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1. Bevezetés 

Alapvető feladatunk, hogy az igényeknek eleget téve Lajosmizse Város művelődési 

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

szakmai elvárásoknak. 

Az intézmény működését a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról 

és a közművelődésről szóló 1997. évi CL törvény, a közgyűjteményről és a közművelődésről 

szóló fejezetei, valamint Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

31/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelete a közművelődésről határozzák meg. 

A költségvetési intézmény irányítása és felügyelete Lajosmizse Város Önkormányzatának 

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

területe, gazdálkodását Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági 

Szervezete végzi.  

A közfeladatok ellátására vonatkozó tevékenységeket az alapító okiratban határozták 

meg, ezek pedig a következők: 

a könyvtár vonatkozásában: 

- gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre 

bocsátja, 

- tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és 

szolgáltatásairól,  

- biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, 

- részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információ-cserében, 

- gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja, 

- közhasznú információs szolgáltatást nyújt, 

- helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt, 

- szabadpolcos állománnyal rendelkezik. 

A törvényben meghatározott módon a könyvtár feladatai közé soroljuk még a 

könyvtárhasználók segítését a digitális írástudás (tanfolyamok szervezésével), az információs 

műveltség elsajátítását, az egész életen át tartó tanulás folyamatában való segítést, valamint 

kulturális, közösségi, közművelődési rendezvények és egyéb programok szervezését. 

A közművelődés vonatkozásában az alábbi alapfeladatok fogalmazódnak meg az alapító 

okiratban: 

- iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget 

és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek teremtése, 
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- a települési környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, 

megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, 

- az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek 

megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának 

gondozása, 

- az ismeretszerző, az amatőr alkotó- művelődő közösségek tevékenységének 

támogatása, 

- a helyi társadalom kapcsolatrendszerének közösségi életének, érdek-

érvényesítésének segítése, 

- a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, 

- a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, 

- egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása. 

 

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 legfontosabb könyvtárszakmai feladatok. 

 

1.1 Infrastruktúra: 

 A TIOP 1.2.3-08/1-2008-00 29 azonosító számú, Bács-Kiskun Megyei Könyvtárak 

Információs Rendszere pályázata TIOP 1.2.3. „Tudásdepó-Expressz” - Könyvtári 

szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése program keretében az Európai 

Regionális Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósult meg. A pályázat 

konzorciumban valósult meg, amiben hét könyvtár vett részt, a ránk eső támogatás összege 

6.023.900 Ft volt. A nyert pályázat összegéből 12 db új számítógépet szereztünk be, ekkor 

vettünk még A4-es multifunkcionális nyomtatót, A3-as, A4-es szkennert, kézi nagyítógépet, 

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

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

lehetőséget. 

Szolgáltatásaink a folyamatos fenntartásáért, 2016 év végén költségvetésből sikerült egy új 

színes multifunkciós nyomtatót vásárolni, mellyel tovább bővültek a lehetőségeink, melyeket 

az elkövetkező időszakban ki is szeretnék használni. 
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Az informatika folyamatos fejlődése miatt az elavult számítógépeinket folyamatosan 

cseréljük modernebb, erősebb gépekre, hogy lépést tudjunk tartani a fejlődéssel. Ehhez nagy 

segítséget nyújt a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás (a 2017-es központi költségvetésbe1 

is be van építve), mellyel már három számítógépet tudott a könyvtár vásárolni és tervezzük 

további gépek beszerzését. 

 

2. Vezetési feladatok  

2.1 Minőségirányítás 

2017-ben lényeges feladat lesz a minőségirányítási rendszer bevezetése 

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

szükséges kötelező dokumentumok elkészítése. A feladatok ellátásához az intézmény 

nagysága miatt Minőségbiztosítási munkacsoport felállítása szükséges, mely folyamatosan 

figyelemmel kíséri majd a minőségpolitikai elvek érvényesülését és fejleszti a 

minőségirányítási rendszert. Ehhez a fontos feladathoz segítségünkre lesz az „Ajánlás a 

könyvtári minőségirányítás bevezetésére” az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Kultúráért 

Felelős Államtitkársága által kiadott szakmai anyaga.  

 

2.2 Partner kapcsolatok 

A partnerközpontúság az intézmény működésének fontos eleme. Nagy hangsúlyt 

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

kapcsolatokat.  

Kiemelt figyelmet fordítunk idén is az iskolával, óvodával való kapcsolattartásra. 

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

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

Lajosmizsén és mikro-térségében 2010-2011” című pályázaton kívül könyvtári órákat tartunk 

az általános iskola mind a nyolc évfolyamának. Ez a pályázat 2017. március végén lezárul.  

  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 

                                                           

1 2016. évi XC. törvény Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről  
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1600090.TV&txtreferer=00000001.txt [2016. nov.24.] 
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Őszikék Nyugdíjas Klub, Pedagógus Nyugdíjas Olvasókör, Lajosmizsei Nőegylet, Mizsei 

Kézművesek, Lajosmizsei Helytörténeti Kulturális Egyesület.  

 

E-Magyarország pontként folyamatos szakmai kapcsolatban állunk az eMagyarország 

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

 A helyi, illetve térségi médiával (Kecskeméti Tv, Petőfi Népe, dabasi rádió) is 

kapcsolatban állunk, ahol rendezvényeinkről jelennek meg tájékoztatók.  

 

2.3 Pályázat 

Intézményünk 2016 októberében indult az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

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

Könyvtára a helyi köznevelés eredményességéért” címmel. Jelen pillanatban formailag 

átvilágították, és a támogatási kérelmünket döntésre terjesztették fel. [2016.11.24.] 

Sikeres pályázat esetén csak elszámolható költségeket veszünk igénybe, 19 566 439 

Ft-ot, mely terveink szerint 30 hónap időtartamig , a 2018/19-es tanévig fut. Utána 

csökkentett költségvetéssel 5 évig, évente legalább egy foglalkoztatási forma tevékenységeit 

kell minden telephely számára az intézménynek költségvetési keretek között fenntartani. 

A projektben az iskola 4 városi telephelyével, a Felsőlajoson működő 

tagintézményével, s a lajosmizsei óvodával kötöttünk együttműködési megállapodást, 9 

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

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

vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekkel fogunk találkozni. 

Jelen projektünk megvalósulása esetén jó néhány régóta működő szakkör, 

foglalkozás kap új lendületet, illetve indul új megvalósulási mód, mely elér olyan 

társadalmi szegmenseket, melyeket eddig nem tudott megcélozni.  

Pályázatunk legfontosabb célja, hogy a helyi nevelési-oktatási intézmények 

tanulóinak és az óvodás gyermekek óvodai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztését, 

ismeret- és tudásgyarapítását, nem formális és informális tanulási alkalmakon 

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

kulturális szolgáltatások, tevékenységek programkínálatát, különös tekintettel szeretnénk 

hozzájárulni a szociokulturális és területi egyenlőtlenségek csökkentéséhez.  

Ízelítő a pályázat programjaiból: új csoportokkal bővül a tűzzománc, a fazekas, a 

néptánc, a citera és a sakk oktatása intézményünkben. Túrakör, bábműhely indul. 
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Rendszeres táncházi foglalkozásokra lesz lehetőség a Lóca együttes vezetésével. 

Hagyományosnak mondható rendezvényeink, versenyeink, táboraink kapnak 

támogatást: Népmese hete, versmondó verseny, Könyvtári derbi, Fürkész tábor. 

Számtalan könyvtári foglalkozás során fordulnak meg teljes csoportok, osztályok és 

speciálisan hátrányos helyzetű csoportok nagy számban megújított és új keretek között, új 

tematikával működő foglalkozások keretében intézményünkben. Eszközbeszerzésre is lesz 

mód. Kiemelendő az új többfunkciós égető kemence, az elektromos korong, valamint a 

néptáncosok ruhatára is bővülni fog reményeink szerint. 

 

2.4 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. 

A könyvtár képzési tervében szerepel a helyismereti gyűjteményt gondozó kolléga 

szakirányú képzése, mely a Könyvtári Intézetben induló „A korszerű helyismereti munka 

alapjai” akkreditált képzésen valósulna meg, ez a 2016-os évben nem valósult meg, de 

továbbra is fenntartjuk azt a szándékot, hogy a kolléga elvégezze a képzést. Ennek feltétele, 

hogy meghirdessék ezt a speciális képzést. 

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

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

 

2.5 Közösségi szolgálat 

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

megszerzéséhez 50 óra közösségi szolgálatot kell teljesíteniük. Intézményünkben már a 

kezdetektől lehetőséget biztosítottunk arra, hogy lajosmizsei középiskolás diákok nálunk 

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

jelenleg 7 diák tölti nálunk az 50 órás közösségi szolgálatot. A diákok a következőkben 

tudnak segítségünkre lenni: könyvtári rend megtartása, visszahozott könyvek visszasorolása a 

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

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

lebonyolításában való segítés. Folyamatosan várjuk a diákok jelentkezését. 
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3. Elérendő szakmai célok 

3.1 Állomány menedzsment  

 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 már szakirodalomhoz fordul a problémájával. 

Kiemelten keresik még az ezotériával, a lélekkel, utazással, gazdálkodással kapcsolatos 

irodalmat. Dezideráta jegyzéket (kívánság listát) állítunk össze a hiánylistákból, előjegyzési 

listákból, pótolandó könyvek listájából, ezt is figyelembe véve a könyvrendelésnél. 

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

megismertetését a gyermekekkel.  

Állomány gyarapítás módja:  

költségvetésből vásárolt dokumentumok 

érdekeltségnövelő támogatásból dokumentum vásárlás  

ajándék könyvek 

kötelespéldány 

Márai program 

NKA Könyvtámogatási programja. 

 Reményeink szerint 2017-ben is folytatódik ez a két program.  

 Az idei évben 52 féle újságra, magazinra, napilapra fizettünk elő, de ezen kívül még a 

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

újságtámogatás során további 61 féle időszaki kiadvány érkezik a könyvtárunkba. Az így 

állományba kerülő újságokat új szolgáltatásként 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.1998 óta kerül be folyamatosan állományunk a rendszerbe, de 

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

pótoljuk, formai és tartalmi szempontból feltárjuk. 
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 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. Ebben az évben is állomány átvizsgálása után a 

tartalmilag elavult és elrongyolódott dokumentumok selejtezésre kerülnek.  

 

3.1.3 Állományrendezés 

2017-ben ki szeretnénk alakítani, egy „kuckó”-t a kamaszoknak. Itt helyeznénk el, 

emelnénk ki az érdeklődési körüknek megfelelő dokumentumokat, nekik szóló ifjúsági 

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

kényelmes körülmények között.  

Tervezzük a különböző állományunk, gyermekkönyveink, kézikönyveink átvizsgálást 

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

állományból az arra ítélt könyveket, vagy áthelyezzük más állományba. 

 

3.1.4 Helyismereti Gyűjtemény 

Fontos feladat a helyismereti dokumentumok feltárása, megőrzése, gondozása. 

Folyamatosan végezzük a retrospektív anyagok gyűjtését, feltárását lajosmizsei, felsőlajosi 

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

Könyvtárból. 

 

3.2 Könyvtári szolgáltatások fejlesztése 

A szolgáltatások kialakításakor, működtetésekor 2017-ben az alábbi szempontok 

érvényesülnek: 

• minőségi szolgáltatásokat kell nyújtani, ennek előfeltétele a minőségirányítás 

rendszerének bevezetése a könyvtárban 

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

könyvtári foglalkozás”-t ezen kívül tervezünk a babáknak egy jógás foglalkozást.  

• hangsúlyozzuk a közösségi tér funkciót, 

• szolgáltatásinkkal kilépünk az intézmény falai közül. 
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3.2.1 Olvasásfejlesztés 

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

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

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

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

megteremtését. 

Az iskolákban bevezetésre kerülő napközi jellegű oktatás is kihatással van a 

gyermekkönyvtárunk életére. 

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

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

pályázaton „Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára a helyi köznevelés 

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

visszük az iskolásoknak meghirdetett négy hónapon át ívelő olvasási versenyünket, 

melyben az olvasás élménye mellett a gyerekek megtanulnak csapatmunkában dolgozni, a 

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

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

pályázatunkon, melynek kihirdetése az Országos Könyvtári Napok keretin 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. Továbbiakban az iskolás korosztálynak, 1. 

osztálytól 8. osztályig az életkoruknak megfelelő könyvtári órákat tartunk . Az első 

osztálynak szeptemberben "Könyvtárba Csalogató" foglalkozást tervezünk.  

Sikeres elbírálás esetén az EFOP pályázatában vállalt feladatok a következő években 

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

olvasásfejlesztő foglalkozások szervezése, iskolásoknak, óvodásoknak, külön hangsúlyt 

fektetve a hátrányos helyzetű gyermekekre. 

 

3.2.2 Informatikai fejlesztés, web-es megjelenés 

Honlap 

A honlapot folyamatosan töltjük fel a friss információkkal a korábban közétett szövegrészeket 

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

elérhető tartalomkezelő rendszerre, de ez hosszabb folyamat, hiszen jól át kell gondolni az új 
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honlap tartalmát, illetve technikai megoldásait. Ehhez a feladathoz nem veszünk igénybe 

külső forrást.  

 

Közösségi oldalak, kapcsolatépítés 

Intézményünk fenn van a Facebook közösségi oldalon is, ahol szintén friss tartalmakat 

teszünk közzé programjainkról, szolgáltatásinkról. Jelenleg közel 1300 követője van az 

oldalnak. A közösségi oldal pozitív hatásainak maximális kihasználását meg kell vizsgálni, 

meg kell vizsgálni a potenciális korosztályt, ügyfelet. 

Mind szélesebb körben igyekszünk megjelenni internetes fórumokon. Programjainknak és 

szolgáltatásainak népszerűsítésére az online megjelenési lehetőségeket szélesítjük, 

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

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

 

3.3 Rendezvények 

 

3.3.1. Kiemelt rendezvénysorozat 2017-ben 

Lajosmizse belterületének kijelölése 1868-ban történt meg. Az első különválási 

kérelmet 1871-ben nyújtották be Jászberénynek, melyet az nem fogadott el. 1876-os 

törvényben Kerekegyházához csatolják, s Lajos-Mizse önálló községgé alakítását az 1877. évi 

I. törvénycikk mondta ki, melyet 1877. mácius 16-án hirdették ki az országgyűlés 

képviselőházában. 

Erre a történelmi jelentőségű eszmére szeretnénk megemlékezni a jövő évben. A 2017. 

március 17-én megrendezett helyismereti konferencián - Lajosmizse a XIX. században – 

konferencia a település önállóságának 140. évfordulója alkalmából címmel, a betelepüléstől 

az önállóságig eltelt időszakot szeretnénk körbejárni neves, elismert szakemberek 

bevonásával. Az egész napos konferenciára a következő előadókat tervezzük meghívni: dr. 

Bagi Gábor, Balogh Csaba, Bánkiné Molnár Erzsébet, Bárth János, Hortiné dr. Bathó Edit, dr. 

Kürti László, Novák László, Pálóczi Horváth András, Székelyné Kőrösi Ilona. A programot 

előzetes regisztrációhoz kötnénk, az elhangzott előadásokat kötetben jelentetnénk meg.  

Augusztusban helyismereti kiállítást szervezünk.  

Helyismereti füzet kiadását is tervezzük, melynek első száma a konferenciára 

jelenne meg, melyet sorozattá szeretnénk bővíteni. Évi két alkalommal tervezzük 

megjelentetni. 
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2017-ben helyismereti túrakör megszervezését is tervezzük.  

Az évforduló jó alkalom arra is, hogy a régi Lajosmizséről szóló képeslapokat reprint 

kiadásként megjelentessük.  

 

3.3.2 Rendezvényeink 

Babás foglalkozás a könyvtárban  

Tavalyi évben indítottuk el ezt a foglalkozást három éven aluli gyermekeknek és szüleiknek. 

Alkalmanként 8-12 kisgyermek és szülei vettek részt, így ezeket a foglalkozásokat 2017-ben 

tovább folytatjuk. A hangulatos könyvtári foglalkozás alatt olyan mondókákat, gyerekdalokat, 

versikéket tanulnak a felnőttek, amelyekkel otthon is megörvendeztethetik a kicsiket. 

A kismamákat különböző témájú könyvajánlással segítjük a nevelés szakirodalmának 

megismerésében. Az elmúlt év foglalkozásain elhangzott mondókát megjelentetése füzetben, 

mely jó ajándék lenne az újaknak. 

 

Babás jóga a könyvtárban 

Új foglalkozással szeretnénk bővíteni szolgáltatásainkat. Szintén a három év alatti 

gyermekeket célozzuk meg a jóga foglalkozással, melyet képzett jógaoktató tart majd havi 

egy alkalommal.  

 

Fabrikáló 

Kreatív foglalkozás a könyvtárban havi egy alkalommal. Tapasztalatunk szerint sok gyermek 

szeret különböző kézműves technikákkal megismerkedni, eltölteni vele szabadidejüket, ezen 

túl pedig fejlődik a gyermek szem-kéz koordinációja. Türelmet, kitartást tanul, fejleszti a 

finom motorikát. 

 

Magyar Kultúra Napja (január 23.) 

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

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

ünnepnek a szellemét. Januárban a meghívott vendégünk Dévai Nagy Kamilla, aki „Krónikás 

ének a szeretetről”  címmel tart ünnepi műsort tanítványaival. 

 

Soma Mamagésa: Új egyensúly - Fordulópont a férfi-nő viszonyában (február 10.) 

Spitzer Gyöngyi, vagyis Soma Mamagésa tart előadást a férfi-nő viszonyáról.  
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Könyvtári Derbi (február – május) 

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

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

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

szövegértésük. Beleépítettük az EFOP-3.3.2-16  pályázat programjai közé. 

 

Vidám színházi esték (március 3.) 

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

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

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

vidám, szórakoztató darabokat néznek meg szívesen, a program sorozat neve is innen adódik.  

A márciusi darabot a Hadart M űvészeti Társulás hozza el a lajosmizsei közönség elé. Dan 

Goggin: Apácák című musical komédiája kerül bemutatása. Főbb szerepekben Voith Ági, 

Zakariás Éva, Mérai Katalin, Vándor Éva/Csarnóy Zsuzsanna, Laurinyecz Réka. 

 

Író-olvasó találkozó Sándor Anikóval (március 8.) 

Vendégünk lesz Sándor Anikó újságíró, coach, életvezetési tanácsadó, a Magyar 

Pszichológiai Társaság tagja, számos nagysikerű könyv írója. 

 

Március 15. – Ünnepi műsor 

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

műsort a nemzeti ünnepünkön. 2017-ben is őket tervezzük felkérni a műsor megtartására. 

 

Lajosmizse a XIX. században – (március 17. ) 

Helyismereti konferencia a település önállóságának 140.-ik évfordulója alkalmából 

 

Dumaszínházas előadás (március 24.) 

2017-ben is tervezzük, hogy a nagysikerű humoristák valamely tagja ellátogasson 

Lajosmizsére. Tavaszi időpontra Hadházi László önálló műsorát szeretnék elhozni. 

 

Internet Fiesta (március) 

Könyvtárunk saját, az országos programoldalon regisztrált tanfolyamokkal, rendezvényekkel 

csatlakozik az országos kampányhoz, melynek célja az internet gazdag lehetőségeinek 
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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. 

 

Vidám színházi esték (április 7.) 

Tavaszi időszakban még egy színházi előadásra ülhetnek be az érdeklődők. Áprilisban Ray 

Cooney-John Chapman: Ma estére szabad a kecó, avagy a londoni szextett című bohózatát 

mutatja be a Bánfalvy Stúdió. Főbb szerepekben: Gesztesi Károly, Hujber Ferenc, 

Bánfalvy Ági, Kiss Ramóna, Bugár Anna, Száraz Dénes, Harmath Imre  

 

Tavaszköszöntő húsvéti kavalkád és kézműves vásár (április 8.) 

2017-ben negyedik alkalommal rendezzük meg, melyet hagyományteremtés céljából hoztunk 

létre. Tavasszal eddig nem volt nagy rendezvényünk. Ezt a hiányosságot pótoltuk a húsvéti 

időszak idején megrendezett családi nappal. 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. 

Nézőcsalogató program a Lóca együttes gyermek táncháza. 

Mivel új keletű programról van szó, ezért még meg kell ismertetni a lakossággal. 

 

Író-olvasó találkozó Dániel András gyermekkönyv íróval (április) 

Alsó tagozatos iskolásoknak hívjuk meg áprilisban Dániel András grafikus, gyermekkönyv 

írót. A cél, hogy játékos formában megismertessük a gyermekeket az író munkáival, ezáltal 

megszerettessük az olvasást. 

 

Városi Versmondó verseny (április) 

Magyar költészet napja tiszteletére rendezzük a városi megmérettetést, ahol minden 

korosztály képviselteti magát. Idén Arany János emlékére ajánljuk a szavalóversenyt.  

Beépítettük az EFOP-3.3.2-16  pályázat programjai közé. 
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Grillázs Majális és Gyermeknap (május eleje)  

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

2017-ben is láthatóak lesznek a művelődési házban a grillázs műremekek. A kiállítás és 

verseny megszervezése az ő feladata, míg a kulturális programokért felelős 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 gyermekek a nekik szervezett programokon vehetnek részt, ezért is szervezzük egy 

időben a grillázs majálist és a gyermeknapot, melyre a finanszírozást a támogatóinknak 

köszönhetjük. 

 

Könyvtári Derbi – döntő (május) 

A több hónapon át tartó olvasási versenyünk végső fináléjába került osztályokat az fogadjuk 

egy közös ünneplésre. 

 

Szamócás vásári forgatag (május vége) 

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

rendezésben kerül megvalósításra. A VIII. Szamócás Vásári Forgatag a népi vonulatot 

tükrözi, a helyi és más településről érkező fellépő néptáncosoknak, népiegyütteseknek 

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

termékeikkel vehetnek részt. 

 

Magyar népmese napja (szeptember)  

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

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

Napja. Idén rendezvénysorozat keretein belül közönségtalálkozót, játszóházat tervezünk 

megvalósítani. 

Beleépítettük az EFOP-3.3.2-16 pályázat programjai közé. 

 

Tarhonya Napja (július eleje) 

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

anyagot a Lajosmizsei Helytörténeti Egyesület kezeli. A gasztronómiai rendezvényük 

megvalósításában a művelődési ház is bekapcsolódik. Ezen az alkalmon a ház csoportjai 

lépnek fel, illetve a szükséges technikai feltételeket biztosítja intézményünk.  
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Nyár esti koncertek (augusztus 4., 11.) 

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

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

kikapcsolódási lehetőséget. 2017-ben két alkalommal, péntek esti programként, különböző 

zenei stílusban alkotó együttesek mutatkozhatnak meg az érdeklődő közönség előtt. Célunk 

az, hogy a különböző zenei stílusokat megismertessük a közönséggel, professzionális előadók 

által. A Lajosmizsei Kultúrapártoló Alapítvány támogatásával valósítjuk meg, 

 

Augusztus 20. 

A városi ünnepség kulturális programja a művelődési ház szervezésében kerül 

megvalósításra.  

 

XXIV. Lajosmizsei Napok (augusztus 18-20.) 

A város kiemelkedő kulturális programja. Minden évben törekszünk arra, hogy egy olyan 

programsorozatot állítsunk össze, ahol minden korcsoport megtalálja a neki való, a neki tetsző 

műsort, illetve a különböző érdeklődésű csoportok is találjanak maguknak programot. Törekszünk 

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

Fellépési lehetőséget biztosítunk a néptánc-, modern tánccsoportoknak, népdalkörnek, 

citerazenekarnak. Ezek a helyi fellépők mindig nagy tömeget vonzanak, hiszen Lajosmizse 

közönsége szereti látni a helyi teljesítményeket is. 

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

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

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

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

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

tónál tervezünk megrendezni. Tervezet: Kocsis Tibó, Honeybeast, Triász, Fenyő Miklós, Hevesi 

Tamás, Mistery Gang, Gergely Róbert, Alma együttes.  

Ez ünnepi alkalommal tervezzük bemutatni Sólyom János által írt Mizse Nádor című színpadi 

művet.  

 

Családi Főzőnap (augusztus 19.) 

Lajosmizsei Nőegylet által kezdeményezett főzőnap is már szoros része a lajosmizsei 

napoknak. A rendezvény megvalósításában intézményünk is részt vesz. 
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Szüreti felvonulás (szeptember) 

A tavaly előtt hosszú idő után felélesztett szüreti felvonuláson a művelődési ház is rész vesz. 

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

állítunk fel. 

 

Mesemondó találkozó (szeptember 29.) 

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

mesék birodalmába kalauzolják el a jelenlévőket.  

 

Országos Könyvtári Napok (október 2-8.) 

2017-ban már tizenkettedik alkalommal fog megrendezése kerülni ez az országos program 

sorozat. Az Informatikai és Könyvtári Szövetség 2006 óta sokféle hagyományt követve, de 

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

évente változó, de mindig egymásra épülő tematika, a különböző korosztályok eltérő 

igényeire és érdeklődősére, a bennünket körülvevő gyors változásokra figyelés tette a szakma 

legjelentősebb, legtöbb érdeklődőt megmozgató programsorozatává ezeket az október eleji 

napokat. A közel 1500 intézményhez csatlakozik könyvtárunk is. Ez alkalomból 

kiállításokat, ismeretterjesztő előadásokat, író-olvasó találkozókat szervezünk, melyekkel 

arra törekszünk, hogy minden korosztály tudjon legalább egy olyan programot választani, 

amire szívesen eljön. 

 

Könyves Vasárnap (október 8.) 

Az Országos Könyvtári Napok záró rendezvénye, melyen rendkívüli nyitva tartással várjuk 

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

 

Október 23.  

Nemzeti ünnepünket méltó módon ünnepeljük meg színvonalas irodalmi,- zenés műsorral. 

 

Boszorkányszombat (november 4.) 

Ezzel a rendezvénnyel szintén a gyermekes családokat szólítjuk meg. 2017-ben hatodik 

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

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

foglalkozások, arcfestés, és játszóház, ahol a kollégák által készített ügyességi és logikai 
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játékokkal játszhatnak a gyerekek. A nap programja még egy a gyerekeknek szóló színházi-, 

bábelőadás, vagy táncház. 

 

Dumaszínház (október) 

Egy ismert humoristát szeretnénk elhívni októberben. 

 

Vidám színházi esték (november) 

Az év második felében is tervezünk elhozni egy színházi előadást. 

 

Adventi Napok (december) 

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

adventváró programsorozat.  

 

Jótékonysági Karácsonyi Gála (december) 

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

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

 

3.3.3 Kiállítások 

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

képzőművészek munkáit mutassuk meg a nagyközönségnek. Érdeklődésre tarthat számot az 

érdekes gyűjtemények bemutatása is. 2017. kiállítás tervezete: 

 

01.10-01.28. – Móczó István kiállítása 

01.31-02.18. – Kiss Dezső festménykiállítása 

02.20-02.24 - Kiállítás az óvodások téli munkáiból 

02.28-03.17. – Molnár Mónika selyemfestő kiállítása 

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

03.28-04.14. – Csomák Lászlóné kiállítása 

05.02-05.12 - Kiállítás az óvodások tavaszi munkáiból 

05.16-06.02. – Kiállítás a felsőlajosi Krisztina Farm alkotótáborának munkáiból 

08.15-08.31. – Helytörténeti kiállítás 

09.05-09.22. – Művelődési ház alkotóműhelyeinek kiállítása 

09.26-10.13. – Vinnainé Csurpek Ágnes fazekas kiállítása 



Munkaterv 2017 

19 

 

10.03-10.12. - Az Aradi Vértanukra emlékezünk – tárlat a könyvtár dokumentumaiból 

10.10-10.27. – Kiállítás Kissné Kocsis Lilla munkáiból 

10.17-10.27. - Tárlat a könyvtár dokumentumaiból Október 23. tiszteletére 

10.31-11.10. – Madárijesztő kiállítás 

11.20-12.01. - Kiállítás az óvodások őszi munkáiból 

12.05-12.21. – Betlehemi Jászolkiállítás 

 

3.3.4 Táborok 

Fürkész tábor (június) 

A könyvtár már 17. alkalommal fogja megszervezni gyermektáborát általános iskolás 

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

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

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

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

mindig gyorsan összegyűlik a maximális létszám. 

Beépítettük az EFOP-3.3.2-16  pályázat programjai közé. 

 

Tűzzománc tábor (július) 

Nyolc éve működő képzőművész kör hagyományos nyári táborát idén július első hetében 

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

művelődési ház műhelye. Az alkotók munkáit a kézműves szakkörök közös kiállításán 

tekinthetik meg az érdeklődők. 

 

Fazekas tábor (július) 

Szintén nyolc éve működő fazekas szakkör nyári tábora, mely július második hetében kerül 

megrendezésre Vinnainé Csurpek Ágnes szakkörvezető szervezésében. Az elkészült 

alkotásokat szintén a szakkörök kiállításán lehet majd megtekinteni.  

 

Néptánc tábor (augusztus) 

Bitai Judit csoportvezető augusztus második hetében rendezi meg a Mizsei Vadrózsák 

néptánccsoportnak a néptánc tábort.  
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3.3.5 Egyéb rendezvények 

Az év folyamán rendezvényeknek, tanfolyamoknak is otthont ad az intézmény. Tervezünk a 

gyermeknek egy agykontroll tanfolyamot, valamint az egyik kiállítónk márciusban 

rajzmeditációs kurzust tart. Szeretnénk elhívni az év folyamán Böjte Csaba ferences 

szerzetest. 

Ezeken kívül helyt adunk különböző civil szerveződéseknek, ezek mellett a partner 

intézményeink rendezvényeit segítjük.  

 

3.4 Közösségek / Szakkörök / Klubok 

Fazekas szakkör 

Vinnainé Csurpek Ágnes fazekas vezetésével 2009-ben kezdte meg működését a szakkör. 

Kéthetente gyűlnek össze a szakkörtagok, hogy az agyagból különböző díszeket, használati 

tárgyakat alkothassanak. Alkalmanként 8-9 tag vesz részt egy-egy foglalkozáson. A kész 

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

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

 

Foltvarró klub 

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

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

körüli a létszám, munkáikat a szakköri kiállításon mutatják be. 

 

Jász Hímzőkör 

Konyor Józsefné vezetésével alakult hímzőkör helyileg az Egészségházban funkcionál. 

Hagyományos jász motívumokkal dolgoznak. Különböző kiállításokon szintén 

megmutatkoznak. 

 

Jóga 

Heti egy alkalommal tartanak foglalkozást. 

 

Karate 

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

Két hetente gyűlnek össze a tagok. Önálló kiállítást szoktak tartani. A jászolkiállításon 

kiemelkedő munkákat mutatnak be. 

 

Mizsei Vadrózsák Néptánccsoport 

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

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

 

Nyugdíjas Pedagógus Olvasókör 

Lajosmizsei nyugdíjas pedagógusokból öntevékeny módon alakult kör. Minden hónap utolsó 

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

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

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

 

Mozgássérültek klubja 

Vezetőjük Szántóné Sáfrán Mária. Havi egy alkalommal tartanak összejövetelt. 

 

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. 

 

Pszichológus 

Intézményünk ad helyet azoknak a foglalkozásoknak, melyet szakképzett pszichológus tart 

azon gyerekeknek, akiknek az általános iskolában javasolták szakember felkeresését. 
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Sakk szakkör 

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

több versenyen is indulnak, melyeken szép eredményeken érnek el. Mint minden évben 2017-

ben is két sakkversenynek ad otthont a művelődési ház, melyeknek házigazdája a szakkör. 

Májusban és augusztusban két napos megmérettetés lesz. 

 

Tűzzománcszakkör 

Skultéti Árpád képzőművész 2009 óta tartja szakkörét. A környező településekről 

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

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

 

Városi Kamarakórus 

A 10-15 főt számláló énekkar Berta István vezetésével idén ünnepli a 20 éves fennállását. 

Helyi, ill. környező települések rendezvényein lépnek fel. 

2016-ban alakult szakköröket, klubokat 2017-ben is szeretnénk tovább vinni. Ezek pedig az 

ékszer készítő, életmódklub, papírfonó szakkör, babás foglalkozás.  

 

Tervezett szakkörök, klubok 

2017-ben is szeretnénk bővíteni foglalkozásaink számát. 2016-ban volt már két jóga 

foglalkozás babáknak, ezt továbbra is szeretnénk biztosítani a kicsiknek.  

Továbbra is szeretnénk elindítani egy színjátszó kört, fotószakkört, egy helyismereti 

túrakört , az EFOP-3.3.2-16 pályázat keretein belül is tervezünk indítani új szakköröket: 

bábműhelyt, túrakört .  

 

4. Szolgáltatások 

4.1 Könyvtár szolgáltatásai 

Beiratkozáshoz kötött szolgáltatásaink: 

könyvek, újságok kölcsönzése 

kölcsönzött könyvek hosszabbítása 

könyvek, dokumentumok előjegyzése 

Ingyenes szolgáltatások: 

helyben olvasás 

felvilágosítás, tájékoztatás 
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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.  

 

4.2 Művelődési ház szolgáltatásai 

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

konferenciákra, előadásokra, termékbemutatókra, összejövetelekre, árusításra.  

Rendelkezésre álló technikai eszközök bérbeadása. 

Kiállító terek biztosítása.  

 

5. Reklám tevékenység 

A már 11 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 alap feladataink között szerepel, felelős kiadó 

az intézményvezető. Jelenleg évi 6 lapszámmal jelenik meg, így jól át kell gondolni, illetve 

előre megtervezni programjainkat, hogy azok időben eljussanak a célközönséghez. 

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

tudósít a településen, az intézményben lévő rendezvényekről, megmozdulásokról. 

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

ezáltal az intézménynek is egy fontos hirdetési felülete.  

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

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

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

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

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

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

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

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

megosztó oldalon, rendezvényeinken készült képeket a Googlefotók oldalra töltjük fel. 

Folyamatosan keressük még a további lehetőségeket, ahol megjelenhetnénk.  

Rendezvényeinkhez 15-20 db plakátot nyomtatunk, melyet az intézményben és utcán 

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

hirdető oszlopokon, boltokban.  

Havonta megjelentetjük Lajosmizsei Kínáló című kiadványunkat, melyben szintén az 

aktuális programjaink, szolgáltatásaink találhatóak, mely helyben, intézményi terjesztésben 

elérhető kiadvány. 

Szórólapokon is hirdetjük rendezvényeinket, melyek a könyvtár ill., a művelődési ház 

pultján található meg.  

A tavalyi évben beruházott fényreklám is azt a célt szolgálja, hogy reklámozzuk 

rendezvényeinket. 

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

hogy személyesen szólítsuk meg látogatóinkat. 

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

új lehetőségeket. 

 

6. Műszaki feladatok 

Az intézmény épületének és berendezési tárgyainak állagának megóvása érdekében a 

karbantartási munkákat rendszeresen elvégezzük, de a régi illetve elhasználódott bútorzat 

cseréje szükséges. Három új irodai szék beszerzését szeretnénk kivitelezni 2017-ben.  

A kárpitozott bútorzat felújítását is tervezzük, mert már 18 év alatt nagyon elhasználódott, 

nem lehet már tisztítani. 

A technikai eszközök karbantartási munkáinak elvégzése elsődleges feladat, mivel 

szolgáltatások biztosításának alapfeltétele a műszaki eszközök működőképességének 

fenntartása. 
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Az informatikai eszközök legelavultabb, amortizálódott darabjait a lehetőségek szerint 

lecseréljük, kisebb kiegészítő eszközök beszerzésével biztosítjuk zökkenőmentes 

üzemeltetését. 

2017-ben tervezzük meglévő könyvespolcaink átalakítását mobil polcokká, hogy 

esetlegesen nagyobb helyet tudjunk kialakítani a gyermekrészen.  

 

Szükséges lenne a színház terem teljes felújítása, az ülőhelyek cseréje, a fény-, és 

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

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

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

Szükséges továbbá az utcán lévő hirdetőtábla cseréje, vagy teljes felújítása, mert az 

időjárás már nyomott hagyott rajta a hosszú évek alatt. 

 

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. 

 

Célkitűzésünk a Lajosmizse város 2017. évi kulturális rendezvény naptárában feltüntetett 

programokat ill, a partner szervezetek által kezdeményezett rendezvényeket legjobb szakmai 

tudásunk szerint valósítjuk meg, illetve részt veszünk a legmagasabb szintű 

lebonyolításukban.  

 

 

Kérjük a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy támogassa idei munkánkat is, hogy tartalmasabban 

szolgáljuk Lajosmizse kulturális életét! 

 

Lajosmizse, 2016. november 29.  

 

 

 _____________________________ _______________________________ 

 Dudás Klára Guti Istvánné 

 könyvtár vezető igazgató 
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1. Lajosmizse Város 2017. évi kulturális rendezvénynaptár tervezete 
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Lajosmizse Város 2017. évi kulturális rendezvénynaptár 

Rendezvény megnevezése Időpontja Helyszíne Szervezője 

Móczó István kiállítása 2017.01.10-01.28. 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és 
Könyvtára 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Mizsei kézművesek vására 
2017.01.14 9.00-
13.00 

Lajosmizse Város Művelődési Háza és 
Könyvtára 

Vinnainé Csurpek Ágnes 

Fabrikáló - kreatív kézműves foglalkozás a 
könyvtárban 

2017.01.21. 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és 
Könyvtára 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Magyar Kultúra Napja – Dévai Nagy Kamilla 2017.01.23. 17.00 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és 
Könyvtára 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Kultúrapártoló Támogatói bál 
Sztárvendég: Szandi 

2017.01.28. 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és 
Könyvtára 

Lajosmizsei Kultúrapártoló 
Alapítvány 

Kiss Dezső kiállítása 2017.01.31-02.18. 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és 
Könyvtára 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Könyvtári Derbi 
2017. február - 
május 

Lajosmizse Város Művelődési Háza és 
Könyvtára 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Soma előadása a nő és férfi közötti 
kapcsolatról 

2017.02.10. 18.00 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és 
Könyvtára 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 
 

Mizsei kézművesek vására 
2017.02.11. 9.00-
13.00 

Lajosmizse Város Művelődési Háza és 
Könyvtára 

Vinnainé Csurpek Ágnes 
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Fabrikáló - kreatív kézműves foglalkozás a 
könyvtárban 

2017.02.18. 9.00-
11.00 

Lajosmizse Város Művelődési Háza és 
Könyvtára 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Kiállítás az óvodások téli munkáiból 2017.02.20.-24. 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és 
Könyvtára 

Virágné Mujkos Erika 
Bujdosó Tihamérné 

Gyermekvédelmi konferencia 2017.02.24.  
Lajosmizse Város Önkormányzat 
Egészségügyi, Gyermekjóléti és 
Szociális Intézménye 

Molnár Mónika selyemfestő kiállítása 2017.02.28-03.17. 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és 
Könyvtára 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Dan Goggin: Apácák c. musical  
Főszerepben: Voight Ági 

2017.03.03. 19.30 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és 
Könyvtára 

Óvoda Anyanyelvi 
munkaközössége 

Vendégünk Sándor Anikó író 201703. 08. 17.00 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és 
Könyvtára 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Internet Fiesta 2017. március 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és 
Könyvtára 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Mizsei kézművesek vására 
2017.03.11. 9.00-
13.00 

Lajosmizse Város Művelődési Háza és 
Könyvtára 

Vinnainé Csurpek Ágnes 

Március 15-i iskolai ünnepség  2017.03.14. 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és 
Könyvtára 

Lajosmizsei Fekete István 
Sportiskolai Általános Iskola 

Március 15. - Városi Ünnepség 2017.03.15. 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és 
Könyvtára 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Helyismereti konferencia  2017.03.17. 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és 
Könyvtára 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Fabrikáló - kreatív kézműves foglalkozás a 
könyvtárban 

2017.03.18. 9.00-
11.00 

Lajosmizse Város Művelődési Háza és 
Könyvtára 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Gergelyjárás-mesejáték 2017.03.22. 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és 
Könyvtára 

Lajosmizsei Fekete István 
Sportiskolai Általános Iskola 

Csomák Lászlóné kiállítása 2017.03.28-04.14. 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és 
Könyvtára 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 
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Dumaszínház: Hadházi László önálló műsora 2017. március 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és 
Könyvtára 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 
 

Jótékonysági iskolai gála 2017. április 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és 
Könyvtára 

Lajosmizsei Fekete István 
Sportiskolai Általános Iskola 

Vendégünk Dániel András gyermekkönyvíró 2017. április 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és 
Könyvtára 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Fabrikáló - kreatív kézműves foglalkozás a 
könyvtárban 

2017.04.01. 9.00-
11.00 

Lajosmizse Város Művelődési Háza és 
Könyvtára 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Cooney-John Chapman: Ma estére szabad a 
kecó, avagy a londoni szextett c. bohózat 
Főszerepben: Bánfaly Ági, Gesztesi Károly 

2017.04.07. 19.30 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és 
Könyvtára 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Tavaszköszöntő húsvéti kavalkád és 
kézműves vásár 

2017.04.08. 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és 
Könyvtára 

Mizsei Kézművesek, Lajosmizse 
Város Művelődési Háza és 
Könyvtára 

Lóca együttes húsvéti gyermekműsora 2017.04.08. 16.00 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és 
Könyvtára 

Mizsei Kézművesek, Lajosmizse 
Város Művelődési Háza és 
Könyvtára 

Városi Versmondó verseny 2017.04.11. 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és 
Könyvtára 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Kiállítás az óvodások tavaszi munkáiból 2017.05.02-05.12. 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és 
Könyvtára 

Virágné Mujkos Erika, Bujdosó 
Tihamérné 

Gyermeknap és Grillázs Majális 2017. május eleje 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és 
Könyvtára 

Rimóczi László 
Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Mizsei kézművesek vására 
2017.05.13. 9.00-
13.00 

Lajosmizse Város Művelődési Háza és 
Könyvtára 

Vinnainé Csurpek Ágnes 
 

Fabrikáló - kreatív kézműves foglalkozás a 
könyvtárban 

2017.05.13. 9.00-
11.00 

Lajosmizse Város Művelődési Háza és 
Könyvtára 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 
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Kiállítás a Krisztina Farm alkotótáborának 
munkáiból 

2017.05.16-06.02. 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és 
Könyvtára 

Bujdosó Emil 
Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Szamócás Vásári Forgatag 2017. május vége 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és 
Könyvtára 

Gombkötő Gizella 
Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Könyvtári Derbi – döntő 2017. május 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és 
Könyvtára 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Mizsei Sakkverseny 2017.06.03-04. 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és 
Könyvtára 

Móczó István 

Ovi-gála 2017.06.08. 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és 
Könyvtára 

Kocsis Györgyné, Kunné Sipos 
Ágnes, Szenekné Molnár Dóra 

Mizsei kézművesek vására 
2017.06.10. 9.00-
13.00 

Lajosmizse Város Művelődési Háza és 
Könyvtára 

Vinnainé Csurpek Ágnes 

Országos Könyvhét / Gyermekkönyvnapok 2017. június 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és 
Könyvtára 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Fürkész tábor 2017.06.26-30. 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és 
Könyvtára 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Mizsei kézművesek vására 
2017.07.08. 9.00-
13.00 

Lajosmizse Város Művelődési Háza és 
Könyvtára 

Vinnainé Csurpek Ágnes 

Tűzzománc tábor 2017. július 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és 
Könyvtára 

Skultéti Árpád 
Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Fazekas tábor 2017. július 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és 
Könyvtára 

Vinnainé Csurpek Ágnes 
Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Tarhonya napja 2017. július eleje Régi Városháza 
Lajosmizsei Helytörténeti 
Egyesület 

I. Lajosmizsei Tuning Fesztivál 2017. július 22. Iskola-tó Sápi Róbert 
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Nyár esti koncertek 2017. 08.04. 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és 
Könyvtára 

Lajosmizsei Kultúrapártoló 
Alapítvány - Lajosmizse Város 
Művelődési Háza és Könyvtára 

Néptánc tábor 2017.08.08-08.12 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és 
Könyvtára 

Bitai Judit 
Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Nyár esti koncertek 2017. 08.11. 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és 
Könyvtára 

Lajosmizsei Kultúrapártoló 
Alapítvány - Lajosmizse Város 
Művelődési Háza és Könyvtára 

Mizsei kézművesek vására 
2017.08.12. 9.00-
13.00 

Lajosmizse Város Művelődési Háza és 
Könyvtára 

Vinnainé Csurpek Ágnes 

XXIV. Lajosmizsei Napok 2017.08.18-20. Iskola-tó 
Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Családi Főzőnap 2017.08.19. Iskola-tó 
Lajosmizsei Nőegylet 
Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

XXIV. Lajosmizsei Napok 2017.08.18-20. Iskola-tó 
Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Lovas Imre Emlék Sakkverseny 2017.08.26-27. 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és 
Könyvtára 

Móczó István 

Mizsei kézművesek vására 
2017.09.09. 9.00-
13.00 

Lajosmizse Város Művelődési Háza és 
Könyvtára 

Vinnainé Csurpek Ágnes 

Szüreti felvonulás 2017. szeptember Lajosmizse város 
Lajosmizsei Lovas Barátok – 
Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Kézműves szakkörök kiállítása 2017. 09.04-09.22 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és 
Könyvtára 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Magyar népmese hete 2017.09.25-29. 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és 
Könyvtára 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 
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Vinnainé Csurpek Ágnes kiállítása 2017. 09.26-10.13. 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és 
Könyvtára 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Magyar népmese napja – mesemondó 
találkozó 

2017.09.29. 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és 
Könyvtára 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 
 

Fabrikáló - kreatív kézműves foglalkozás a 
könyvtárban 

2017.09.16. 9.00-
11.00 

Lajosmizse Város Művelődési Háza és 
Könyvtára 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Idősek Világnapja alkalmából rendezett 
ünnepség 

2017.10.02.  
Lajosmizse Város Önkormányzat 
Egészségügyi, Gyermekjóléti és 
Szociális Intézménye 

XVII. Szakmai Napok (Idősek Hete, 
Egészségügyi Hét, Egészség Expo) 

2017.10.02-06.  
Lajosmizse Város Önkormányzat 
Egészségügyi, Gyermekjóléti és 
Szociális Intézménye 

Országos Könyvtári Napok 2017.10.02-10.08. 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és 
Könyvtára 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Aradi Vértanúkra Emlékezünk - tárlat 2017.10.04-11. 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és 
Könyvtára 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Könyves Vasárnap 2017.10.08. 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és 
Könyvtára 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 
 

Mizsei kézművesek vására 
2017.10.14. 9.00-
13.00 

Lajosmizse Város Művelődési Háza és 
Könyvtára 

Vinnainé Csurpek Ágnes 
 

Kissné Kocsis Lilla kiállítása 2017.10.10-27. 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és 
Könyvtára 

Kissné Kocsis Lilla 
Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Október 23. – iskolai ünnepség 2017. október 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és 
Könyvtára 

Lajosmizsei Fekete István 
Sportiskolai Általános Iskola 

Október 23. – Városi ünnepség 2017.10.23. 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és 
Könyvtára 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 
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Madárijesztő kiállítás 2017.10.31-11.10. 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és 
Könyvtára 

Micimackó óvoda 
Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Boszorkányszombat 2017.11.04. 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és 
Könyvtára 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Dumaszínház 2017. október 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és 
Könyvtára 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Mizsei kézművesek vására 
2017.11.11. 9.00-
13.00 

Lajosmizse Város Művelődési Háza és 
Könyvtára 

Vinnainé Csurpek Ágnes 

Vidám színház esték 2017. november 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és 
Könyvtára 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Őszi Óvoda Bál 
2017. november 2. 
hete 

Gerébi Kúria 
Kocsis Györgyné, Kunné Sipos 
Ágnes, Szenekné Molnár Dóra, 
Balyi Judit, Oláhné Szívós Katalin 

Kiállítás az óvodások őszi munkáiból 2017.11.20-12.01. 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és 
Könyvtára 

Virágné Mujkos Erika, Bujdosó 
Tihamérné 

Fabrikáló - kreatív kézműves foglalkozás a 
könyvtárban 

2017.11.25. 9.00-
11.00 

Lajosmizse Város Művelődési Háza és 
Könyvtára 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Adventi gyertyagyújtás 2017.11.26. Központi Park 
Lajosmizsei Nőegylet 
Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Adventi gyertyagyújtás 2017.12.03. Központi Park 
Lajosmizsei Nőegylet 
Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

X VII. Lajosmizsei Betlehemi Jászolkiállítás 2017.12.05-21. 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és 
Könyvtára 

Őszikék Nyugdíjas Klub 
Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Mizsei kézművesek vására 
2017.12.09. 9.00-
13.00 

Lajosmizse Város Művelődési Háza és 
Könyvtára 

Vinnainé Csurpek Ágnes 
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Fabrikáló - kreatív kézműves foglalkozás a 
könyvtárban 

2017.12.09. 9.00-
11.00 

Lajosmizse Város Művelődési Háza és 
Könyvtára 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 
 

Adventi gyertyagyújtás 2017.12.17. Központi Park 
Lajosmizsei Nőegylet 
Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Jótékonysági Karácsonyi Gála 2017. december 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és 
Könyvtára 

Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Adventi utcazene  2017. december város területe 
Városi kamarakórus 
 

Adventi Napok 2017.12.08-10 Központi Park 
Lajosmizsei Nőegylet 
Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 

Adventi gyertyagyújtás 2017.12.17. Központi Park 
Lajosmizsei Nőegylet 
Lajosmizse Város Művelődési 
Háza és Könyvtára 
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Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 
2017. évi intézményi kulturális rendezvénynaptár 

 
 

Rendezvény megnevezése Időpontja Helyszíne Szervezője 

Maci napok az óvodában 2017.01.29.-02.02 
Meserét óvoda - székhely intézmény, 
Szent Lajos u. Óvoda 

óvodapedagógusok 

Farsangi mulatság 2017.02.hó 3. hete. 
Meserét óvoda - székhely intézmény, 
Szent Lajos u. Óvoda, Rákóczi u. 
Óvoda 

óvodapedagógusok 

Kiszebáb égetés 2017.02.hó 4. hete Iskola-tó part 
Borbély Ella környezeti 
munkaközösség 
 

Március 15.-i műsorok 2017.03.14. 
Meserét óvoda - székhely intézmény, 
Szent Lajos u. Óvoda, Rákóczi u. 
Óvoda 

óvodapedagógusok 

Víz világnapja a gyermekcsoportokban 2017.03.22. 
Meserét óvoda - székhely intézmény, 
Szent Lajos u. Óvoda, Rákóczi u. 
Óvoda 

óvodapedagógusok 

Nyílt napok a nagycsoportokban-óvodába 
érkező kisgyermekek szüleinek 

2017.03.27.-31 Székhely intézmény, Szent Lajos u. 
Óvoda, Rákóczi u. Óvoda 

Nagycsoportos óvó nénik 

Nyuszi érkezik az óvodába 2017.04.12. 
Meserét óvoda - székhely intézmény, 
Szent Lajos u. Óvoda, Rákóczi u. 
Óvoda 

óvodapedagógusok 
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Föld napja projekt hét 2017.04.19-21. 
Meserét óvoda - székhely intézmény, 
Szent Lajos u. Óvoda, Rákóczi u. 
Óvoda 

Borbély Ella, környezeti 
munkaközösség 

Anyáknapi ünnepségek a csoportokban 2017.05. 1-2. hete 
Meserét óvoda - székhely intézmény, 
Szent Lajos u. Óvoda, Rákóczi u. 
Óvoda 

óvodapedagógusok 

Madarak és fák napja 2017. 05.10. 
Meserét óvoda - székhely intézmény, 
Szent Lajos u. Óvoda, Rákóczi u. 
Óvoda 

Borbély Ella, környezeti 
munkaközösség 

Gyermeknap az óvodákban 2017. 05.26. 
Meserét óvoda - székhely intézmény, 
Szent Lajos u. Óvoda, Rákóczi u. 
Óvoda 

Kocsis Györgyné , Kunné Sipos 
Ágnes, Szenekné Molnár Dóra, 
Balyi Judit, Oláhné Szívós Katalin 

Környezetvédelmi nap 2017.05.31 
Meserét óvoda - székhely intézmény, 
Szent Lajos u. Óvoda, Rákóczi u. 
Óvoda 

Borbély Ella, környezeti 
munkaközösség 

Évzáró ünnepségek 2017.06. 3. hete 
Meserét óvoda - székhely intézmény, 
Szent Lajos u. Óvoda, Rákóczi u. 
Óvoda 

Szenekné Molnár Dóra, Balyi 
Judit, Oláhné Szívós Katalin 

Nagycsoportosok búcsúztatása 2017.06.14. 16.00 Meserét óvoda - székhely intézmény 
Kocsis Györgyné, Kunné Sipos 
Ágnes, Szenekné Molnár Dóra 

Nyári táborok 2017. 06. 19-31. Meserét óvoda - székhely intézmény 
Munkaközösség vezetők  
 

Terményoltár megtekintése a Katolikus 
templomban 

2017.09. 3. hete Katolikus templom Bujdosó Tihamérné 

Állatok világnapja 2017.10.04. 
Meserét óvoda - székhely intézmény, 
Szent Lajos u. Óvoda, Rákóczi u. 
Óvoda 

Borbély Ella, környezeti 
munkaközösség 

Dalverseny 
2017. október 3. 
hete 

Meserét óvoda - székhely intézmény 
Kollárné Sarkadi Éva, ének-
munkaközösség 
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Tök jó hét 
2017. október4. 
hete 

Meserét óvoda - székhely intézmény, 
Szent Lajos u. Óvoda, Rákóczi u. 
Óvoda 

óvodapedagógusok 

Adventi készülődés 
2017. december 1. 
hetétől 

Meserét óvoda - székhely intézmény, 
Szent Lajos u. Óvoda, Rákóczi u. 
Óvoda, Bölcsőde 

óvodapedagógusok 

Mikulás érkezése az óvodákba 2017.12.06. 
Meserét óvoda - székhely intézmény, 
Szent Lajos u. Óvoda, Rákóczi u. 
Óvoda, Bölcsőde 

Kocsis Györgyné, Kunné Sipos 
Ágnes, Balyi Judit, Oláhné Szívós 
Katalin, Szenekné Molnár Dóra 

Karácsonyi ünnepségek a csoportokban 
2017. december 3. 
hete 

Meserét óvoda - székhely intézmény, 
Szent Lajos u. Óvoda, Rákóczi u. 
Óvoda 

óvodapedagógusok 
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Fekete István Sportiskolai Általános Iskola 
2017. évi intézményi kulturális rendezvénynaptár 

 

Rendezvény megnevezése Időpontja Helyszíne Szervezője 

Fekete István projekthét 2017.01.16-20. 
Lajosmizsei Fekete István 
Sportiskolai Általános Iskola 

Lajosmizsei Fekete István 
Sportiskolai Általános Iskola 

Ballagás, Felső tagozat tanévzáró ünnepélye 2017. június 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és 
Könyvtára 

Lajosmizsei Fekete István 
Sportiskolai Általános Iskola 

Tanévzáró ünnepély 2017. június 
Lajosmizsei Fekete István 
Sportiskolai 
Általános Iskola 

Lajosmizsei Fekete István 
Sportiskolai 
Általános Iskola 

Tanévnyitó ünnepély 2017. szeptember 
Lajosmizsei Fekete István 
Sportiskolai 
Általános Iskola 

Lajosmizsei Fekete István 
Sportiskolai 
Általános Iskola 

Családi nap 2017. október 
Lajosmizsei Fekete István 
Sportiskolai Általános Iskola 

Lajosmizsei Fekete István 
Sportiskolai Általános Iskola 
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Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, 
 Gyermekjóléti és Szociális Intézménye  

2017. évi intézményi kulturális rendezvénynaptár 

 
Rendezvény megnevezése Időpontja Helyszíne Szervezője 

Sport – és Szabadidő Tábor 2017.07.03-07.  
Lajosmizse Város Önkormányzata 
Egészségügyi, Gyermekjóléti és 
Szociális Intézménye 

Sport – és Szabadidő Tábor 2017.07.10-14.  
Lajosmizse Város Önkormányzata 
Egészségügyi, Gyermekjóléti és 
Szociális Intézménye 

Luca Napi Gyermek Karácsonyi Ünnepség 2017.12.13.  
Lajosmizse Város Önkormányzata 
Egészségügyi, Gyermekjóléti és 
Szociális Intézménye 


