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1. Bevezetés 

Egy nehéz pandémiás időszakon túl, 2022-ben elsődleges tervünk volt a járványt 

megelőző utolsó normál év eredményeit visszaállítani, növelni. Ezen törekvésünket a sokrétű 

rendezvényeinkkel, szolgáltatásainkkal sikerült teljesíteni. Sajnos az év végén ismét 

megszorításokkal, rezsiválsággal kellett szembe néznünk és ez az újabb helyzet a 2023-as 

esztendőben is meghatározza az intézményünk működését. 

Ezeknek a nehézségeknek ellenére célunk továbbra is az, hogy a város szellemi és 

kulturális életének meghatározó szereplőjeként a társadalmi megfelelés és a gazdaságos 

működés összhangját megteremtve működjünk, igényeknek eleget téve Lajosmizse Város 

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

használói és szakmai elvárásoknak ezzel hozzájárulva a kulturális esélyegyenlőség 

megvalósításához.  

Az intézmény a több évtizedekre visszanyúló fennállása alatt folyamatosan bázisa volt 

a művelődni vágyó öntevékeny közösségeknek, valamint a művészetekre fogékony 

polgároknak. Törekvésünk napjainkban is az, hogy minden korosztály találjon a kulturális 

palettán olyan programot, amelyre szívesen látogat el, ami értéket közvetít számára, ahol 

együtt lehet hasonló érdeklődési körű társaival, ahol tevékenységével hozzájárulhat a helyi 

társadalom formálásához. 

Elsődleges feladatunk a magyar kultúra értékeinek megteremtése, valamint azok 

közvetítése a helyi lakosság felé. Szerepet kell vállalnunk a hagyományok ápolásában, 

megőrzésében, átadásában, valamint a sajátos helyi kultúra gazdagításában. Az intézmény 

fontos színtere a lokális közösségi művelődésnek, mellyel a helyi identitástudatot erősíti a 

művelődési formák igénybevevőiben. 

A rendezvényeink, a pályázati lehetőségeink és szakmai kapcsolataink kialakítása 

területén igyekeztünk minden lehetőséget kihasználni, megvalósítani. Továbbra is úgy 

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

érdekében, hogy a városban élőknek, egyéneknek és közösségeknek nagyobb segítséget 

nyújtsunk az esélyteremtéshez, fejlődéshez. 

Könyvtárunk gyűjteményével, melyet tudatosan és szakszerűen alakítjuk, 

szolgáltatásainak részben akadálymentes hozzáférésének biztosításával, használói igények 

folyamatos merésével, új közösségi terek kialakításával, rendezvényeivel támogatja a város 
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területén az élethosszig tartó tanulás, az önművelés, a személyiségépítés és rekreáció minden 

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

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

közösségi média célirányos felhasználásával  

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

rendezvényeken túl, - melyeket változatos tartalommal töltünk meg - folyamatosan 

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

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

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

feldolgozása és közvetítése a legfontosabb könyvtárszakmai feladatok. Könyvtárunk 

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

használóknak. 

 

1.1 Infrastruktúra: 

 A folyamatos és a szolgáltatások minőségi kiszolgálása elengedhetetlen a megfelelő 

infrastruktúra megléte. A könyvtárban nyitva tartási időben biztosítjuk látogatóinknak a 

számítógép használatot, fekete-fehér, vagy színes nyomat készítését, szkennelési lehetőséget.  

Szolgáltatásaink a zökkenőmentes fenntartásáért folyamatosan fejlesztjük infrastrukturális 

eszközeinket, a hálózatunkat, valamint az informatika folyamatos fejlődése miatt szükséges az 

elavult gépek cseréje is. 

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

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

szolgáltatásainkat tanfolyamok tartásával, valamint ezeket az eszközöket felhasználjuk a 

különféle rendezvények, előadások alkalmával. 

Wi-fi hálózatunk az intézmény nagy területén elérhető, ezzel is segítve az olyan 

rendezvényeink lebonyolítását, melyhez internet elérhetőség szükséges.  

Munkánk szempontjából is fontos, a fejlett informatikai rendszer, hiszen napi szinten 

használjuk az eszközöket, az internetet, különböző számítógépes programokat. Ezek 

folyamatos karbantartása lényeges feladat. 
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2. Vezetési feladatok 

2.1 Minőségirányítás 

Folytatjuk a megkezdett minőségirányítási rendszer bevezetését könyvtárunkban, 

ehhez fontos a minőségpolitikai elvek meghatározása, kidolgozása, a szükséges kötelező 

dokumentumok elkészítése. Ehhez a fontos feladathoz segítségünkre van az „Ajánlás a 

könyvtári minőségirányítás bevezetésére” az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Kultúráért 

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

könyvtári minőségirányítási képzésen, mely biztosíték arra, hogy megfelelő háttértudással 

alkalmazzuk a minőségirányítási rendszert. Folyamatosan monitorozzuk olvasóink, látogatóink 

véleményét, ezzel is elősegítve szolgáltatásink minőségének javítását. 

 

2.2 Munkaszervezés 

Határidőre elkészítjük a 2022-es évről a statisztikát, beszámolót, megbízási szerződéseket. 

Határidők:  megbízási szerződések: január 31.  

 statisztika: március 1. 

 beszámoló: március 1. 

A következő évi rendezvénynaptár és munkaterv elkészítési határideje: 2023. november 30. 

 

2.3 Partner kapcsolatok 

A partnerközpontúság az intézmény működésének fontos eleme. Nagy hangsúlyt 

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

kapcsolatokat.  

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

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

pályázati alkalmakon kívül is. 

 A városban lévő más intézményekkel is kapcsolatot tartunk fenn, közös 

rendezvényszervezéssel, szabad termeink térítésmentes használatra bocsátásával. 

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

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

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

kézművesek, Lajosmizsei Helytörténeti Kulturális Egyesület. 
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 A helyi, illetve térségi médiával (Kecskeméti Tv, Petőfi Népe, Rádió Dabas) is 

kapcsolatban állunk, ahol rendezvényeinkről jelennek meg tájékoztatók.  

 

2.4 Pályázatok 

 

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

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

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

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

portfóliójuk bővítése” című GINOP-3.3.1-16 kódszámú projekt keretén belül meghirdetett 

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

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

alábbi eszközök kerültek a könyvtárba. 

3 db laptop és a szükséges szoftverek 

2 db tablet 

2 db okostelefon 

1 db projektor 

1 db multifunkcionális eszköz (nyomtató, fax, fénymásoló) 

1 db beltéri Wi-Fi Access Point 

1 db kültéri Wi-Fi Access Point 

1 db router 

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

kompetenciájának fejlesztését. A fenntartási időszak 2023-ban is folyamatos, adatszolgáltatási 

kötelezettséggel. 

 

Pályázatok megvalósítási szakaszban 

 

Pályázati azonosítószám: CSSP-TANCHAZ-2022-0174 

Projekt címe: "Ez a Kicsi Mulatság, Tartana míg a világ” - Táncházsorozat 

Elnyert támogatás: 600.000,- Ft 
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Táncház program: 

2023. január 14. 

Újévköszöntő Táncház 

17-19 óráig  Cseperedők tánca: helyi népszokások felelevenítése, gyermekjátékok, 

táncok Mezőföldről 

Kézműves foglalkozás: ékszer készítése 

19-20.30 óráig Söndörgő tánc (ifjúsági korosztály): bukovinai táncok tanítása 

20.30-21 óráig Népzenei koncert a Bakos zenekar közreműködésében 

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

Táncmester: Bitai Judit és Kecskés Gergő néptáncoktató 

Zenét szolgáltatja: Bakos zenekar 

 

2023. február 11. 

Farsangi Mulatság 

17-19 óráig  Cseperedők tánca: népi játékok, farsangi szokások,  

Kézműves foglalkozás: farsangi álarc készítése 

19-20.30 óráig Söndörgő tánc (ifjúsági korosztály): szatmári táncok tanítása 

20.30-21 óráig Népzenei koncert az Üsztürü zenekar közreműködésében 

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

Táncmester: Bitai Judit és Kecskés Gergő néptáncoktató 

Zenét szolgáltatja: Üsztürü zenekar 

 

2023. március 18. 

Tavaszköszöntő Táncház  

17-19 óráig  Cseperedők tánca: népi játékok, böjti szokások 

19-20.30 óráig Söndörgő tánc (ifjúsági korosztály): somogyi táncok tanítása 

20.30-21 óráig Népzenei koncert a Bakos zenekar közreműködésében 

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

táncrendek 

Táncmesterek: Bitai Judit néptáncoktató 

Zenét szolgáltatja: Bakos zenekar 
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2023. április 22. 

Szent György-napi Táncház 

17-19 óráig  Cseperedők tánca: népi játékok, népszokások 

19-20.30 óráig Söndörgő tánc (ifjúsági korosztály): rábaközi táncok tanítása 

20.30-21 óráig Népzenei koncert a Bakos zenekar közreműködésében 

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

táncrendek 

Táncmesterek: Bitai Judit és Kecskés Gergő néptáncoktató 

Zenét szolgáltatja: Bakos zenekar 

 

2023. május 20 

Szamóca Ünnepi Táncház 

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

19-20.30 óráig Söndörgő tánc (ifjúsági korosztály): mezőségi táncok tanítása 

20.30-21 óráig Népzenei koncert a Bakos zenekar közreműködésében 

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

táncrendek 

 Táncmesterek: Bitai Judit néptáncoktató, Kecskés Gergő néptáncoktató 

Közreműködött: Bakos zenekar 

 

Táncházi programunk célcsoportjai: 

Cseperedők tánca: (17-19 óráig) 2-10 éves korosztályú gyerekek szüleik kíséretében. 

Söndörgő tánc (ifjúsági korosztály): (19-21 óráig) 10-16 év közötti, elsősorban néptáncot 

tanuló fiatalok. 

Felnőtt táncház (21-24 óráig) 18 éves kortól, elsősorban néptáncot tanult felnőtteket várunk. 

A fenti azonosító számú pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma 600 000 Ft vissza 

nem térítendő támogatásban részesítette. 

Felelős: Óber Roland 
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Pályázati azonosítószám: CSSP-NEPTANC-MO-2022-0273 

Projekt címe: A Mizsei Vadrózsák szakmai programjának, és közösségépítő rendezvényeinek 

megvalósítása 

Elnyert támogatás: 700.000,- Ft 

 

Mizsei Vadrózsák néptánccsoport 

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

létszámmal indult, de 2022-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, Fegyverneken, Kisújszálláson és Kunszentmiklóson 

meghívott vendégként különböző városi rendezvényeken lépett fel. 

A néptánccsoport öt csoportra tagolódik, melyek a következők: Aprócskák, Kincsőcske, 

Cseperedők, Söndörgők és a Vadhajtás. A csoportok életkor szerint tagolódnak, és a tagjaik 6 

és 25 év közöttiek. Az évek alatt nagy hangsúlyt fektettek az utánpótlás építésre, melynek 

eredményeként a csoport száma 2-ről 5-re emelkedett, s 100 fő fölött van jelenleg a tanulók 

száma. 

Mottójuk Kallós Zoltán néprajzkutató és népzenegyűjtő idézete szerint: 

„Addig leszünk magyarok, amíg magyarul énekelünk és magyarul táncolunk” 

Elsődleges céljuk, 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 szeretnék újra ismertetni. 

Rövidtávú terveik: az utánpótlásnevelés folytatása. 

Hosszútávú terveink: a már tanult táncokat be szeretnénk mutatni egy előadás keretén belül, 

illetve szakemberek előtt is megmutatni az elsajátított táncokat. 

 

A Mizsei Vadrózsák néptánccsoport szakmai programja 

1. Vendégoktatók meghívása a csoporthoz:  

Szeretnék vendég táncoktatókat meghívni a csoporthoz, akik új anyaggal bővítenék a 

néptánccsoport tagjainak ismeretét. 

2023. január - 2023. június között: 
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Könczei Árpád UNITER és Harangozó Gyula-díjas zeneszerző-koreográfus, és Plugor Judit  

2. Önálló bemutató élőzenekari kísérettel és vendég együttes előadásával: 

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

3. Népviselet beszerzése: 

3 db női hosszú ujjú paraszting viselet 

4. Kis értékű eszköz beszerzése: 

Western Digital Elements Portable 2.5 2TB USB 3.0 (WDBU6Y0020BBK-WESN) 

A fenti azonosító számú pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma 700 000 Ft vissza 

nem térítendő támogatásban részesítette. 

Felelős: Óber Roland 

 

Pályázati azonosítószám: 690183/00047 

Pályázati téma: A Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtár Nyugdíjas Pedagógus 

Olvasóköre Petőfi Emlékévhez kapcsolódó programjának megvalósítására 

Igényelt támogatási összeg: 700 000 Ft 

Megítélt támogatási összeg: bírálat alatt 

Kollégium: PETŐFI 200 IDEIGLENES KOLLÉGIUMA 

Program kezdete-vége: 2022-09-01 - 2023-10-31 

A fenti azonosító számú pályázat benyújtásra került az NKA-hoz, de döntés még nem 

született. 

Felelős: Óber Roland 

 

Pályázati azonosító szám: 690125/00050 

Pályázó neve: Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 

Pályázati téma: A velünk élő Petőfi - Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Petőfi 

emlékév keretében megvalósuló programjának megvalósítására 

Igényelt támogatási összeg: 282 000 Ft 

Megítélt támogatási összeg: bírálat alatt 

Kollégium: PETŐFI 200 IDEIGLENES KOLLÉGIUM 

Program kezdete-vége: 2023-01-02 - 2023-06-30 
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A fenti azonosító számú pályázat benyújtásra került az NKA-hoz, de döntés még nem 

született. 

Felelős: Óber Roland 

 

Pályázati azonosító szám: HUNG-2022/9049 

Pályázó neve: Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 

Pályázati téma: A nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtése, népszerűsítése, 

megismertetése, megőrzése és gondozása Lajosmizsén” című pályázat 

Igényelt támogatási összeg: 1.273.810,- Ft 

Megítélt támogatási összeg: 1.273.810,- Ft 

A fenti azonosító számú pályázat megvalósítása folyamatban van. 

Felelős: Óber Roland 

 

Pályázatok elszámolási szakaszban: 

 

Pályázati azonosítószám: CSSP-TANCHAZ-2021-0075 

Projekt címe: "Bárcsak ez az éccaka..." című Táncház sorozat 

Elnyert támogatás: 700.000,- Ft 

Pályázati elszámolás benyújtása: 2023. január 31. 

Feladatok: szakmai beszámoló elkészítése, fotódokumentáció elkészítése, kifizetést igazoló 

dokumentumok, pénzügyi bizonylatok előkészítése és feltöltése. 

Felelős: Óber Roland 

 

Pályázati azonosítószám: CSSP-NEPTANC-MO-2021-108 

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

rendezvényeinek megvalósítása 

Elnyert támogatás: 800.000,- Ft 

Pályázati elszámolás benyújtása: 2023. január 31. 

Feladatok: szakmai beszámoló elkészítése, fotódokumentáció elkészítése, kifizetést igazoló 

dokumentumok, pénzügyi bizonylatok előkészítése és feltöltése. 

Felelős: Óber Roland 
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Pályázati azonosítószám: KBFT-E-22-0334 

Projekt címe: Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Kulturális bérfejlesztés 

támogatása 

Elnyert támogatás: 7 291 706,- Ft 

Pályázati elszámolás benyújtása: 2023. január 30. 

Feladatok: szakmai beszámoló elkészítése, fotódokumentáció elkészítése, kifizetést igazoló 

dokumentumok, pénzügyi bizonylatok előkészítése és feltöltése. 

Felelős: Óber Roland, Zsolnainé Cserni Andrea 

 

Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára vezetőjeként továbbra is fontosnak tartom a 

pályázatok figyelését, melynek segítségével többletforrást tudunk előteremteni az intézmény 

programjainak megvalósításához és színesítéséhez. 

Felelős: Óber Roland 

 

2.5 Humánerőforrás 

Célunk, hogy a kulturális szakterületen dolgozó munkatársak továbbképzése, 

tudásának frissítése, a sokoldalú szakmai felkészültség megszerzése kiemelkedő prioritást 

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

való részvétel. Támogatjuk a munkakörhöz szorosan kapcsolódó továbbképzéseket. 

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

képzésekre küldeni. 

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

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

Jelenleg 12 fő az engedélyezett létszámunk, ebből hat fő közművelődési, öt fő 

könyvtári, egy fő gyűjteménykezelői szakfeladatot lát el. 
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3. Szakmai feladatok 

3.1 Állománymenedzsment  

 3.1.1 Állománygyarapítás 

 Állománygyarapításnál figyelembe vesszük olvasóink igényét, sokak igénye a lektűr, 

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

szakirodalmi állományukban jelentősen megtalálható a pedagógiai módszertan, a pedagógiai 

pszichológia területe, a gyermekneveléssel kapcsolatos irodalom, ezzel segítve helyi 

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

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

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

listájából, ezt is figyelembe véve a könyvrendelésnél. Az olvasóinknak interneten keresztül is 

lehetőségük van kéréseket küldeni, melyeket figyelembe veszünk az állománygyarapításnál. 

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

műveinek megismertetését a gyermekekkel.  

Az állománygyarapítás módjai:  

költségvetésből vásárolt dokumentumok 

érdekeltségnövelő támogatásból származó dokumentumvásárlás  

ajándékkönyvek 

kötelespéldány 

 

 2023-ra 26-féle újságra, magazinra, napilapra fizettünk elő, de ezen kívül még a 

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

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

kerülő újságokat is kölcsönözhetik regisztrált olvasóink, ill. a legfrissebb számok helyben 

olvashatóak. Az újságok kiválasztásánál fontos szempont az olvasói igény, illetve az újságok 

sokfélesége. 

Folyamatos állománygyarapítást folytatunk, a költségvetésben meghatározott 

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

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

visszakereshetőek legyenek.  
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Könyvtárunk állománya olvasóink által felajánlott adományok útján is gyarapszik. A 

felajánlásokat azonban erősen válogatjuk. A könyvtár gyűjteményébe illeszkedő 

dokumentumokat beleltározzuk, a többi dokumentumot adománynak ajánljuk fel különböző 

szervezeteknek.  

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

integrált rendszerbe. 2006 óta kölcsönözzük számítógéppel dokumentumainkat. Állományunk 

99%-a online is elérhető.  

 

 3.1.2 Állományapasztás 

A gyűjtőköri szabályzatunkban megfogalmazott módon vonjuk ki az állományból a 

tartalmilag elavult, vagy elhasználódott, elvesztett dokumentumainkat. Az apasztást 

rendszeresen, évenként végezzük, a selejtezési jegyzőkönyvek dokumentumtípusonként és 

az apasztás okainak feltüntetésével készülnek. 2023-ban is folyamatosan végezzük az 

állomány átvizsgálását, majd a leválogatott dokumentumok, melyek tartalmilag elavultak vagy 

elhasználódtak, selejtezésre kerülnek.  

 

3.1.3 Helyismereti Gyűjtemény 

Fontos feladat a helyismereti dokumentumok feltárása, megőrzése, gondozása. 

Folyamatosan végezzük a retrospektív anyagok gyűjtését, feltárását lajosmizsei, felsőlajosi 

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

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

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

 

3.2 Könyvtári szolgáltatások fejlesztése 

A szolgáltatások kialakításakor, működtetésekor 2023-ban is az alábbi szempontok 

érvényesülnek: 

 minőségi szolgáltatásokat kell nyújtani, ennek előfeltétele a minőségirányítás 

rendszerének bevezetése a könyvtárban 

 erősíteni kell a "családbarát könyvtár" képet, folytatni szeretnénk a „Mozgásos babás 

foglalkozás”-t és a zenés foglalkozást, papírszínházi meséket.  

 hangsúlyozzuk a közösségi tér funkciót, 
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 kamasztér létrehozásával meg szeretnénk szólítani a tini (12-18 éves) korosztályt, 

 szolgáltatásinkkal kilépünk az intézmény falai közül. 

 egy könyvklubot szeretnénk indítani, melyre ismert és feltörekvő szerzőket is 

szeretnénk elhívni 

 élethosszig tartó tanulást jegyében informatikai képzéseket - nem iskolarendszerű - 

szeretnénk tartani a hátrányos helyzetű olvasóink részére. 

 

3.2.1 Olvasásfejlesztés 

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

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

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

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

megteremtését. 

Az iskolákban bevezetésre kerülő napközi jellegű oktatás is kihatással van a 

gyermekkönyvtárunk életére. 

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

olvasási programokat, könyvtári órákat szervezünk. Tovább visszük az iskolásoknak 

meghirdetett három hónapon át ívelő olvasási versenyünket, melyben az olvasás élménye 

mellett a gyerekek megtanulnak csapatmunkában dolgozni, elsajátítják a könyvtár 

használatot, fejlődik a kreativitásuk, szövegértésük. Folyamatosan részt tudnak venni a 

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

melynek kihirdetése az Országos Könyvtári Napok keretén belül történik. 

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

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

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

osztálytól 8. osztályig az életkoruknak megfelelő könyvtári órákat tartunk.  

 

3.3. Szolgáltatási terv 

A szolgáltatási terv készítését a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a 

közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) 

EMMI rendelet 3. § írja elő. A feladatellátó az általa nyújtott közművelődési alapszolgáltatás 
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megszervezéséhez éves szolgáltatási tervet készít a tárgyév március 1-jéig. Az éves 

szolgáltatási tervnek tartalmaznia kell a biztosított közművelődési alapszolgáltatások 

keretében tervezett közösségi programok, tevékenységek és folyamatok (a továbbiakban 

együtt: közösségi tevékenység) megnevezését; a közösségi tevékenység céljának rövid 

leírását, az egyes közösségi tevékenységek közművelődési alapszolgáltatásokba való 

besorolását azzal, hogy minden egyes közösségi tevékenység csak egy alapszolgáltatásba 

sorolható be; a közösségi tevékenység rendszerességét vagy tervezett időpontját és a 

résztvevők tervezett számát; a helyi lakosság közösségi tevékenységek megtervezésében, 

megvalósításában és értékelésében való részvételének módjait. 

Az éves szolgáltatási terv a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei 

érdeklődésén, igényein és szükségletein alapul, azt a feladatellátó a helyi lakosság és annak 

önszerveződő közösségei, valamint – ha az adott településen működik – a Közművelődési 

Kerekasztal bevonásával készíti elő. A feladatellátó határozza meg, hogy az adott 

közművelődési alapszolgáltatáson belül mely szakmai feladatokat milyen módon és 

mértékben látja el. A feladatellátó az éves szolgáltatási tervet a feladatellátás helyén, továbbá 

a közművelődési intézményben vagy a közösségi színtérben, illetve a helyben szokásos módon 

közzéteszi legkésőbb a fenntartói jóváhagyást követő 15 napon belül. 

Közművelődési intézmény az éves szolgáltatási terv tervezetét az éves munkaterv 

részeként november 30-ig elkészítette, és beterjeszti a decemberi Képviselő-testületi ülésre. 

A Képviselő-testület a végleges szolgáltatási tervet az önkormányzat éves költségvetésének 

elfogadását követően hagyja jóvá. 

 

3.4 Helytörténeti Gyűjtemény – Régi Városháza  

2022. augusztus közepe óta az intézményhez tartozik a Régi Városházán lévő 

Helytörténeti Gyűjtemény. A gyűjtemény gondozására még ugyan ebben az évben 

alkalmaztunk egy néprajz szakos bölcsész végzettségű szakembert. Fő feladata hogy 

megismertesse városunk lakóival, valamint az ide látogatóknak a gyűjteményt, tematikus 

órákat tartson a helyi általános iskola tanulóinak.  

A Helytörténeti Gyűjteményben 2023-ban tervezett programok: időszaki kiállítások 

szervezése, az állandó kiállításhoz tartozó tárgyi emlékekhez kötött tematikus bemutatók, 
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Petőfi emlékévhez kapcsolódó előadások tartása, ünnepekhez kapcsolódó tárgyak 

bemutatása foglalkozáson keresztül.  

A rendezvények szervezése mellett, fontos feladat a meglévő és kiállított anyag 

gondozása, rendezése. Ezek mellett sok dokumentum még feldolgozásra vár: szkennelés, 

jegyzék készítés, digitalizálás. 

 

3.4.1 Dr. Csire Géza népi kerámiagyűjteménye 

Dr. Csire Géza több száz darabból álló népi kerámiagyűjteményét az örökös a városnak 

adományozta, mely a Helytörténeti Gyűjteményben lett elhelyezve. A kerámiák és néprajzi 

tárgyak feldolgozása egyik nagy feladata a gyűjtemény kezelőjének: fotódokumentáció, - leltár 

készítés. A doktor úr több évtizedig gyűjtött a használatból kiszorult, parasztgazdaságokban 

és háztartásokban használt tárgyakat. Gyűjteményébe főként a XIX-XX. századi magyar 

fazekasságot képviselő tárgyakat épített be. Földrajzilag a legnagyobb jelentőségű helyekről 

származnak, mint pl. a volt Mezőtúr, Hódmezővásárhely, Mohács, Csákvár, Gömör megye, 

Bihar megye, Erdély, műhelyeiből, ahonnan a rendkívül gazdag színvilágú bokályok is 

képviselve vannak. Gyűjteményében a lakossági igényekből származó tejes köcsögök, tálak, 

tányérok és kalácssütő fazekas munkák mind-mind megtalálhatók. Ez a gyűjtemény értékes 

része lesz a Helytörténeti gyűjteménynek. 

 

3.5 Rendezvények 

3.5.1. Tervezett rendezvényeink 2023-ban 

Rendezvényeink megvalósulása nagyban függ attól, hogy milyen intézkedések lesznek 

hatályban a koronavírus-világjárvány elleni védekezésben.  

2023-ban is tervezünk író-olvasó találkozókat, olvasóink körében népszerű írókkal.  

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

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

immár hagyományosnak mondható rendezvényeinket, illetve bővítjük a programok sorát. 

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

Újévköszöntő Táncház (január 14.) 

17-19 óráig  Cseperedők tánca: helyi népszokások felelevenítése, gyermekjátékok, 

táncok Mezőföldről 

Kézműves foglalkozás: ékszer készítése 

19-20.30 óráig Söndörgő tánc (ifjúsági korosztály): bukovinai táncok tanítása 

20.30-21 óráig Népzenei koncert a Bakos zenekar közreműködésében 

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

Táncmester: Bitai Judit és Kecskés Gergő néptáncoktató 

Zenét szolgáltatja: Bakos zenekar 

Felelős: Óber Roland 

 

Magyar Kultúra Napja (január 22.) 

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

alapja. Ezen alkalomra a Lajosmizsei Városi Kamara Kórus ad Újévi koncertet. 

Felelős: Héjjasné Székely Rita 

 

Dumaszínház (január 26.) 

 Egy ismert humoristát szeretnénk elhívni április hónapban. 

Felelős: Óber Roland, Héjjasné Székely Rita 

 

Színházi előadás - Nóti Károly: Nyitott ablak (január 27.) 

Komédia 2 felvonásban, a Mizsei Amatőr Színjátszó Kör (MASZK) előadása.  

A 2022. novemberében tartott sikeres előadást ismétli meg a színjátszó kör. 

 

Mizsei Vadrózsák Bálja (január 28.) 

 Egy olyan rendezvényt szeretnénk megszervezni, amely visszaadja a régi idők 

hagyományos, népi bál hangulatát: népzene, népi hagyományok, szokások, játékok keretében. 

Felelős: Óber Roland 
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Könyvtári Derbi (február – május) 

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

, 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. 

 

Tudomány Világnapja alkalmából: Fizika és Kémia Show (február 8.) 

Vidám, szórakoztató, utazó előadás, ahol a természet törvényszerűségeivel 

ismerkedhetnek meg a gyerekek. A háztartásban, konyhában, spájzban, otthonunkban 

található mindennapi eszközök segítségével olyan kísérleteket csodálhatnak meg, amelyeket 

maguk is könnyedén elvégezhetnek otthon, valamint bemutathatnak szüleiknek, 

ismerőseinek, barátainak. 

Felelős: Héjjasné Székely Rita 

 

III. Farsangi Disznótoros Szomszédolás (február 11.) 

2023. február 11. 14-17 óráig tervezünk egy közösségépítő és formáló rendezvényt, 

amelyre vendégeket hívnánk a környező település néptánccsoportjaiból (Törökszentmiklós, 

Martfű, Kecskemét, Tiszaalpár, Szolnok), illetve vendégeket várnánk Szászcsávásról, 

Budapestről. A közösségformáló rendezvény keretén belül „feldolgozunk egy sertést”, amit a 

fent említett csoportokkal együtt egy közös ebéd formájában fogyasztanánk el. 

Megismertetnénk a helyi „disznótor” szokásait, ízeit. Ez által építve a jó kapcsolatokat, és 

ismerkedni a meghívott vendég együttesekkel. A program keretében mindegyik együttes 

bemutatná rövid műsorát.  A rendezvényt kirakodóvásár, népi játékok, bábelőadás, kézműves 

foglalkozás színesíti. 

Felelős: Óber Roland, Héjjasné Székely Rita, Both Tímea 

 

„Aprók színháza” Bábszínház - gyermek előadás (február 11.) 

Minden hónapban egy-egy bábszínházi, meseszínházi előadás szeretnénk 

megvalósítani. Az előadások szervezésénél figyelembe vesszük az aktuális ünnepeket, illetve 

a célközönség igényeit. Célközönség: óvodások, iskolások 

Felelős: Héjjasné Székely Rita 
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Farsangi Mulatság - Táncház (február 11.) 

A Farsangi Mulatságon tánctanítás mellett játékokkal, a kézművesség fortélyaival is 

megismertetjük a látogatókat. 

17-19 óráig  Cseperedők tánca: népi játékok, farsangi szokások,  

Kézműves foglalkozás: farsangi álarc készítése 

19-20.30 óráig Söndörgő tánc (ifjúsági korosztály): szatmári táncok tanítása 

20.30-21 óráig Népzenei koncert az Üsztürü zenekar közreműködésében 

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

Táncmester: Bitai Judit és Kecskés Gergő néptáncoktató 

Zenét szolgáltatja: Üsztürü zenekar 

Felelős: Óber Roland 

 

Dumaszínház (február 24.) 

Egy ismert humoristát szeretnénk elhívni októberben. 

Felelős: Óber Roland 

 

Aprók színháza” Bábszínház – gyermek előadás (március 04.) 

Minden hónapban egy-egy bábszínházi, meseszínházi előadás szeretnénk 

megvalósítani. Az előadások szervezésénél figyelembe vesszük az aktuális ünnepeket, illetve 

a célközönség igényeit. Célközönség: óvodások, iskolások 

Felelős: Héjjasné Székely Rita 

 

Március 15. – Ünnepi műsor (március 15.) 

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

ünnepi műsort a nemzeti ünnepünkön. 2023. évben is őket tervezzük felkérni a műsor 

megtartására. 

Felelős: Óber Roland 

 

Tavaszköszöntő Táncház (március 18.) 

17-19 óráig  Cseperedők tánca: népi játékok, böjti szokások 

19-20.30 óráig Söndörgő tánc (ifjúsági korosztály): somogyi táncok tanítása 



 Munkaterv 2023 
 

22 
 

20.30-21 óráig Népzenei koncert a Bakos zenekar közreműködésében 

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

táncrendek 

Táncmesterek: Bitai Judit néptáncoktató 

Zenét szolgáltatja: Bakos zenekar 

 

Vidám színházi esték (március) 

 Az év első felében is tervezünk elhozni egy színházi előadást, egy vidám, szórakoztató 

darabot, amelyet szívesen néznek meg a helyi lakosok. 

Felelős: Óber Roland 

 

Aprók színháza” Bábszínház – gyermek előadás (március 25.) 

Minden hónapban egy-egy bábszínházi, meseszínházi előadás szeretnénk 

megvalósítani. Az előadások szervezésénél figyelembe vesszük az aktuális ünnepeket, illetve 

a célközönség igényeit. Célközönség: óvodások, iskolások 

Felelős: Héjjasné Székely Rita 

 

Internet Fiesta (március) 

Könyvtárunk saját, az országos programoldalon regisztrált tanfolyamokkal, 

rendezvényekkel csatlakozik az országos kampányhoz, melynek célja az internet gazdag 

lehetőségeinek bemutatása annak illusztrálása, hogy ezt az egyre elterjedtebbé váló 

kommunikációs csatornát a mindennapi élet megkönnyítésére is felhasználhatjuk.  

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

csak gyermekek részére. 

 

Városi Versmondó verseny (április) 

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

korosztály képviselteti magát.  

Felelős: Dudás Klára 
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Tavaszköszöntő húsvéti kavalkád és kézműves vásár (április 01.) 

2023-ban nyolcadik alkalommal rendezzük meg, melyet hagyományteremtés céljából 

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

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

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

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

népi hagyományokkal való megismerkedésnek.  

Felelős: Dudás Klára 

 

Vidám színházi esték (április) 

 Az év első felében is tervezünk elhozni egy színházi előadást, egy vidám, szórakoztató 

darabot, amelyet szívesen néznek meg a helyi lakosok. 

Felelős: Óber Roland 

 

Szent György – napi  Táncház (április 22.) 

17-19 óráig  Cseperedők tánca: népi játékok, népszokások 

19-20.30 óráig Söndörgő tánc (ifjúsági korosztály): rábaközi táncok tanítása 

20.30-21 óráig Népzenei koncert a Bakos zenekar közreműködésében 

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

táncrendek 

Táncmesterek: Bitai Judit és Kecskés Gergő néptáncoktató 

Zenét szolgáltatja: Bakos zenekar 

 

Föld napi játszóház és kézműves foglalkozások (április 22.) 

Családi napi rendezvény és programsorozatok a Föld napja alkalmából 

Felelős: Héjjasné Székely Rita 

 

Majális táncház (május 7.) 

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

 Kézműves foglalkozás: nemezlabda készítése 

 Népmese: a legerősebb állat 
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19-21 óráig  Söndörgő tánc (ifjúsági korosztály): mezőségi táncok tanítása 

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

székelyföldi táncrendek 

Táncmesterek: Bitai Judit, Kecskés Gergő 

Zenét szolgáltatja: Bakos zenekar 

 

Könyvtári Derbi – döntő (május) 

A több hónapon át tartó olvasási versenyünk végső fináléjába került csapatokat 

fogadjuk egy közös ünneplésre. 

Felelős: Dudás Klára 

 

Május 1. családi nap az Iskola-tónál (május 1.) 

A város megszokott családi programja, egy olyan program, ahol minden korcsoport 

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

nekik tetsző programot. Célunk, hogy minden évben legyen valamilyen újdonság, ne legyen 

egyhangú a rendezvény. A programot az Iskola-tónál tervezzük megrendezni.  

Felelős: Óber Roland, Héjjasné Székely Rita, Both Tímea 

 

Állati jó bemutató – Városi Környezetvédelmi Nap (május 10.) 

Az előadás a madárvilág szépségeire, változatosságára és alkalmazkodó-képességére 

mutat rá. A madarak táplálék-állatainak szerepeltetésével (rovarok, rágcsálók, sb) a biológiai 

rendszer összefüggéseire hívjuk fel a figyelmet. Elmeséljük miért és miről énekelnek 

madaraink, mekkorák, hol élnek és mivel táplálkoznak, mit tegyünk, avagy ne tegyünk 

természeti környezetünk védelme érdekében. Állatszereplők: rovarok, sikló, patkány, sün, 

kanári, fürj, kuvik, uhu Harris héja, galambok. 

Felelős: Héjjasné Székely Rita 

 

Tavaszi szemétszedési akció (május) 

A Város Környezetvédelmi Nap jegyében a Lajosmizse Város Önkormányzata és 

Intézményei szemétszedési akciót szerveznek, és tisztítják meg Felsőlajos felé vezető út 

mentén lévő árkokat a szeméttől. 

Felelős: Óber Roland 
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Szamóca Ünnepi Táncház ( május 20.) 

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

19-20.30 óráig Söndörgő tánc (ifjúsági korosztály): mezőségi táncok tanítása 

20.30-21 óráig Népzenei koncert a Bakos zenekar közreműködésében 

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

táncrendek 

Táncmesterek: Bitai Judit, Kecskés Gergő  

Közreműködött: Bakos zenekar 

 

Szamócás vásári forgatag (május 20.) 

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

közös rendezésben kerül megvalósításra. A XII. Szamócás Vásári Forgatag a népi vonulatot 

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

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

termékeikkel vehetnek részt. 

Felelős: Dudás Klára 

 

XIII. Grillázs és Mézeskalács Majális és gyereknap (május 27.)  

Rimóczi László grillázs mester hozta szülővárosába a grillázsosok ünnepét. 2023. évben 

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

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

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

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

vendégeink és a gyerekek a nekik szervezett programokon vehetnek részt. 

Felelős: Óber Roland, Héjjasné Székely Rita 

 

Lajosmizsei Gyermeknap (május 27.) 

Gyermeknap alkalmából különböző kézműves foglalkozásokkal és játékokkal, 

gyerekszolgáltatásokkal szeretnék kedveskedni a lajosmizsei gyerekeknek. Kísérőprogramok: 

kirakodó, előadások, kiállítások. A program az Iskola-tónál kerül megrendezésre. 

Felelős: Óber Roland, Héjjasné Székely Rita, Both Tímea 
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Szent Iván-éji Mulatság – Táncház (június 24.) 

17-19 óráig  Cseperedők tánca: népi játékok, júniusi népszokások, hagyományok 

19-21 óráig  SZENT IVÁN ÉJI TŰZUGRÁS (játékos, zenés gyermek foglalkozás) 

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

Táncmester: Bitai Judit, kecskés Gergő 

Zenét szolgáltatja: Bakos zenekar 

 

Cukorbetegek Világnapja (június 27) 

 A cukorbetegséggel élők helyzetére szeretnénk felhívni a figyelmet, és ezáltal leginkább 

arra, hogy a diabétesz tünetekkel élők nem kerülhetnek hátrányos helyzetben a társadalomba. 

Az elfogadásra szeretnénk helyezni a hangsúlyt. 

Felelős: Héjjasné Székely Rita 

 

Lajosmizsei Anna Bál – Lajosmizse Szépe választás (július 29.) 

 A nyári rendezvénysorozatunkat egy igazán kellemes és elegáns programmal kezdenénk 

Lajosmizsén, egy szépségkirálynő-választással. Az Anna bál ihlete hagyományt vezetjük a mai 

modern világunkba. 

Felelős. Héjjasné Székely Rita 

 

Nyár esti koncertek (július-augusztus) 

2023-ban péntek esti programként, különböző zenei stílusban alkotó együttesek 

mutatkozhatnak meg az érdeklődő közönség előtt. Célunk az, hogy a különböző zenei 

stílusokat megismertessük a közönséggel, professzionális előadók által. 

Felelős: Óber Roland 

 

Nyári Táborok (július-augusztus) 

2023-ban intézményünk több tábor szervezését is tervezi, melyek a következők: 

Horgász tábor, Karate tábor, Néptánc tábor, Kerámia tábor, Kézműves táborok 

Felelős: Óber Roland 
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Szabadtéri Mozi – PIKNIK (július-augusztus) 

Nyár esti programként szeretnénk a szabadtéri mozizás élményét elhozni Lajosmizsére. 

A piknik mozi valójában egy szabadtéri mozi, ahova a vendégek a pokrócukkal, piknik 

kosarukkal érkeznek egy felejthetetlen estére. 

Felelős: Óber Roland 

 

Lengyel Emlékmű koszorúzása (augusztus) 

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

 

XXX. Lajosmizsei Napok (augusztus) 

A várossá válás 30. évfordulója alkalmából augusztustól szeptemberig tartó 

programsorozatot szeretnénk megvalósítani, melynek programtervezetét a 2022. novemberi 

Képviselő-testületi ülésen fogadtak el. A programsorozatot összeállításánál arra törekedtünk, 

hogy minden korcsoport megtalálja a neki való, a neki tetsző műsort, illetve a különböző 

érdeklődésű csoportok is találjanak maguknak programot. Célunk, hogy minden évben legyen 

valamilyen újdonság, ne legyen egyhangú a rendezvény. Fellépési lehetőséget biztosítunk a 

néptánc-, a modern tánccsoportoknak, népdalkörnek, citerazenekarnak. Ezek a helyi fellépők 

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

teljesítményeket is. 

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

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

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

műsorok kiválasztásában szempont az, hogy populáris legyen a művész, de értéket 

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

melyet az Iskola-tónál tervezünk megrendezni.  

Program: 

2023. augusztus 04. (péntek) 

17.30 Lajosmizse múltja és jelene című fotókiállítás megnyitója  

18.00 Élet a régi Lajosmizsén – Filmvetítés 

Fotók és régi filmek vetítése Hajdrik Sándor gyűjteményéből 

Helyszín: a Régi Városháza 
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2023. augusztus 18. (péntek) 

18.00 Élet a régi Lajosmizsén – Filmvetítés 

Régi filmek vetítése Rigó Pál, Csire Vince gyűjteményéből 

19.00 Helytörténeti előadás (Prof. Dr. Kürti László) 

Helyszín: a Régi Városháza 

2023. augusztus 19. (szombat) 

Kismotorfecskendő Szerelési Bajnokság 

(tervezett időpont – egyeztetés alatt) 

08.00-10.00 regisztráció 

10.00 Ünnepélyes megnyitó, utána technikai megbeszélés a csapatoknak 

10:30 verseny kezdete 

16.00-tól eredményhirdetés 

Helyszín: Iskola tó 

 

Sportnap – Mizse Olimpia  

A várossá válás harminc éves évfordulója alkalmából 

 

9-15 óráig In Memoriam Polyák Imre Emlékverseny 

Lajosmizse Város Önkormányzata, Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára és a 

Magyar Birkózó Szövetség közös szervezésében. 

(A tervezett verseny egyeztetés alatt) 

Helyszín: Polyák Imre Sportcsarnok 

9-14 óráig Kispályás focikupa - NNC Frogs Lajosmizsei Futsal Club szervezésében 

Helyszín: Lázár Bence Lajosmizsei Labdarúgó Sportcentrum 

9-15 óráig Fekvenyomó és szkander bajnokság a NaturFitt Pont és a Mizse K1 Klub 

szervezésében 

10-12 óráig Kerékpáros ügyességi verseny gyerekeknek 

Helyszín: Városház tér 

10-12 óráig Családi futóverseny 

Helyszín: Iskola-tó 

10-15 óráig Roller verseny 

Helyszín: Iskola-tó 
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9-15 óráig Sakkverseny – Moczó István 

Helyszín: Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 

15-20 óráig Varga Iván Emlékverseny a Lajosmizsei Asztalitenisz Club szervezésében 

Helyszín: Polyák Imre Sportcsarnok 

6-14 óráig Jubileumi Horgászverseny az Almavirág Horgászegyesület szervezésében 

Helyszín: Füzes-tó 

Sportszervezetek színpadi bemutatója 

Helyszín: Iskola-tó, színpad 

9-9:20 óráig Reggeli torna, bemelegítés a FŐNIX DANCE EGYESÜLET táncosának 

közreműködésével 

10 órától 

 Harcművészeti bemutató – Mizse K1 Klub 

 Karate bemutató – Topkids Sportegyesület 

 Főnix Dance Egyesület mozgásos bemutatója 

 Akrobatikus Rock&Roll bemutató 

14 órától eredményhirdetés 

Helyszín: Iskola-tó, színpad 

18.30 Lajosmizsei énekkarok közös koncertje 

Közreműködik: 

Katolikus templomi énekkar 

Református templomi énekkar 

Lajosmizsei Városi Kamarakórus 

Berta István karnagy 

20.00 Kilele Swing Cats koncert 

A zenekar tagjai: Sebestyén László – zenekarvezető/ének/nagybőgő, Sebestyén Péter – 

dob, Magi Krisztián – Hammond orgona, Ortan Vivienne – ének 

21.00-23.00 Utcabál Dj Varga Péter közreműködésével 

Étel és ital vásárlási lehetőség a rendezvény ideje alatt. 
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2023. augusztus 20. (vasárnap) 

08.00 Szent István király ünnepi szentmise a Szent Lajos Római Katolikus Templomban 

9.30 Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára alkotó közösségeinek a kiállítása  

10.00 Szent István-napi Ünnepség 

Ünnepi köszöntőt mond Basky András polgármester 

Ünnepi műsor a Városi Kórus és a MASZK közreműködésével 

Szakmai kitüntető díjak, elismerő oklevelek és környezetvédelmi díjak átadása 

A műsor után, a művelődési ház előtt a Szent István-szobor koszorúzása. 

Helyszín: Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 

 

2023. augusztus 25. (péntek) 

17.30 Lajosmizse várossá nyilvánításának tiszteletére szervezett rajzverseny 

eredményhirdetése 

18.00 Lajosmizsei Kutyasuli bemutatója 

19.00 Lóca együttes gyermekkoncertje 

20.00 Szabadtéri MOZI PIKNIK 

Kézműves foglalkozás, arcfestés, csillámtetoválás, légvár, Buckó Paintball kisvonat, kirakodó 

vásár, kürtöskalács, vattacukor 

Helyszín: Iskola-tó 

Esőnap 2023. szeptember 2. 

 

2023. augusztus 26. (szombat) 

Helyszín: Iskola-tó 

08.00 Ökumenikus szentmise a Szent Lajos Római Katolikus Templomban 

08.50 Ünnepi felvonulás a Templomtól az Iskola-tóig 

09.15 Jubileumi emlékünnepség és a IV. Benke Laci bácsi Emlékverseny megnyitója 

• Bográcsban készített ételek versenye 

• Sós sütemények versenye 

• Rétes sütő verseny 

09.30 Virágkötő verseny és termény bemutató  

Szervező: Sebők Márta képviselő asszony 

Helyszín: Óvoda előcsarnoka 
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09.30-12 óráig Városi nyomozótúra – kalandjáték  

Szervező: Tóth-Orlov Bettina képviselő asszony 

10.00 Barta Tóni Bábszínháza - Paprika Jancsi "őselőadás" 

10.00-17.00 „Mizse értékei” – Értéktár sétány a Központi Parkban 

10.00-17.00 Mesevilág játéksziget: 

 Népi játékok 

 Légvár 

 Retro Tűzoltó 

 Katonai toborzó – fegyversimogató 

 Lézerharc - mobil pálya 

 Aszfaltkréta 

 Buckó Paintball kisvonat és célbalövés 

 Csillámtetoválás 

 Arcfestés 

 Kézműves foglalkozások: bőrékszer készítés, hímzés, varrás 

10.00 Traktor és veteránjármű kiállítás, találkozó  

10.30 Veteránjármű, traktor és mezőgazdasági munkagép felvonulás 

A tervezett útvonal a következő: Lajosmizse Mizsei utca – Dózsa Gy. út – Szent Vendel u. – 

Kossuth L. u. – Dózsatelep u. – Főút – Görgey A. u. - Kölcsey u. – Arany J. u. – Mátyás király u. 

– Bercsényi M. u. – Ybl M. u. – Eötvös L. u. – Mizsei u. 

11.00 I. Lajosmizsei Pálinkamustra 2023 

Helyszín: Városháza Díszterme 

11.00 Lajosmizsei Tűzoltóság műszaki mentési bemutató 

12.00-13.00 Ebéd – „Gulyáságyúban” készített gulyásleves (kb. 3 x 60 l) 

13.00 Jó ebédhez szól a nóta – válogatás operett és magyar nótákból 

14.00 Bográcsos Főzőverseny, a Sós sütemények versenye és a Rétes sütő verseny 

eredményhirdetés 

15.00 Művészeti csoportok fellépése 

o Mizsei Vadrózsák 

o Őszirózsa Népdalkör és a Rózsa Sándor citerazenekar 

o Főnix Dance Egyesület  
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16.00 Barta Tóni Bábszínháza - Paprika Jancsi visszatér 

17.00 Magyarock Dalszínház operett válogatás 

18.15 Lajosmizsei Kutyakiképző Iskola bemutatója 

19.15 Korda György és Balázs Klári (megvalósítása szponzorok bevonásával) 

20.00 DJ Dominique – Fergeteges Party (megvalósítása szponzorok bevonásával) 

21.45-00.30 Utcabál Dj Cseh Zoltán 

Kézműves vásár, kürtöskalács, étel és ital vásárlási lehetőség az Iskola-tónál. 

 

2023. augusztus 29. (kedd) 

18.00 Sápi Szidónia életmű kiállításának megnyitója 

Helyszín: a Régi Városháza 

 

2023. szeptember 02. (szombat) 

18.00 Polgármesteri Bál – Lajosmizse várossá válásának tiszteletére 

Helyszín: Tanyacsárda 

 

Testvértelepülési programok 

2023. augusztus 25. (péntek) 

17.00 Jászkert – Testvértelepülési vendégek fogadása (hsz.: Régi Városháza udvara) 

18.00 Kiállítás a testvértelepülésekről hozott alkotásokból 

22.00-ig Táncház (Mizsei Vadrózsák, Jártató) 

 

2023. augusztus 26. (szombat) 

09.00 Testvértelepülések részvétele a IV. Benke Laci bácsi Emlékversenyen 

Palics, Felsőlajos, Magyarremete, Jászberény 

15.00 Művészeti csoportok fellépése / Testvértelepülések kulturális műsora 

Palics, Felsőlajos, Magyarremete, Jászberény 

17.00 Jászkert – Testvértelepülések vacsorája (hsz.: Régi Városháza udvara) 

 

2023. augusztus 27. (vasárnap) 

10.00 Jászkert – Testvértelepülések közös reggelije (hsz.: Régi Városháza udvara) 

11.00 Búcsúzás 
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A Testvértelepülési rendezvény megvalósítását pályázati forrásból tervezzük megvalósítani, 

amennyiben sikerül nyerni forrást a rendezvényre. 

Felelős: Óber Roland 

 

Szüreti felvonulás (szeptember) 

A Lajosmizsei Lovas Barátok által hosszú idő után felélesztett szüreti felvonuláson a 

művelődési ház is rész vesz a rendezvény szervezésében. 

 

Szüreti Mulatság – Táncház (szeptember 23.) 

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

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

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

székelyföldi táncrendek 

Táncmesterek: Bitai Judit, Kecskés Gergő 

Zenét szolgáltatja: Bakos zenekar 

 

Pál Ferenc (Pál Feri atya) Lajosmizsén (szeptember 5.) 

 Telt házas előadás várható a népszerű mentálhigiénés szakember előadásán. 

 

Magyar népmese napja (szeptember) 

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

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

Napja. Idén rendezvénysorozat keretein belül közönségtalálkozót, játszóházat tervezünk 

megvalósítani. 

 

Mesemondó találkozó (szeptember) 

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

kisdiákok a mesék birodalmába kalauzolják el a jelenlévőket.  

 

Zene világnapja – Leskowsky hangszerbemutató (október) 

Leskowsky hangszergyűjtemény játékos bemutatása gyerekeknek. 

Felelős: Héjjasné Székely Rita 
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Operett és nótaest a Zene és az Idősek Világnapja alkalmából (október 1.) 

Operett és nótaműsorral szeretnénk kedveskedni a Zene Világnapja és az Idősek Napja 

alkalmából a város lakóinak. 

Felelős: Óber Roland 

 

Háromszék Együttes előadása (október) 

Az együttes Országos turnéja keretében. 

Felelős: Óber Roland 

 

„Aprók színháza” Bábszínház - gyermek előadás (október 14.) 

Minden hónapban egy-egy bábszínházi, meseszínházi előadás szeretnénk 

megvalósítani. Az előadások szervezésénél figyelembe vesszük az aktuális ünnepeket, illetve 

a célközönség igényeit. Célközönség: óvodások, iskolások. 

Felelős: Óber Roland 

 

Őszi Családi nap (október 14.) 

A szüret és az őszi hagyományok keretében egy igazán hangulatos családi napot 

tervezünk a lajosmizsei családoknak. 

Felelős: Héjjasné Székely Rita, Both Tímea 

 

Országos Könyvtári Napok (október első hete) 

2023-ben már tizenhetedik alkalommal fog megrendezése kerülni ez az országos 

programsorozat. Az Informatikai és Könyvtári Szövetség 2006 óta sokféle hagyományt 

követve, de tartalmában mindig megújulva igyekszik ráirányítani a lakosság figyelmét a 

könyvtárakra. Az évente változó, de mindig egymásra épülő tematika, a különböző 

korosztályok eltérő igényeire és érdeklődősére, a bennünket körülvevő gyors változásokra 

figyelés tette a szakma legjelentősebb, legtöbb érdeklődőt megmozgató programsorozatává 

ezeket az október eleji napokat. Ez alkalomból kiállításokat, ismeretterjesztő előadásokat, 

író-olvasó találkozókat szervezünk, melyekkel arra törekszünk, hogy minden korosztály 

tudjon legalább egy olyan programot választani, amire szívesen eljön. 
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Könyves Vasárnap (október első vasárnapja) 

Az Országos Könyvtári Napok záró rendezvénye, melyen rendkívüli nyitva tartással 

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

 

Teréz-napi táncház (október 14.) 

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

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

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

székelyföldi táncrendek 

Táncmesterek: Bitai Judit, Kecskés Gergő 

Zenét szolgáltatja: Bakos zenekar 

Felelős: Óber Roland 

 

Városi ünnepség az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére (október 23.) 

Nemzeti ünnepünket méltó módon ünnepeljük meg színvonalas zenés irodalmi 

műsorral. 

Felelős: Óber Roland, Héjjasné Székely Rita 

 

Dumaszínház (október) 

Egy ismert humoristát szeretnénk elhívni októberben. 

Felelős: Óber Roland 

 

Vidám színházi esték (november) 

 Az év első felében is tervezünk elhozni egy színházi előadást, egy vidám, szórakoztató 

darabot, amelyet szívesen néznek meg a helyi lakosok. 

Felelős: Óber Roland 

 

Boszorkányszombat (november 4.) 

Ezzel a rendezvénnyel szintén a gyermekes családokat szólítjuk meg. 2023-ban 

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

többen látogatnak. Jelmezverseny a fő vonala a programnak, de emellett vannak kreatív 
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foglalkozások, arcfestés, és játszóház, ahol a kollégák által készített ügyességi és logikai 

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

bábelőadás, vagy táncház. 

Felelős: Dudás Klára 

 

Márton-napi családi délután (november 11.) 

Márton napja alkalmából családi délutánt szervezünk, melyen kézműves foglalkozás, 

bábszínház, gyermek koncert várja a kedves érdeklődőket. 

Felelős: Héjjasné Székely Rita , Both Tímea 

 

Aprók színháza – Holle Anyó Gyerekszínházi előadás (november 11.) 

Minden hónapban egy-egy bábszínházi, meseszínházi előadás szeretnénk 

megvalósítani. Az előadások szervezésénél figyelembe vesszük az aktuális ünnepeket, illetve 

a célközönség igényeit. Célközönség: óvodások, iskolások. 

Felelős: Héjjasné Székely Rita 

 

Országos Rajzfilmünnep (november 17-19) 

A művelődési ház csatlakozott az országos rendezvényhez, melynek keretén belül 

animációs filmeket vetít óvodás és iskolás gyerekeknek. 

Felelős: Héjjasné Székely Rita 

 

Dumaszínház (november) 

Egy ismert humoristát szeretnénk elhívni októberben. 

Felelős: Óber Roland 

 

Prof. Dr. Bagdy Emőke előadása (november 16.) 

Felelős: Óber Roland 

 

Adventi szöszmötölő (november 25.) 

 Az advent és a közelgő ünnepek hangulatában egy családi napot szervezünk a lajosmizsei 

családok részére közösségépítés céljából. 

Felelős: Héjjasné Székely Rita, Both Tímea  
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Katalin -napi táncház (november 25.) 

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

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

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

székelyföldi táncrendek 

Táncmesterek: Bitai Judit, Kecskés Gergő 

Felelős: Óber Roland  

 

Adventi gyertyagyújtás (november 26.) 

A Lajosmizsei Nőegylet és a művelődési ház közös szervezésében kerül megrendezésre 

az adventváró programsorozat.  

 

Jótékonysági Karácsonyi Gála (december 15.) 

A Gyermekek a gyermekekért alcímű ünnepi rendezvény műsorát a művelődési ház 

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

 

Luca Napi Gyermekkarácsonyi Ünnepség (december) 

Az ünnepi rendezvény a EGYSZI szervezi, és a művelődési ház biztosítja hozzá az 

infrastruktúrát. 

 

Műjégpálya Lajosmizsén (december 1-31.) 

Az Adventi Napokat egy új programmal szeretnénk kiegészíteni, és el szeretnénk hozni 

Lajosmizsére egy műjégpályát. 

Felelős: Óber Roland 

 

Adventi gyertyagyújtás (december 03.) 

A Lajosmizsei Nőegylet és a művelődési ház közös szervezésében kerül megrendezésre 

az adventváró programsorozat.  
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XXIII. Lajosmizsei Betlehemi Jászolkiállítás (december 5.) 

A kiállítás az Őszikék Nyugdíjas Klub szervezésében valósul meg, melyhez a művelődési 

ház minden segítséget megad. A megnyitón fellépnek az intézmény kisközösségei, és 

Betlehemi játékkal is színesítik a műsort. 

 

Mikulás ajándéka zenés bábjáték (december 6.) 

Kedves, zenés, élőszereplővel tarkított, a gyerekeket is szerepeltető bábelőadás 

Mikulás napján játszódik. Főhőse Balambusz, a jóságos kiskrampusz, aki ebben az évben 

először segíthet a Mikulásnak az ajándékok szétosztásában. Egy váratlan pillanatban azonban 

eltűnik a zsák. A segítőkész nyúltestvérek és a kötelességtudó kiskrampusz kalandos úton 

visszaszerzik az ajándékokat, s minden jóra fordul. A történet végén megérkezik a Mikulás is. 

Szereplők: Balambusz, Tappancs, Kurtafarkú, Csacsi Csabi, Róka néni, Farkas Barkas, Cini és a 

Mikulás 

Felelős: Héjjasné Székely Rita , Both Tímea  

 

Adventi gyertyagyújtás (december 10.) 

A Lajosmizsei Nőegylet és a művelődési ház közös szervezésében kerül megrendezésre 

az adventváró programsorozat.  

 

Adventi utcazene (december) 

A Lajosmizsei Városi Kórus minden évben Adventi énekekkel örvendezteti meg város 

lakosságát, melyet a város különböző pontjain ad elő. 

 

Karácsonyi táncház (december 16.) 

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

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

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

székelyföldi táncrendek 

Táncmesterek: Bitai Judit, Kecskés Gergő 

Felelős: Óber Roland  
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Adventi gyertyagyújtás (december 17.) 

A Lajosmizsei Nőegylet és a művelődési ház közös szervezésében kerül megrendezésre 

az adventváró programsorozat.  

 

Szabadtéri Szilveszteri program Lajosmizsén (december 31.) 

Kirakodó vásár, forralt bor, műjégpálya, jégdisco, koncertek várják a lakosokat 

szilveszter éjjelén, a Városház téren. 

Felelős: Óber Roland  

 

3.5.3 Kiállítások 

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

képzőművészek munkáit mutassuk meg a nagyközönségnek. Érdeklődésre tarthat számot az 

érdekes gyűjtemények bemutatása is. Felmerült nevek, akiknek kiállítást fogunk rendezni 

alkotásaikból vagy gyűjteményükből ebben az évben, vagy a közel jövőben: Skultéti Árpád, 

Martinovics Edit, Diy Kreatív Kuckó amatőr kézművesei, Sápi Szidónia, lajosmizsei iskolások és 

óvodások. 

 

2023. év kiállítás tervezete: 

01.13-02.04. – Martinovics Edit festőművész kiállítása 

02.11-02.27. – Kiállítás a Farsangi rajzpályázat rajzaiból 

03.03-03.30. – In Memoriam – Széll Ilona festőművész kiállítása 

03.10-03.17. – Tárlat a könyvtár dokumentumaiból Március 15. tiszteletére 

04.14.-04.30. – Kiállítás a Föld napja alkalmából megrendezett gyerek rajzpályázat munkáiból 

05.05-05.25. – Anyák napi fotókiállítás 

06.16-07.29. –  Hurrá nyaralunk!- tanévzáró kiállítás 

08.01-08.30. –  Kézműves szakkörök kiállítása (Tűzzománc, kerámia, foltvarró, Jászhímző kör) 

08.29.-09.30. –  Sápi Szidónia életmű kiállítása 

09.08-09.29. – Vakáció búcsúztató kiállítás  

10.04-10.12. - Az Aradi Vértanukra emlékezünk – tárlat a könyvtár dokumentumaiból 

10.23-11.01. – Kiállítás az1956-os Forradalom és szabadságharc emlékére 

10.25-11.10. – Boszikunyhó kiállítás 
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11.13-11.24. – Márton napi kiállítás 

12.05-12.16. – XXII. Lajosmizsei Betlehemi Jászolkiállítás 

2023. március-április - Petőfi Sándor-emlékév keretében megszervezésre kerülő utazó tárlat 

2023. minden hónap – „A hónap alkotója” kézműves kiállítás 

 

3.5.4 Táborok 

Tűzzománc tábor (július) 

A Tűzzománc képzőművész kör hagyományos nyári táborát idén július első hetében szervezi 

meg a szakkörvezető Kőrös Sára. A tábor helyszíne, úgymint a szakkörnek, a művelődési ház 

műhelye. Az alkotók munkáit a kézműves szakkörök közös kiállításán tekinthetik meg az 

érdeklődők. 

 

Néptánc tábor (július - augusztus) 

Bitai Judit csoportvezető július és augusztus hónapban rendezi meg a Mizsei Vadrózsák 

néptánccsoportnak a néptánc tábort. 

 

Vidám Tapsi élményfestő tábor (július-augusztus) 

A Vidám Tapsi Tanodája szervezésében élményfestő és kézműves tábor kerül megrendezésre 

iskolás gyerekeknek 

 

Fotótábor (július-augusztus) 

Fotótábor iskolás gyerekeknek a fotográfiai alapjainak bemutatásával 

 

Ugrálóvár tábor (július-augusztus) 

Szórakoztató tábor csupa vidám programokkal minden korosztálynak 

 

3.5.5 Egyéb rendezvények 

 Az év folyamán különböző rendezvényeknek, tanfolyamoknak is otthont ad az 

intézmény. Nyitottak vagyunk az új ötletekre az évközben felmerülő lehetőségekre. 2023-ban 

is tervezzük elhívni Pál Feri atyát és Prof. Dr. Bagdy Emőkét. 

Helyt adunk különböző civil szerveződéseknek, ezek mellett a partner intézményeink 

rendezvényeit segítjük.  
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3.6 Közösségek / Szakkörök / Klubok 

3.5.1 Közművelődési alapszolgáltatásaink 

Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük 

segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín 

biztosítása alapszolgáltatás körében tervezett tevékenységeink. 

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

alapszolgáltatásként helyszínt továbbá adminisztrációs és irodatechnikai támogatást 

biztosítunk a művelődő közösségnek rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi 

tevékenysége végzésére, a művelődő közösségek számára bemutatkozási lehetőségeket 

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

A városban működő civil közösségek munkájának segítése, bekapcsolásuk a közművelődési 

folyamatokba, a Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára tevékenységébe. 

 

A fő célok 2023-ban is alapvetően a következők: 

 intézményünk és a civil szervezetek tevékenységének segítése, a kapcsolatok 

fejlesztése, az együttműködés erősítése 

 pályázati együttműködés, közös programok megvalósítása 

 módszertani támogatás, szaktanácsadás 

 fórumok, találkozók, közös akciók szervezése igény szerint 

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

közösségeknek 

 

Ékszerkészítő szakkör 

Czigány Erika tartja ezt a foglalkozás havi egy alkalommal, melyen különböző 

anyagokból készítenek ékszereket a résztvevők. 

 

Foltvarró klub 

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

egyszer gyűlnek össze, hogy megismerkedhessenek a foltvarrás rejtelmeivel. Alkalmaként 10 

körüli a létszám, munkáikat a szakköri kiállításon mutatják be. 
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Jász Hímzőkör 

 Konyor Józsefné vezetésével alakult hímzőkör helyileg az Egészségházban funkcionál. 

Hagyományos jász motívumokkal dolgoznak. Különböző kiállításokon szintén 

megmutatkoznak. 

 

Jóga 

 Heti két alkalommal tartanak foglalkozást. 

 

Karate 

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

 

Kerámia szakkör 

Kerámia szakkörben Rajszkyné Dancsó Gabriella vezetésével ismerkedhetnek meg 

különböző fazekas technikákkal a résztvevők. A "Családi" kerámia szakkör célja, hogy a 

gyerekek szülői segédlettel közösen hozzanak létre egy alkotást. 

A foglalkozások előnyei: 

kézügyesség, kreativitás, fantázia, önkifejezés, színtan, dekoráció, türelem – elmélyülés a 

tárgyalkotás folyamatában, környezetvédelem, környezettudatosság, újrahasznosítás, 

ajándékozható tárgyak – figyelem kifejezése mások felé, pozitív visszajelzések, 

szabálykövetésre nevelés, tapasztalati úton való tanulás, figyelemfejlesztés, alkalmazkodás, 

egymásra figyelés, viselkedési szabályok betartása, hagyományok megismerése. 

Ezen felül a felnőtteknek tartott szakkörben Rajszkyné Dancsó Gabriella megismerteti 

különböző fazekas technikákkal a résztvevőket: marokedények készítése, hurkatechnika, 

laptechnika, préselés, korongozás. 

 

Gombász Klub 

Havonta egy alkalommal gyűlnek össze a tagok. Új ismereteket sajátítanak el a 

gombákról, és gyógynövényekről. 
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Lajosmizsei Városi Kamarakórus 

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

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

 

MASZK – Mizsei Amatőr Színjátszó Kör 

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

vegyes korosztályú tagokkal. Három sikeres előadáson vannak túl, mely folytatásaként 2023-

ben is terveznek egy színelőadást.  

 

Mizsei Vadrózsák Néptánccsoport 

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

kezdetben kis létszámmal indult, de 2021-re a tagok száma elérte a 49 főt. A néptánccsoport 

az évek alatt leginkább városi rendezvényeken, mint a Szamócás Vásári Forgatag, 

Tavaszköszöntő Húsvéti Kavalkád. Jelenleg öt kisebb csoportnak tart foglalkozást Bitai Judit, 

és lánya Veszelszki Boglárka. Az egyik csoport (Söndörgő) tagjai 9-11 éves gyerekek, a másik 

(Vadhajtás) tagjai 14-25 éves fiúk és lányok. A próbáikat péntekenként tartják 16 és 20 óra 

között. A másik három csoport (Cseperedők, Aprócskák, Kincsőcske) hétfőn, kedden és 

szerdán 16 és 17.30 óra között tartják a foglalkozásokat. 

 

Mozgásos babás foglalkozás 

0-3 éves korig várjuk a babákat szüleikkel, nagyszüleikkel egy könyvtári környezetben 

megtartott mozgásos, jógás foglalkozásra, melyet Rimóczi Klára jógaoktató tart.   

 

Nyugdíjas Pedagógus Olvasókör 

Lajosmizsei nyugdíjas pedagógusokból öntevékeny módon alakult kör. Minden hónap 

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

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

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

Vezetőjük: Sárközi Zsuzsa 
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Mozgássérültek klubja 

Vezetőjük Szántóné Sáfrán Mária. Havi egy alkalommal tartanak összejövetelt. 

 

Őszikék Nyugdíjasklub 

 Kéthetente tartják összejövetelüket. A közel 60 tagot számláló közösség változatos 

programokon vehet részt. Rendszeresen részt vesznek a művelődési ház kulturális 

programjain, főszervezője a jászolkiállításnak. Kirándulásokat szerveznek.  

 

Őszirózsa Népdalkör és Rózsa Sándor Citerazenekar 

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

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

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

fennállásukat.  

 

Sakk szakkör 

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

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

 

Tűzzománc szakkör 

Skultéti Árpád képzőművész 2009-ben indította el a szakkört. A környező 

településekről (Tiszakécske, Kerekegyháza, Kecskemét) is járnak a szakköre. Alkalmanként 8-

10 tag vesz részt a foglalkozásokon. Alkotásaikat a szakköri kiállításon és a jászolkiállításon 

állítják ki. Jelenleg Takács Jolán vette át a szakkör vezetését. 

 

Zenés foglalkozás Gazsival (egész évben) 

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

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

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

alkalommal. 
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Újonnan bevezetett szakköreink 

Bútorfestő szakkör 

Hagyományőrző bútorfestő technikák bemutatása kezdő csoportnak 

A hajdanvolt mesterségek egyik reneszánszát élő ága. Sorozatunkban az alapokkal ismerkedünk 

meg, és elindulunk a tervezés, színkeverés, szerkesztés szövevényes útján. Számba veszünk 

néhány tájegységet, megismerkedünk alapvető motívumaikkal, majd belekóstolunk a gyűjtés, 

motívumfeldolgozás alapjaiba is. 

 

Makramé szakkör 

A makramé technikák ismertetése kezdő csoportnak 

A 17. századtól beszélhetünk a makraméról, makramézásról önálló művészeti ágként. Folyamatos 

népszerűségének oka, hogy elég hozzá a két kezünk, a fonal és egy olló. Az egyszerűsége miatt 

pedig mindenki sikerélménnyel használhatja ezt a csomózási technikát. 

 

Tervezett szakkörök  

Mézeskalács szakkör 

A mézeskalács alakban és díszítményben egyaránt a legváltozatosabb sütemény. Kevés olyan nagy 

hagyománnyal rendelkező kézműves tevékenység van, amely változatlan alapanyagokból, 

összetevőkből készítve ma is él. 

 

Nemezelő szakkör 

A nemezkészítés egy ősi kelmekészítő mesterség, melynek során az állati szőrökből erős, mégis 

puha, jól szigetelő anyag keletkezik. A gyapjú – a nemez alapanyaga – gyógyító hatást gyakorol 

viselőjére: serkenti a vérkeringést, enyhíti az ízületi és izomfájdalmakat, a benne lévő lanolin pedig 

ortopédiai és reumás betegségeket gyógyít. A nemezkészítés szerepe különleges a magyar 

kultúrában, gyökerei népünknél több ezer évre nyúlnak vissza, és mi vagyunk a legnyugatibb nép, 

mely ősmesterségeként művelte a nemezkészítést. Nemezelő technikák ismertetése kicsiknek 

és nagyoknak kezdő csoportnak 

 

Tojásfestő szakkör  

A Kárpát-medence tojásdíszítő hagyománya rendkívül gazdag. A különösen jellegzetes 

motívumkincseket részletesen, földrajzi tagoltságban mutatjuk be. 

 

Ezeken felül 2023. évben tervezzük egy Társasjáték Klub, gyertyakészítő szakkör indítását. 
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3.6.2 A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése alapszolgáltatás körében 

tervezett tevékenységeink 

Az 1997. évi CXL törvény 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti közművelődési 

alapszolgáltatásként a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, 

érdekérvényesítésének, az állampolgári részvétel fejlődését elősegítő, közösségfejlesztő 

programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervezünk, támogatjuk az önkéntes 

tevékenységeket, az önkéntességgel kapcsolatos programokat vagy szolgáltatásokat 

szervezünk, a gyermekek, az ifjúság, az idősek művelődését segítő, a generációk közötti 

kapcsolatokat, együttműködést elősegítő programokat, tevékenységeket és szolgáltatásokat 

szervezünk, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását elősegítő 

programokat, tevékenységeket és szolgáltatásokat szervezünk, a szegénységben élők és 

kirekesztett csoportok társadalmi, kulturális részvételét fejlesztő, a megértést, a befogadást, 

az esélyegyenlőség megvalósulását elősegítő programokat, tevékenységeket és 

szolgáltatásokat szervezünk,  mentálhigiénés, prevenciós programokat, tevékenységeket vagy 

szolgáltatásokat szervezünk.  

 

Iskolai közösségi szolgálatosok koordinációja 

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 középiskolás diákok nálunk töltsék le a 

szükséges időt. Ez idáig nyolc középiskolával kötöttünk megbízási szerződést. A diákok a 

következőkben tudnak segítségünkre lenni: könyvtári rend megtartása, visszahozott könyvek 

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

foglalkozáson a könyvtáros segítése, könyvtár és a művelődési ház rendezvényeire való 

készületi munkálatok segítés, ill. a rendezvények lebonyolításában való aktív részvétel. 

Folyamatosan várjuk a diákok jelentkezését. 

Az 50 órás, társadalmi problémákra való érzékenyítést, társadalmi feladatvállalást 

segítő gyakorlat intézményi szintű koordinációja. 

Ideje: 2023. január 1 - december 31.  
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Pszichológus 

Intézményünk ad helyet azoknak a foglalkozásoknak, melyet szakképzett 

pszichológus tart azon gyerekeknek, akiknek az általános iskolában javasolták szakember 

felkeresését. 

 

Senior örömtánc 

Speciálisan a szenior korosztálynak kidolgozott mozgásforma, figyelembe véve az időskori 

életkori sajátosságokat.  

 

4. Szolgáltatások 

4.1 Könyvtár szolgáltatásai 

Beiratkozáshoz kötött szolgáltatásaink: 

könyvek, újságok kölcsönzése 

kölcsönzött könyvek hosszabbítása 

könyvek, dokumentumok előjegyzése 

Ingyenes szolgáltatások: 

helyben olvasás 

felvilágosítás, tájékoztatás 

a könyvtár bemutatása, könyvtárhasználati órák 

Térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások: 

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

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

szkennelés 

laminálás (A/4) 

fax küldés, fogadás 

internet szolgáltatás (napi első fél óra ingyenes az esélyegyenlőség 

megteremtése céljából)  

könyvtárközi kölcsönzés (postaköltség) 

Ezek a szolgáltatások továbbra is fennállnak a lakosság felé.  

 

 



 Munkaterv 2023 
 

48 
 

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. Reklám, propaganda, pr tevékenység, települési, térségi kulturális info 

kommunikációs szolgáltatások biztosítása 

Fejleszteni kívánt, illetve fejlesztés alatt álló arculati elemek és PR tevékenységek: 

Elektronikus: 

• Az online kommunikáció erősítése, szélesítése. Széles körű, ugyanakkor célcsoportra 

orientált kommunikáció formájában. Cél, hogy üzenetünk pontosan ahhoz a 

személyhez jusson el, aki a program célcsoportja. Ez a költséghatékonyságot is 

elősegíti. 

 

• A honlap fejlesztése kezelhetőségének, felhasználóbarát működtetésének 

elősegítése. A HUNG-2022 pályázaton nyertünk forrást, melynek segítségével az 

intézmény honlapja, és az értéktár honlapja is megújul. Az új honlap biztonságosan 

elérhető lesz, és rendelkezik SSL tanúsítvánnyal. Jelenleg az URL előtt megjelenő piros 

háromszög, amellett, hogy ijesztően hat, biztonsági kockázatot is rejt magában. Az SSL 

tanúsítvány garantálja, hogy a kliens és a szerver biztonságos csatornán 

kommunikáljon egymással. Az SSL tanúsítvánnyal küldött/fogadott információkat csak 

a két végponton lehet látni, nincs mód arra, hogy harmadik fél hozzáférhessen a 

szenzitív adatokhoz. 

Az oldal reszponzív - a lehetőségekhez igazodó, rugalmasan alkalmazkodó lesz. Fontos, 

hogy könnyen olvasható, jól navigálható, felhasználóbarát legyen minden eszközökön, 

annak felbontástól függetlenül (tablet, mobiltelefon). A jelenlegi betűtípus kisméretű, 

emiatt fárasztó a hosszabb szöveges tartalmak olvasása. Az oldal legtetején lesz egy 

rövid pár mondatos összefoglaló, amiből a látogató számára rögtön kiderül, hogy hova 

is került. Új fotókat készítünk a települési értékekről, amelyek feltöltésre kerülnek az 
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új honlapra. A honlap jelenlegi látogatói száma 300 fő/hó. Az új honlap kialakítása 

lehetővé teszi a havi 500 fő/hó elérést is. 

Felelős: Óber Roland 

Határidő: 2023. április 30. (a honlap elkészítése), illetve folyamatos a működtetése 

 

• Facebook – jelenlét erősítése, meghatározott célcsoportra irányított facebook-os 

fizetett hirdetések indítása. Az intézményben megvalósuló programok felvitele 

eseményként. Eseményekről élő bejelentkezések, rendezvények előtt élő beharangozó 

bejelentkezés, interjúk. 

Felelős: Héjjasné Székely Rita 

Határidő: folyamatos 

 

• Célcsoportok meghatározása érdeklődés alapon – kereső optimalizálás, facebook 

hirdetések, zárt csoportokba bejutás. 

Felelős: Óber Roland 

Határidő: folyamatos 

• Remarketing – a honlapon az AdWordsből és a Facebookról beágyazott remarketing 

címkék használatával olyan célzott reklámok indítása, amelyek azokhoz az ügyfelekhez 

jutnak el, akik már korábban meglátogatták a honlapunkat. 

Felelős: Óber Roland 

Határidő: folyamatos 

 

• Zene, kép, imázs film stb.…. – jellemző, egyedi, megkülönböztető brand. A 

rendezvények esetében is különösen nagy szükség van ezekre. Különösen mivel az 

online kommunikációban a videós tartalmak egyre inkább előtérbe kerülnek. 

Felelős: Héjjasné Székely Rita 

Határidő: folyamatos 

 

Papíralapú, nyomtatott: 

• Plakát: jelenleg 20-25 db plakát készül, és kerül ki az intézményekhez. Fel kell mérni, 

hogy milyen új helyekre helyezhetőek ki a plakátok, ezáltal biztosítva, hogy a város 

minél szélesebb körben értesüljön a művelődési ház programjairól. A piacnál 
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kihelyezésre került egy hirdető, továbbá tárgyalások folynak a városon kívül és belül 

lévő boltok üzemeltetőivel ilyen táblák kihelyezéséről. Ezeket a művelődési ház 

dolgozói fogják feltölteni plakátokkal, amelyek az aktuális programokról nyújtanak 

információt. 

Felelős: Schmidt János 

 

• Havi plakát bevezetése: minden hónapban egy havi plakátot készítünk, amely az 

aktuális hónap programkínálatáról adunk információt. 

Felelős: Héjjasné Székely Rita 

 

• Jegyek: megvizsgáljuk az online jegyértékesítő rendszer bevezetésnek lehetőségét. 

Felmérjük annak előnyeit, hátrányait, megtérülését, esetleg ilyen szolgáltatóhoz 

történő csatlakozást. 

Hosszú távon internetes jegyrendeléssel, és bankkártyás fizetési lehetőséggel 

szeretnénk bővíteni szolgáltatásunkat. 

Felelős: Óber Roland 

• A nyomtatott kiadványoknál, Kínálók, időszakos kiadványaink a webcímek mellett 

fontos feltüntetni az egyes helyszínek Facebook, Instagaram és más közösségi média 

elérhetőségét. 

Felelős: Óber Roland 

 

Online tevékenységek: 

• A kommunikáció során a facebook mellett egyre inkább az Instagram, a Pinterest és 

a YouTube oldalak és más közösségi média felületek bevonása az ott lévő célcsoport 

igényeihez igazodva. Az AdWords esetében még inkább érdemes lesz kihasználni a 

You-Tube felületét reklámozásra, a keresőben való hirdetés mellett. 

Felelős: Óber Roland 

 

A Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára differenciált célcsoportjait – az intézmény 

által szervezett programokat és szolgáltatásokat igénybe vevők alkotják. 

Közvetlen célcsoport minden lajosmizsei és Lajosmizse közeli településein élő lakos, valamint 

az itt dolgozó vidékiek, külföldiek. 
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• Elektronikus programajánló formájában hétről-hétre továbbítjuk az intézmény által 

biztosított lehetőségeket.  

• A www.lmizsekultura.hu honlapon való megjelenés. 

• Lajosmizsei Kínálóban való megjelenés. 

• Személyes kapcsolat a közönségszervezés terén – óvoda, általános iskola, 

magánóvoda, idősek klubja. 

• Szóróanyagok kihelyezése  

• Médiával való kapcsolattartás Petőfi Népe, BAON, Dabas Rádió 

• A programokon megjelenő ügyfelek, mint célcsoportok összekapcsolása más, őket 

érdeklő (a Lajosmizse Város Művelődési Háza ás Könyvtárában) megvalósuló 

eseményekkel. 

A Lajosmizsei Kínáló, a város kulturális iránytűje folyamatosan megjelenik havonta 100 

példányban, idén is ezt tervezzük. Továbbra is az intézmény adja ki a programfüzetet, és gyűjti 

össze a programokat minden hónapban. 

Továbbra is jó kapcsolatban vagyunk a város valamennyi médiumával, az elektronikus és 

nyomtatott sajtóval. Közös akciókat, játékokat indítunk. Tudósítanak a rendezvényeinkről. 

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

ezáltal az intézménynek is egy fontos hirdetési felülete. 

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

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

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

városunk kulturális életét.  

Előfizettük a www.programturizmus.hu internetes turisztikai honlapon való megjelenésre. A 

weboldalon rendszeresen hirdetik rendezvényeinket. 

 

Szervezői hálózat frissítése, a meglévő kapcsolatok ápolása, bővítése: 

Hírlevél címjegyzék frissítése: a következő évben a hírlevél-küldő rendszernél az e-mail 

címeinek frissítése, megszűnt címek törlése, bérlők címének bedolgozása, új kapcsolatok 

felvétele fog megvalósulni. 



 Munkaterv 2023 
 

52 
 

2023-ban még nagyobb hangsúlyt helyezünk intézményünk munkájának minél szélesebb körű 

megismertetésére a város polgárai körében. Felhívjuk a figyelmet szolgáltatásainkra, 

rendezvényeinkre, kiadványainkra, alapítványunk támogatásának lehetőségére (szja 1%).  

A már 16 éve megjelenő városi újság a Hírlap, a település intézményeinek megjelenési fóruma, 

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

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

intézményvezető. Jelenleg évi 4 lapszámmal jelenik meg, így jól át kell gondolni, illetve előre 

megtervezni programjainkat, hogy azok időben eljussanak a célközönséghez. 

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

megosztó oldalon. Folyamatosan keressük még a további lehetőségeket, ahol 

megjelenhetnénk.  

2016-ban beruházott fényreklám is azt a célt szolgálja, hogy reklámozzuk 

rendezvényeinket. 

A kiemelt kulturális rendezvényeinkre meghívókat küldünk ki, fontosnak tartva azt, 

hogy személyesen szólítsuk meg látogatóinkat. 

Ezeket a hirdetési felületeket, módokat idén is alkalmazzuk, folyamatosan keresve az 

új lehetőségeket.  
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6. Műszaki feladatok 

Az intézmény épületének és berendezési tárgyai állagának megóvása érdekében a 

karbantartási munkákat rendszeresen elvégezzük, de a régi illetve elhasználódott bútorzat 

cseréje is folyamatosan szükséges. 2022-évben az intézmény egy részén elvégeztük a tisztasági 

festést, melyet folytatni szeretnénk a 2023. évben is. Az intézményben az asztalok és székek a 

folyamatos igénybevételnek köszönhetően amortizálódnak, melyek cseréje szükséges. 

Az intézmény büféjét újra bérbe szeretnénk adni, így biztosítva a rendezvényekhez a 

cateringet, és nem utolsósorban plusz bevételt termelni az intézménynek. Ahhoz, hogy ez 

megvalósíthatóvá váljon a büfé felújítása indokolt. Tisztasági festésben és a bárpult 

tönkrement faburkolatának cseréjében gondolkodtunk. Elképzelésünk szerint egy 

művészkávézót szeretnénk belőle létrehozni hosszú távon. 

Az informatikai eszközök legelavultabb, amortizálódott darabjait a lehetőségek szerint 

lecseréljük, kisebb kiegészítő eszközök beszerzésével biztosítjuk zökkenőmentes 

üzemeltetését. 

A technikai eszközök karbantartási munkáinak elvégzése elsődleges feladat, mivel a 

szolgáltatások biztosításának alapfeltétele a műszaki eszközök működőképességének 

fenntartása. 

2023-ban tervezünk egy közösségi teret létrehozni a kamaszoknak, ahol leülhetnek, 

wifi szolgáltatásainkat elérhetik, társas játékokkal, csocsóval játszhatnak. Sajnos a tervezett 

ifjúsági szoba jelenleg foglalt, de lehetőség szerint a 2023. évben szeretnénk újra birtokba 

venni, és kialakítani a helyet az Ifjúsági klubnak. 

A színházterem felújítás második üteme kezdődik február hónap elején, ahol teljesen 

megújul a színházterem belsője, illetve a mennyezetének padozatának felújítása fog zajlani, 

melyet a fenntartó TOP Plusz pályázatból valósít meg. 
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A munkatervben megjelölt feladatok mellett (mint minden évben) az idén is 

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

is történhetnek változások. 

 

Elsődleges célkitűzésünk, hogy Lajosmizse város 2023. évi kulturális rendezvény naptárában 

feltüntetett programokat ill, a partner szervezetek által kezdeményezett rendezvényeket 

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

lebonyolításukban.  

 

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

szolgáljuk Lajosmizse kulturális életét! 

 

 

 

 

Lajosmizse, 2022. november 30.  

 

 _____________________________ _______________________________ 

 Dudás Klára Óber Roland 

 könyvtárvezető igazgató 
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Mellékletek 

 

 

 

1. Szolgáltatási terv 

2. Lajosmizse Város 2023. évi kulturális rendezvénynaptár tervezete 
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Szolgáltatási terv előlap  

Tárgyév 2023. 

Település neve Lajosmizse 

A közművelődési alapszolgáltatás 

ellátásának módja 
közművelődési intézmény 

Közművelődési intézmény neve 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és 

Könyvtára 

Közművelődési intézmény székhely 

címe 
6050 Lajosmizse, Szabadság tér 12. 

Ellátott alapszolgáltatások  

a) a művelődő közösségek létrejöttének 

elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük 

segítése, a közművelődési tevékenységek és a 

művelődő közösségek számára 

helyszínbiztosítása, 

d) a hagyományos közösségi kulturális értékek 

átörökítése feltételeinek biztosítása, 

e) amatőr alkotó-és előadó-művészeti 

tevékenység feltételeinek biztosítása, 

Felelős vezető neve Óber Roland intézményvezető 

Szakmai vezető neve Óber Roland intézményvezető 

Kitöltő neve és beosztása Óber Roland intézményvezető 

Kitöltő telefonszáma +36 76 555 053 

Kitöltő e-mail címe muvhaz@lmizsekultura.hu  

 



Közművelődési alapszolgáltatások 
Kultv. 76. § (3)

Megnevezése Célja
Rendszeresség, időpont, 

óraszám

A közösségi 
tevékenységben 

részt vevők 
tervezett száma 

(fő)

A közösségi 
tevékenység 
helyszíne/ 
helyszínei

A közösségi 
tevékenységben a helyi 

lakosság részvételi 
módja

Kormányzati 
funkciók

Foltvarró Klub
Havonta, 1 szombat 

délután 14 órától
12 fő Kincses 82 091

Jászhímző Kör kettő hetente 16 fő EGYSZI 82 091

Gombász Klub
havonta, 1 kedd este 18 

órától
22 fő Kincses 82 091

Mizsei Amatőr 
Színjátszó Kör

hetente, szerdánként 18 
órától

19 fő Díszterem 82 091

Mizsei Vadrózsák 
Néptánccsoportjai 
(Cseperedők, 
Aprócskák, 
Kincsőcske, 
Vadhajtás, 
Söndörgő)

Hetente 4 alkalommal,
Hétfőtől szerdái 16-17.30 

óráig, pénteken 16-20 
óráig

105 fő
Díszterem, Mozi, 

Kuckó
82 091

Nyugdíjas Pedagógus 
Olvasó Kör

havonta egy alkalom, 
utolsó szerda 14.30 órától

18 fő Díszterem 82 091

Mozgássérültek 
Klubja

havonta 9 fő Díszterem 82 091

Galambász Klub Félévente 2-2 alkalommal 16 fő Zugoly 82 091

Őszirózsa Népdalkör 
és a Rózsa Sándor 
Citerazenekar

hetente, szerdánként 9 
órától

12 fő Széplak 82 091

Sakk Kör
hetente péntekenként 18 

órától
14 fő Padlás 82 091

Őszikék Nyugdíjas 
Klub

kettő hetente, hétfőn 14 
órától

59 fő Díszterem 82 091

Lajosmizsei Nőegylet
alkalomszerűen, havonta 

néhány alkalommal
14 fő Zugoly 82 091

Cigány 
Önkormányzat 
programja

Különböző kultúrák 
közötti kapcsolat 
kiépítése, és 
fenntartásának elősegítése

1 alkalom 300 fő Iskola-tó 82 091

Mizsei vadrózsák 
bálja

Közösségépítő rendezvény 1 alkalom 60 fő
Művelődési ház és 

könyvtár
82 091

Iskolai közösségi 
szolgálat

Önkéntes tevékenységek 
támogatása

folyamatos 10 fő
Művelődési ház és 

könyvtár
82 091

ÉVES MUNKATERV

Szolgáltatási terv 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § (2)

Művelődő közösségek létrejöttének 
elősegítése, működésük támogatása, 
fejlődésük segítése, a közművelődési 

tevékenységek és a művelődő közösségek 
számára helyszín biztosítása

A művelődési, érdeklődési 
kör, és az önképző, társas 
tevékenység szerint 
elkülönülő, lakossági 
csoport tevékenységének 
segítése, helyszín 
biztosítása

A kijelölt szervező 
személyes 

kapcsolattartása a 
csoporttal. Önkéntes 
bárki csatlakozhat.

helyszín biztosítása



Gyermekszínházi 
előadások (Aprók 
színháza)

6 alkalom 600 fő
Művelődési ház és 

könyvtár
82 091

Gyermek koncertek 2 alkalom 400 fő
Művelődési ház és 

könyvtár
82 091

Szabadtéri Mozi 
Piknik

1 alkalom 300 fő Iskoló-tó 82 091

Gyermeknap 1 alkalom 600 fő
Művelődési ház és 

könyvtár
82 091

Ifjúsági színház
az ifjúság művelődését 
segítő, családbarát 
program

1 alkalom 300 fő
Művelődési ház és 

könyvtár
82 091

Pszichológus helyszín biztosítása folyamatos 50 fő Zugoly, Széplak Kapcsolattartás 82 091

VG ügyfélszolgálat helyszín biztosítása hetente, folyamatos
10-20 

fő/alkalom
Széplak Kapcsolattartás 82 091

Március 15-i Ünnepi 
műsor

Emlékezés történelmi 
eseményre

1 alkalom 150 fő Díszterem
Bárki csatlakozhat, 

kapcsolattartás
82 092

Augusztus 20-i 
Ünnepi Műsor

Emlékezés történelmi 
eseményre

1 alkalom 150 fő Mozi
Bárki csatlakozhat, 

kapcsolattartás
82 092

XXX. Lajosmizsei 
Napok

Közösségépítő rendezvény 1 alkalom 3000 fő Iskola-tó
Bárki csatlakozhat, 

kapcsolattartás
82 092

Polgármesteri bál Közösségépítő rendezvény 1 alkalom 200 fő Iskola-tó
Bárki csatlakozhat, 

kapcsolattartás
82 092

Október 23-i Ünnepi 
műsor

Emlékezés történelmi 
eseményre

1 alkalom 80 fő Mozi
Bárki csatlakozhat, 

kapcsolattartás
82 092

Jóga
hétfőn 18 órától, 
kedden 9 órától

10 fő Díszterem 82 093

Női torna csütörtökön 18 órától 10 fő Díszterem 82 093

Karate
kedden 17.30 órától, 
szombaton 9 órától

23 fő Díszterem 82 093

Szenior Örömtánc
Hetente keddenként 14 

órától
14 fő Díszterem 82 093

Rock&Roll 
Akrobatikus tánc

hetente csütörtökönként 
16 órától

11 fő Díszterem 82 093

Babás jóga havonta 12 fő Könyvtár 82 093
Jobb agyféltekés 
rajztanfolyam

2 alkalom 10 fő/alkalom Zugoly 82 093

Gyerekagykontroll 
tanfolyam

2 alkalom 10 fő/alkalom Zugoly 82 093

Zenés foglalkozás 
Gazsival

Havonta 1 alkalom 10 fő/alkalom Könyvtár 82 093

Élményfestő tábor 2 alkalom 10 fő/alkalom Zugoly 82 093

A közösségi és társadalmi részvétel 
fejlesztése

Személyek 
kapcsolattartás

a gyermekek művelődését 
segítő, családbarát 
program

Az egész életre kiterjedő tanulás 
feltételeinek biztosítása

Életminőséget javító 
tanulási lehetőség

A kijelölt szervező 
személyes 

kapcsolattartása a 
csoporttal. Önkéntes 
bárki csatlakozhat.



Fotó tábor 2 alkalom 10 fő/alkalom Zugoly 82 093
Fizika Show 1 alkalom 100 fő Díszterem 82 093
Méhészet – 
ismeretterjesztő 
előadás

1 alkalom 100 fő Díszterem 82 093

Prof. Dr. Bagdy 
Emőke előadása - A 
mentális 
egészségtudatosság

1 alkalom 200 fő Mozi 82 093

Pál Ferenc atya 
előadása

1 alkalom 200 fő Mozi 82 093

Harcművész 
bemutató

1 alkalom 200 fő Mozi 82 093

Magyar Kultúra 
Napja

1 alkalom 100 fő Díszterem 82 092

Felnőtt színház 2 alkalom 400 fő Mozi 82 092
Komolyzenei 
koncertek

2 alkalom 300 fő Mozi, Díszterem 82 092

Könnyűzenei 
koncertek

2 alkalom 200 fő Mozi, Díszterem 82 092

Kiállítások 6 alkalom 200 fő
Foyer, Régi 
városháza

82 092

Országos Rajzfilm 
Ünnep

1 alkalom 300 fő Mozi Kapcsolattartás 82 092

Zene Világnapja 1 alkalom 100 fő Mozi
Bárki csatlakozhat, 

kapcsolattartás
82 092

Idősek Világnapja 1 alkalom 200 fő Mozi
Bárki csatlakozhat, 

kapcsolattartás
82 092

Állatok Világnapja 1 alkalom 200 fő Mozi
Bárki csatlakozhat, 

kapcsolattartás
82 092

Költészet Napja 1 alkalom 100 fő Mozi
Bárki csatlakozhat, 

kapcsolattartás
82 092

Magyar Népmese 
Napja

1 alkalom 50 fő Mozi Kapcsolattartás 82 092

Családi Táncházak 10 alkalom évente 100 fő/alkalom Díszterem
Bárki csatlakozhat, 

kapcsolattartás
82 092

Farsangi 
Szomszédolás

1 alkalom 350 fő Mozi, Díszterem
Bárki csatlakozhat, 

kapcsolattartás
82 092

Tavaszi és Őszi 
kézműves 
foglalkozások

Népismereti foglalkozás 10 alkalom 200 fő Széplak
Bárki csatlakozhat, 

kapcsolattartás
82 092

Tavaszköszöntő 
Húsvéti Kavalkád

1 alkalom 500 fő
Művelődési ház és 

könyvtár
Bárki csatlakozhat, 

kapcsolattartás
82 092

Ünnepek kultúrájának 
gondozása érdekében 
szervezett helyi alkalom, 
ünnep

A népzene, a néptánc és a 
népművészettel 
kapcsolatos szellemi 
kulturális örökség 
megismertetése

Ünnepek kultúrájának 
gondozása érdekében 
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A hagyományos közösségi kulturális 
értékek átörökítése feltételeinek biztosítása

Nemzeti és egyetemes 
kultúra  értékeinek 
megismertetése

Kapcsolattartás, 
Bárki csatlakozhat



Grillázs és 
Mézeskalács Majális, 
Verseny és vásár és 

1 alkalom 500 fő
Művelődési ház és 

könyvtár
Bárki csatlakozhat, 

kapcsolattartás
82 092

Boszorkány szombat Családi délután 1 alkalom 300 fő
Művelődési ház és 

könyvtár
Bárki csatlakozhat, 

kapcsolattartás
82 092

Márton-napi családi 
délután

Ünnepek kultúrájának 
gondozása érdekében 
szervezett helyi alkalom, 
ünnep

1 alkalom 200 fő
Művelődési ház és 

könyvtár
Bárki csatlakozhat, 

kapcsolattartás
82 092

Adventi szöszmötölő 
családi délután

Ünnepek kultúrájának 
gondozása érdekében 
szervezett helyi alkalom, 
ünnep

1 alkalom 200 fő
Művelődési ház és 

könyvtár
Bárki csatlakozhat, 

kapcsolattartás
82 092

Szüreti Felvonulás
Helyi hagyományokra 
épülő rendezvény

1 alkalom 500 fő
Iskola-tó, 

Lajosmizse 
területe

Bárki csatlakozhat, 
kapcsolattartás

82 092

Helytörténeti kiállítás
Helytörténettel, a település 
szellemi örökségével 
kapcsolatos rendezvény

3 alkalom 50 fő/alkalom Régi városháza
Bárki csatlakozhat, 

kapcsolattartás
82 092

Tűzzománc szakkör
Havonta 2 szombat,
Havi 4-6 hétköznap

14 fő Műhely Kapcsolattartás 82 093

Ékszerkészítő szakkör
Havonta, 1 szombat 

délután 14 órától
12 fő Kincses

Bárki csatlakozhat, 
kapcsolattartás

82 093

Makramé szakkör
Havonta 2 alkalom (kettő 
hetente péntek délután)

9 fő Zugoly Kapcsolattartás 82 093

Bútorfestés szakkör
Havonta 2 alkalom (kettő 
hetente péntek délután)

5 fő Zugoly Kapcsolattartás 82 093

Nemezelő szakkör
Havonta 2 alkalom (kettő 
hetente péntek délután)

bevezetés alatt Zugoly Kapcsolattartás 82 093

Mézeskalács szakkör
Havonta 2 alkalom (kettő 
hetente péntek délután)

bevezetés alatt Zugoly Kapcsolattartás 82 093

Tojásfestő szakkör
Havonta 2 alkalom (kettő 
hetente péntek délután)

bevezetés alatt Zugoly Kapcsolattartás 82 093

Családi Kerámia 
szakkör

Havonta 2 szombat 11 fő Műhely
Bárki csatlakozhat, 

kapcsolattartás
82 093

Felnőtt Kerámia 
szakkör

Havonta 2 szombat 13 fő Műhely
Bárki csatlakozhat, 

kapcsolattartás
82 093

szervezett helyi alkalom, 
ünnep

Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti 
tevékenység feltételeinek biztosítása

Amatőr alkotó- és előadó-
művészeti csoportok 
támogatása, helyszín 
biztosítása, bemutatkozási 



Jótékonysági 
Karácsonyi Gála

1 alkalom 300 fő Mozi
Bárki csatlakozhat, 

kapcsolattartás
82 093

XXIII. Lajosmizsei 
Betlehemi Jászol 
kiállítás

1 alkalom 300 fő Mozi, Foyer
Bárki csatlakozhat, 

kapcsolattartás
82 093

Tűzzománc tábor 1 hét 14 fő Műhely Kapcsolattartás 82 093

Kerámia tábor 1 hét 12 fő Műhely
Bárki csatlakozhat, 

kapcsolattartás
82 093

Szakköri kiállítás 1 alkalom 60 fő Foyer
Bárki csatlakozhat, 

kapcsolattartás
82 093

Amatőr kézműves 
kiállítás

2 alkalom 120 fő Foyer
Bárki csatlakozhat, 

kapcsolattartás
82 093

Adventi Utcazene 1 alkalom 60 fő
Díszterem, 

Lajosmizse több 
állomás

Bárki csatlakozhat, 
kapcsolattartás

82 093

Városi Kamarakórus 
koncertje

2 alkalom 120 fő Díszterem
Bárki csatlakozhat, 

kapcsolattartás
82 093

Városi Kamarakórus Hetente 1 alkalom 17 fő Díszterem Kapcsolattartás 82 093

Nyár esti koncertek 1 alkalom 100 fő Mozi
Bárki csatlakozhat, 

kapcsolattartás
82 093

Könnyűzenei koncertek 2 alkalom 200 fő Mozi
Bárki csatlakozhat, 

kapcsolattartás
82 093

MASZK előadása 1 alkalom 200 fő Mozi
Bárki csatlakozhat, 

kapcsolattartás
82 093

Tehetségkutató 1 alkalom 100 fő Mozi
Bárki csatlakozhat, 

kapcsolattartás
82 093

Szamócás Vásári 
Forgatag

A szamóca népszerűsítése 
érdekében szervezett 
rendezvény, kiegészül 
kulturális programmal

1 alkalom 900 fő Iskola-tó
Bárki csatlakozhat, 

kapcsolattartás
82 094

Lajosmizsei Tuning 
Fesztivál

A tuning autókat bemutató 
rendezvény

1 alkalom 1000 fő Vásár tér
Bárki csatlakozhat, 

kapcsolattartás
82 094

Műjégpálya Fejlesztés 1 alkalom 500 fő Városház tér
Bárki csatlakozhat, 

kapcsolattartás
82 094

Dumaszínházi előadások Fejlesztés 3 alkalom 700 fő Mozi
Bárki csatlakozhat, 

kapcsolattartás
82 094

Szabadtéri 
Szilveszteri program 
Lajosmizsén

Fejlesztés 1 alkalom 500 fő Városház tér
Bárki csatlakozhat, 

kapcsolattartás
82 094

A tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek 
biztosítása

helyszín és bemutatkozási 
lehetőség biztosítása

Kulturális alapú gazdaságfejlesztés

lehetőség



Jóváhagyási záradék

Lajosmizse Város Önkormányzata a Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára szolgáltatási 
tervét a 2023. évi munkaterv részeként a __________________   számú  határozatával jóváhagyta.

Kihirdetési záradék

A szolgáltatási tervet a közművelődési intézmény székhelyén az előcsarnokban jól látható helyen 
legkésőbb a jóváhagyást követő 15 napon belül ki helyezi.
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Lajosmizse Város 2023. évi kulturális rendezvénynaptára 

Rendezvény megnevezése Időpontja Helyszíne Szervezője 
Martinovics Edit kiállítása 
Megnyitó: 2023. január 13. 18 óra 

2023. január 13. - február 
4. 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Újévköszöntő Táncház 2023. január 14. 
Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Magyar Kultúra Napja alkalmából a 
Lajosmizsei Városi Kamara Kórus Újévi 
koncertje  

2023. január 22. 
Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Dumaszínház Lajosmizsén 2023. január 26. 
Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Nóti Károly: A nyitott ablak – MASZK 
előadása 

2023. január 27. 18.00 
Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Mizsei Vadrózsák bálja 2023. január 28. 
Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Könyvtári Derbi 2023. február - május 
Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Tudomány világnapja alkalmából - Fizika és 
Kémia show 

2023. február 8. 
Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

„Aprók színháza” 
Bábszínház - gyermek előadás 

2023. február 11. 
Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Kiállítás a Farsangi rajzpályázat rajzaiból 2023. február 11-27. 
Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 
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Farsangi Mulatság 2023. február 11. 
Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Szomszédolás disznótorral, kirakodó vásár, 
gyerekprogramok, kulturális műsor 

2023. február 11. 
Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Író-olvasó találkozó 2023. február - március 
Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Showder Klub – Stand Up Comedy 2023. február 24. 
Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

In memoriam: Szél Ilona festőművész 
kiállítása 

2023. március 3-30. 
Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Internet Fiesta 2023. március 
Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

„Aprók színháza” 
Bábszínház - gyermek előadás 

2023. március 4. 
Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Vidám Színházi esték 2023. március 
Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Tárlat a könyvtár dokumentumaiból 
Március 15. tiszteletére 

2023. március 10-17. 
Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Numizmatikai Kör érme és dokumentum 
kiállítása Március 15. tiszteletére 

2023. március 10-20. 
Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Petőfi szoboravató ünnepség 2023. március 15.  
Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Március 15. - Városi Ünnepség 2023. március 15. 10.00 
Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 
Fekete István Sportiskolai 
Általános Iskola 

Tavaszköszöntő Táncház 2023. március 18. 
Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Színházi világnap  
„Aprók színháza” 
Bábszínház - gyermek előadás 

2023. március 25. 
Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 
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Tavaszköszöntő húsvéti kavalkád és 
kézműves vásár 

2023. április 1. 
Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Városi Versmondó verseny- Magyar 
Költészet Napja 

2023. április 
Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Vidám Színházi Esték 2023. április 
Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

A mi földünk – kiállítás a Föld napja 
alkalmából megrendezett 
gyerekrajzpályázat alkotásaiból 

2023. április 14-30. 
Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Föld napi játszóház és kézműves foglalkozás 2023. április 22. 
Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Szent György-napi Táncház 2023. április 22. 
Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Könyvtári Derbi – döntő 2023. május 
Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Május 1. Családi Nap az Iskola-tónál 2023. május 1. Iskola-tó 
Hegedűs Éva és Lajosmizse Város 
Művelődési Háza és Könyvtára 

Anyák napi kiállítás 2023. május 5-25. 
Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Városi Környezetvédelmi Nap 
Madarak és fák napja 
Állati jó bemutató – Iskolás korosztálynak 
Bábozd zöldre bábelőadás – ovis 
korosztálynak 

2023. május 10. 
Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Szamóca Ünnepi Táncház 2023. május 20. 
Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

XII. Szamócás Vásári Forgatag 2023. május 20. Iskola-tó 
Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

XIII. Grillázs és Mézeskalács Majális és vásár 2023. május 27. 
Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Rimóczi László 
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Gyermeknap 2023. május 27. Iskola-tó 
Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Hurrá nyaralunk! tanévzáró gyermekrajz 
kiállítás 

2023. június 16-július 29. 
Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Szent-Iván-éji Mulatság – táncház és 
tűzugrás 

2023. június 24. 
Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Cukorbetegek világnapja – Szeretettől Édes 
Főzősuli, Civilút / Muffin sütés 

2023. június 
Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Tűzzománc tábor 2023. július 
Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Skultéti Árpád 
Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Néptánc tábor 2023. július 
Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Bitai Judit 
Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Nyár esti koncertek 2023. július - augusztus Iskola-tó 
Lajosmizsei Kultúrapártoló 
Alapítvány - Lajosmizse Város 
Művelődési Háza és Könyvtára 

Lajosmizsei Anna bál – Lajosmizse Szépe 
választás 

2023. július 29. 
Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Nyári táborok: 
Kézműves táborok – Fotó és 
élményfestő tábor 

2023. július - augusztus 
Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Néptánc tábor 2023. augusztus 
Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Bitai Judit 
Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

XXX. Lajosmizsei Napok 
2023. augusztus 4.-
szeptember 3. 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára, Iskola-tó, 
Polyák Imre Sportcsarnok, Lázár 
Bence Lajosmizsei Labdarúgó 
Sportcentrum 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 
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Lajosmizse Város Művelődési Háza és 
Könyvtára alkotó közösségeinek a kiállítása 
(Tűzzománc, kerámia, foltvarró, Jászhímző 
kör) 

2023 augusztus 1. –
szeptember 3. 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Lajosmizse múltja és jelene című 
fotókiállítás megnyitója 
Élet a régi Lajosmizsén – Filmvetítés 
Fotók és régi filmek vetítése Hajdrik Sándor 
gyűjteményéből 

2023. augusztus 4. 
Régi Városháza – Helytörténeti 
Gyűjtemény 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára, Lajosmizsei 
Helytörténeti és Kulturális 
Egyesület 

Élet a régi Lajosmizsén – Filmvetítés 
Régi filmek vetítése Rigó Pál, dr. Csire Géza 
gyűjteményéből 
Helytörténeti előadás 

2023. augusztus 18. 
Régi Városháza – Helytörténeti 
Gyűjtemény 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára, Lajosmizsei 
Helytörténeti és Kulturális 
Egyesület 

Sportnap – Mizse Olimpia 2023. augusztus 19. 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára, Iskola-tó, 
Polyák Imre Sportcsarnok, Lázár 
Bence Lajosmizsei Labdarúgó 
Sportcentrum 

Lajosmizse Város 
Önkormányzata, Magyar Birkózó 
Szövetség, Veszelszki Dániel, 
Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára, NNC Frogs 
Lajosmizsei Futsal Club, NaturFitt 
Pont és a Mizse K1 Klub, 
Lajosmizsei Asztalitenisz Club, 
Almavirág Horgászegyesület 

Kismotorfecskendő Szerelési Bajnokság 2023. augusztus 19. Iskola-tó Lajosmizsei Tűzoltóság 

Szent István-napi Ünnepség 2023. augusztus 20. 
Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Lajosmizse Város Önkormányzata, 
Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

XXX. Lajosmizsei Napok az Iskola-tónál 
2023. augusztus 25-26-
27. 

Iskola-tó 
Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Szabadtéri Mozi piknik 2023. augusztus 25. 
Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 
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Családi Főzőnap 2023. augusztus 26. Iskola-tó 
Lajosmizsei Nőegylet 
Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Sápi Szidónia életmű kiállítása 2023. augusztus 29. 
Régi Városháza – Helytörténeti 
Gyűjtemény 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára, Lajosmizsei 
Helytörténeti és Kulturális 
Egyesület 

Polgármesteri Bál 2023. szeptember 1. Új Tanyacsárda Lajosmizse Város Önkormányzata 

Pál Feri atya előadása 
2023. szeptember 5. 
18.00 
s 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Vakáció búcsúztató kiállítás 2023. szeptember 8-29. 
Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

 

Szüreti felvonulás 2023. szeptember Lajosmizse város 
Lajosmizsei Lovas Barátok – 
Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Szüreti mulatság - táncház 2023. szeptember 23. 
Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Magyar népmese hete 2023. szeptember 26-30. 
Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Író-olvasó találkozó 
2023. szeptember-
október 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Operett és nóta est a zene és az idősek 
világnapja alkalmából 

2023. október 1. 
Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Országos Könyvtári Napok 2023. október 2-8. 
Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Zene világnapja – Hangszerbemutató a 
Leskowsky Hangszergyűjtemény 
közreműködésével 

2023. október eleje. 
Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 
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Háromszék Együttes előadása 2023. október eleje 
Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Aradi Vértanúkra Emlékezünk - tárlat 2023. október 04-12. 
Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Könyves Vasárnap 2023. október 8. 
Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

„Aprók színháza” 
Bábszínház - gyermek előadás 

2023. október 14. 
Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Őszi családi nap 2023. október 14. 
Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Teréz napi táncház 2023. október 14. 
Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Prof. Dr. Bagdy Emőke előadása 2023. október 19. 
Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Október 23. – Városi ünnepség 2023. október 23. 
Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Kiállítás a 1956-os Forradalom és 
szabadságharc emlékére 

2023. október 23.-
november 1. 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Dumaszínház Lajosmizsén 2023. október 
Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Boszikunyhó kiállítás 
2023. október 25-
november 10. 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Micimackó óvoda 
Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

IV. Töklámpások estéje 2023. október vége Iskola-tó Cseh Katinka 

XI. Boszorkányszombat 2023. november 4. 
Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Országos Rajzfilmünnep 2023. november 17-19. 
Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Vidám színház esték 
2023. november- 
december 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 
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Márton-napi családi délután 2023. november 11. 
Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Aprók színháza – Holle anyó gyerekszínházi 
előadása 

2023. november 11. 
Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Beszélgetés szeretetről, hitről, a karácsony 
üzenetéről című előadás 

2023. november 16. 
Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Adventi szöszmötölő családi nap 2023. november 25. 
Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Katalin bál- táncház 2023. november 25. 
Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Adventi gyertyagyújtás 2023. november 26. Városház tér 
Lajosmizsei Nőegylet 
Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Műjégpálya Lajosmizsén 2023. december 1-31. Városház tér 
Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 
Helyi vállalkozók 

Adventi gyertyagyújtás 2023. december 03. Városház tér 
Lajosmizsei Nőegylet 
Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

XXIII. Lajosmizsei Betlehemi Jászolkiállítás 2023. december 05-16. 
Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Mikulás napi rendezvény 2023. december 06. 
Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Adventi gyertyagyújtás 2023. december 10. Városház tér 
Lajosmizsei Nőegylet 
Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Túl minden határon - Vujity Tvrtko előadás 2023. december  
Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Lajosmizsei Nőegylet 
Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Adventi utcazene  2023. december  város területe Városi Kamarakórus 
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Jótékonysági Karácsonyi Gála 2023. december 15. 
Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Karácsonyi Táncház 2023. december 16. 
Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Adventi gyertyagyújtás 2023. december 17. Városház tér 
Lajosmizsei Nőegylet 
Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Szabadtéri Szilveszteri programok 
Műjégpálya, kirakodó vásár, jégdisco, 
koncert 

2023. december 31. Városház tér 
Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 
Helyi vállalkozók 
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Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 
2023. évi intézményi kulturális rendezvénynaptár 

 
 

Rendezvény megnevezése Időpontja Helyszíne Szervezője 

Óvónői meseelőadás 
2023. március v. 
április 

Lajosmizse Város Művelődési Háza és 
Könyvtára 

Meserét Óvoda 

Tündérkert Alapítvány Gála műsora 
2023. június 01. v. 
június 8. 

Lajosmizse Város Művelődési Háza és 
Könyvtára 

Meserét Óvoda 
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Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, 
 Gyermekjóléti és Szociális Intézménye 

2023. évi intézményi kulturális rendezvénynaptár 

 
Rendezvény megnevezése Időpontja Helyszíne Szervezője 

Gyermekvédelmi konferencia 2023. február 23.  
Lajosmizse Város Önkormányzata 
Egészségügyi, Gyermekjóléti és 
Szociális Intézménye 

Sport és Szabadidő Tábor 
2023. július 03-07. 
2023. július 10-14. 

 
Lajosmizse Város Önkormányzata 
Egészségügyi, Gyermekjóléti és 
Szociális Intézménye 

XXIII. Szakmai Napok- Nyílt Napok: 
Egészségügyi Hét 

2023. szeptember 18-22.  
Lajosmizse Város Önkormányzata 
Egészségügyi, Gyermekjóléti és 
Szociális Intézménye 

Idősek Hete 2023. szeptember 25-29..  
Lajosmizse Város Önkormányzata 
Egészségügyi, Gyermekjóléti és 
Szociális Intézménye 

Idősek Világnapja alkalmából rendezett 
ünnepség 

2023. október 05.  
Lajosmizse Város Önkormányzata 
Egészségügyi, Gyermekjóléti és 
Szociális Intézménye 

Luca Napi Gyermekkarácsonyi Ünnepség 2023. december 13.  
Lajosmizse Város Önkormányzata 
Egészségügyi, Gyermekjóléti és 
Szociális Intézménye 
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Fekete István Sportiskolai Általános Iskola 
2023. évi intézményi kulturális rendezvénynaptár 

 

Rendezvény megnevezése Időpontja Helyszíne Szervezője 

Fekete István Projekthét 2023. január 23-27. 
Fekete István Sportiskolai Általános 
Iskola 

Fekete István Sportiskolai 
Általános Iskola 

Március 15-i ünnepség (iskolai) 2023. március 14. 
Lajosmizse Város Művelődési Háza 
és Könyvtára 

Fekete István Sportiskolai 
Általános Iskola 

Helytörténeti Projekthét 2023. április 27 
Fekete István Sportiskolai Általános 
Iskola 

Fekete István Sportiskolai 
Általános Iskola 

DÖK nap családi nap 2023. május 19. 
Fekete István Sportiskolai Általános 
Iskola 

Fekete István Sportiskolai 
Általános Iskola 

Ballagás 2023. június 16. 
Fekete István Sportiskolai Általános 
Iskola 

Fekete István Sportiskolai 
Általános Iskola 

Tanévzáró 
2023. június 19-23. 
közé eső nap 

Fekete István Sportiskolai Általános 
Iskola 

Fekete István Sportiskolai 
Általános Iskola 

 
 
 
Lajosmizse, 2022. november 18. 
 
 
 
 ____________________________________________ ______________________________________________ 
 Dudás Klára Óber Roland 
 könyvtárvezető igazgató  


