezért 

mi is úgy alakítottuk a költségvetésünket, hogy hozzá tudjunk járulni a védekezéshez. A 

nehézségek ellenére, 2021-ben is kiegyensúlyozott gazdálkodást folytattunk. 

Állománygyarapításra fordítható összeget a kulturális törvényben megfogalmazott módon, az 

év során folyamatosan használtuk fel.  

2021-ben az intézmény sikeres pályázatot nyújtott be kulturális bérfejlesztés támogatására az 

Emberi erőforrások Minisztériumához. Ennek ellenére a kulturális ágazatban dolgozó 

munkavállalók fizetése még mindig elmarad az átlagkeresettől, mivel a bérminimum 

emelkedése nem lett beépítve a bérfejlesztésbe. Ennek az orvoslása a továbbra is a 

szakminisztérium feladata kell, hogy legyen. Sok kérdést vet fel a bérfejlesztésnél, hogy a 

kulturális dolgozók át kerültek a munkatörvény könyve alá.  

 

2021. évi kiadások teljesítése (adatok e Ft-ban) 

 

(adatok e Ft-ban) művelődési ház könyvtár 

Személyi juttatás 25660 15 848 

 Járulék: 3 611 2 814 

Dologi kiadások 36 930 2 559 

Felhalmozási kiadás 7851  

Kiadás összesen: 74 052 21 221 

 

2021. évi bevételi teljesítése 

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

technikai szolgáltatásokból áll össze. 
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(adatok e Ft-ban) művelődési ház könyvtár 

Alaptevékenység 5 478 113 

Felhalmozási és tőke jellegű 

bevétel 

29 880  

Egyéb bevétel 7 122  

Támogatás 56 280 21 108 

- ebből fenntartó szervtől 

kapott támogatás 

28 734 21 108 

- pályázati támogatás 14 996  

Bevétel összesen: 98 760 21 221 

 

 

 

 

8. Összegzés 

 A járvány ügyi helyzet alakulása hatalmas hatással volt tevékenységünkre. Az évet 

rögtön bezárással kezdtük. Nem volt látogatható az intézmény, külső helyszínen sem lehetett 

rendezvényeket szervezni. Áprilisig csak az ott dolgozók lehettek a munkahelyen. Ezt a 

kényszerű szünetet kihasználva nagyobb hangsúlyt kapott a háttérmunka. Szakmai 

beszámolókat, pénzügyi elszámolásokat készítettünk a megnyert pályázatokhoz, és több új 

pályázatok megírásán dolgoztunk. Elsődleges cél volt számunkra, hogy az olvasóink és 

használóink ugyanúgy a legjobb szolgáltatásokhoz jussanak, ha egy kicsit másként is. A zárva 

tartás alatt bevezetésre került a könyvtár ajtón kívüli szolgáltatásunk, amely lehetőséget 

biztosított a lakosságnak a könyvkölcsönzésre, könyvvisszavételre, valamint több online 

rendezvényt szerveztünk. A nyitást követően is az elsődleges szempont volt, hogy 

megfeleljünk a rendeletekben megfogalmazott korlátozásoknak. Nagyon sok és többféle 

kritériumnak kellett megfelelnünk ahhoz, hogy meg tudjunk rendezni egy-egy programot. 

Az intézmény 2021. évi működése pénzügyileg kiegyensúlyozott volt, a járványügyi helyzet 

miatt kialakult terhek ellenére is. 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.  

 




