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Létavértes, 2021. 10. 30. 



A Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési Ház az éves beszámolási kötelezettség 

teljesítéseként a 2020.11. 01--2021.10.31. közötti időszakról az alábbiakban ad számot. 

 

 
A beszámolóban szereplő statisztikai paraméterek a 2020-es év zárását követően készültek. A 

2021. év tekintetében csak a megtartott rendezvényeket tudom felsorolni, mert a statisztika 

csak év végét követően készül az adott naptári évre vonatkozóan. 

 

 

Feltételek 

 
Személyi ellátottság: 
 

2020 11. 01 – 2021. 10. 31. között a személyi állomány a következő módon alakult: 

 

 

Intézményünknek 6 főállású dolgozója volt ebben az időszakban– 5 fő szakdolgozó, ebből 1 

fő ebből passzív munkaviszonyban és 1 fő technikai dolgozó. 

1 fő intézményvezető: végzettsége könyvtáros, felsőfokú közművelődési szakember, 

pályázatíró és projektvezető, e-tanácsadó. Feladata a hivatalos vezetői munka, a szakmai 

tevékenység szervezése, koordinálása, pályázatírás, projektvezetés. 

 

1 fő könyvtáros: végzettsége főiskola, a Nyíregyházi Egyetem - környezetkultúra szak DJP-

mentor. Feladata könyvtári feldolgozó, kölcsönző munka, nyilvántartások vezetése, DJP 

mentori feladatok, meghívók plakátok készítése, pályázati dokumentáció kezelése. A 

kolleganő 2020. március 01-től Gyed-et vesz igénybe. A kialakult pandémia okozta helyzet 

miatt nagyobb rendezvények többsége elmaradt, így a helyettesítésre eddig nem lett felvéve 

senki.  

 

1 fő könyvtáros: végzettsége könyvtári asszisztens. Feladata könyvtári feldolgozó, kölcsönző 

munka, nyilvántartások vezetése, a felnőtt olvasó klub foglalkozásainak megtartása. 

 

1 fő művelődésszervező: végzettsége érettségi, pedagógiai asszisztens, kulturális 

szervezetmenedzsment tanfolyam. Feladata rendezvényszervezés, csoportok, előadások 

szervezése. 

 

1 fő művelődésszervező: végzettsége: vegyipari technikus, Kulturális szervezetmenedzsment 

tanfolyam. Feladata: rendezvényszervezés, hangosítás, az intézmény technikai eszközeinek 

kezelése (fény, hang technika) A Gyesen lévő kolleganőtől átvette a DJP mentori feladatok 

ellátását.  

 

1 fő takarító: A munkát egy főállású dolgozó végzi, aki a Rózsa u. 1 sz. alatti intézményi 

helyiségek mellet a színháztermet és a falugazdász irodát is takarítja. A saját és egyéb 

szervezetek rendezvényeinek helyet adó termek folytonos ki-bepakolása és átrendezése 

megkívánja a segítséget, erre a közhasznú és közcélú foglalkoztatás keretében kapunk 

lehetőséget. 

 

Mint ezt a korábbi beszámolók során mindig is hangsúlyoztam, a munkakörök nem 

különülnek el élesen egymástól, a könyvtári kölcsönzésben, és szükség esetén a rendezvények 



lebonyolításában valamennyi szakalkalmazott részt vesz. A munka során mindenki az 

erősségeinek megfelelő feladatokat végzi.  

A munkarend szerint a telephelyen 2 fő 8-17 óráig, 1 fő 13-21 óráig dolgozik. 1 fő a 

fiókkönyvtárban 8-17 óra között dolgozik. Őt csak nagyobb rendezvények alkalmával tudjuk 

bevonni a rendezvények segítésébe. 

 

A főállású dolgozókon kívül a körök munkáját megbízási díjas csoportvezetők segítik. Ők a 

népdalkör, a citerazenekar, a hegedűkör, a tánccsoport, bábkör és a rajzkör szakmai irányítói. 

A csoportok 2020. végén és 2021. első félévében a  kulturális terület védettségi szabályozását 

meghatározó 484/2020 Kormányrendelet értelmében nem tudtak működni. A csoportok újbóli 

indulása 2021. szeptembere. Sajnos látjuk, hogy a csoportok újraindítása nem egyszerű. Az 

online felületeinken és a helyi újságban is hirdetjük a csoportok tagtoborzását a létszám 

bővítése céljából. 

Pillanatnyilag a rajzkör és a vonós hangszeres oktatás csoportjai rendelkeznek megfelelő 

létszámmal. Sikeresnek mondhatjuk a gyermek bábcsoport indítását, hiszen nagyon rövid idő 

leforgása alatt jelentkezett az indításhoz szükséges létszám. 

 

 

Mivel jelenleg 3 fő látja el 2 műszakban a nyitvatartást a központi könyvtárban, ezt nem 

egyszerű, megoldani, hogy mindenki ki tudja venni az éves szabadságát, azt is figyelembe 

véve, hogy a munkaidő a rendezvények napjain, legtöbbször nem fér bele a nyolc órába. A két 

műszakos beosztás azért is problémát jelent, mert a dolgozók munkaideje sokszor nem fedi 

egymást, így a leltározási feladatokkal csak nagyon lassan tudunk haladni. 

A GYED-en lévő dolgozó helyére 2022. januártól helyettesítő dolgozót kívánunk beállítani, 

remélhetőleg addigra a járványügyi helyzet mérséklődik, és a rendezvények szervezése és az 

intézményi munka kalkulálhatóbbá válik. 

 

Nagyobb rendezvények lebonyolítása során a rendezvény által megkívánt hang- és 

fénytechnikai szolgáltatásokat külső szolgáltatóval oldjuk meg. 

 

 

 

 

 

Tárgyi-technikai feltételek: 
 

A könyvtári munkához szükséges tárgyi feltételek kielégítőek. Megvásárlásra csak a 

nyomtatókhoz, fénymásolókhoz szükséges tonerek kerültek. Minden eszközünk megvan, ami 

a szakmai munkához szükséges. 

A látogatók rendelkezésére áll 15 db számítógép hálózatban, szélessávú internet 

hozzáféréssel, nyomtatóval, egy gépen látás illetve hallássérültek számára alkalmas speciális 

szoftverrel. Van két darab könyvtári feldolgozó és kölcsönző munkára alkalmas munkagép, és 

minden munkatársnak egy gép személyes, belső használatra. Van 1 db fénymásoló, 1 db multi 

funkciós gép (nyomtató + fénymásoló), 5 db nyomtató, 2 szkenner, és 1 db projektor és 1 db 

laptop. 

A Digitális Jóléti Pontként való működésünket 3 db laptop, 2 db táblagép, 1 db projektor, 1 db 

multifunkciós gép, 2 db okostelefon került kiszállításra, valamint beltéri és kültéri wi-fi 

hálózatot építettek ki. A kapott eszközök a hálózat segítségével tudnak kommunikálni egymás 

között. 



A régebbi eszközök ugyan még használhatóak, de ha lehetőség adódik - -elsősorban pályázati 

forrásokból – megújítjuk azokat.  

A könyvtár és a klubhelyiségek bútorzata megfelelő.  

A művelődési ház munkájához ugyanazt a digitális infrastruktúrát használjuk, ami a 

könyvtárban adott. Meghívók, plakátok, oklevelek, és egyéb szükséges nyomtatványok 

készítését meg tudjuk oldani. 

Az épület állagát tekintve több ablak esetében a nyílók leszerelésre kerültek, mert a bukó-

nyíló ablakok nem funkcionálnak megfelelően. Az emeleten levő előadó termekbe és a 

könyvtárban felszerelt radiátorok termosztáttal ellátottak a hőmérséklet szabályozása céljából.  

Lassan a végére ér az előadóterem képfüggesztő rendszerének és az ehhez kapcsolódó világító 

rendszernek a kiépítése. A 21. századi kiállítóterem kialakítása során megtörtént a terem 

festése is. 

Hosszú távon időszerű lenne a folyosók és a lépcsőfeljáró festése is, valamint az épület hátsó 

(Nagyváradi u. felőli) homlokzatának festése. 

Az akadálymentesített színházterem a korábbi években teljes körű felújításon esett át, 

korszerűnek mondható. A terem hang és fénytechnikával felszerelt. A hangtechnikához egy 

kisebb teljesítményű mobil hangtechnika is tartozik, melyet kisebb műsorokra, szabadtéri 

ünnepségekre tudunk kitelepíteni. 

A színházteremben a színpadi kapcsolószekrény felújítása szükséges a biztonság megőrzése 

érdekében. 

2020-ban a hangtechnikai eszközök tovább bővültek sikeres pályázat eredményeként (laptop, 

mikrofonok, hangfal állvány, vezeték nélküli mikrofon, bluetooth hangfal).  

A fiókkönyvtár infrastrukturális ellátottsága szegényes. A 4 db számítógép, melyből 3 db a 

használók számára van fenntartva rég elavult, folyamatos karbantartást igényel. 1 db 

számítógépet feldolgozói munkára használnak, és ehhez tartozik 1 db multifunkiós gép 

(nyomtató és fénymásoló) is. Utóbbi időben nem találtunk megfelelő pályázatot, ami a 

segítette volna az infrastruktúra cseréjét. 

A bútorzat kielégítő, a kis hely miatt több bútor elhelyezésére nincs is lehetőség.  

 

Anyagi feltételek 
 

Az éves költségvetés két szakfeladatból, a nyilvános könyvtári és a művelődési házi 

tevékenységből áll össze, amelyet részben a közművelődési feladatra kapott normatív juttatás, 

másrészt önkormányzati támogatás fedez.  

2020-ben az intézmény költségvetési keretösszege 42.753 ezer Ft volt, amelyből a személyi 

kiadások a munkáltatói járulékokkal 23.673 ezer Ft-ot, a dologi kiadások 13.464 ezer Ft-ot 

tettek ki. 

Ez utóbbi tartalmazza a Rózsa u. 1 sz. alatti teljes épület (a könyvtár és művelődési házon 

kívül pedagógiai szakszolgálat, falugazdász iroda, családsegítő és gyermekjóléti szolgálat) és 

az Árpád tér 8. sz. alatti teljes épület (a színháztermen kívül a munkaügyi kirendeltség, orvosi 

rendelő) közüzemi költségeinek összességét, valamint a szakmai programok ráfordításait.  

 

 

Szakmai munka 
 

Könyvtár 
 

A városi könyvtár funkciója, hogy a vonatkozó jogszabályok szerint, és a fenntartó 

önkormányzattal összhangban olyan korszerű könyvtárat és információs központot hozzon 

létre, amely szolgáltatásaival magas szinten látja el a város lakóit, és az oktatásban résztvevő 



tanulókat. Gyűjtőköre általános, nem specializálódik semmilyen területre. Az állomány 

összetételében a szakirodalomi és a szépirodalmi művek közel egyenlő arányban vannak, 

kisebb részt képez a gyermek és ifjúsági irodalom, és szinte elhanyagolható számban vannak 

a helyismereti művek. Könyvtárban található helytörténeti anyag digitalizálása még a TIOP 

pályázat keretében megkezdődött. Elvileg a digitalizálás folyamatos, de gyakorlatilag 

egyáltalán nem jut rá idő, hiszen a művelődési ház által szervezett rendezvények száma. a 

feladatok, és a túlzott adminisztráció folyamatosan növekszik, az aktívan dolgozó intézményi 

létszám pedig 1 fővel csökkent az elmúlt évben a passzív munkaviszony miatt. 

A könyvtárak jövőbeni feladatait figyelembe véve, fontos lenne, hogy a kis példányszámban, 

hely specifikusan megjelenő dokumentumok digitalizált formában a Jadox rendszerbe 

feltöltésre kerüljenek, mert ezáltal online formában hozzáférhetőekké válnak a világ bármely 

pontján.  

A keresett és hiányzó dokumentumokat az Országos Dokumentum-ellátási Rendszeren 

keresztül könyvtárközi kölcsönzésekkel tudjuk az olvasóknak biztosítani.  

A könyvtár egész állománya az OPAC katalóguson keresztül akár otthonról is megtekinthető.  

Pillanatnyilag a korábbi TIOP pályázatból vásárolt szervergépünk, ami az online szolgáltatást 

lehetővé tette, elavult, ezért a szolgáltatást végző által javasolt felhő/ASP alapú szolgáltatásra 

tértünk át (nem saját hardverről szolgáltatunk, hanem a fejlesztőtől vásárolunk szolgáltatást, 

amit az folyamatosan frissít és fejleszt). Az érdeklődőknek lehetősége van, hogy helyben a 

Méliusz Könyvtár állományában is böngésszenek egy külön, kizárólag erre a célra kapott 

táblagépen. 

 

A hagyományos könyvtári szolgáltatások mellett irodai és informatikai szolgáltatásokat 

nyújtunk, valamint pályázatokkal, elszámolásokkal, bevallásokkal, regisztrációkkal 

kapcsolatban segítünk a látogatóknak.  

 

Önéletrajzokat, egyéb hivatalos nyomtatványokat segítünk letölteni, esetleg megírni vagy 

szerkeszteni, és lehetőséget biztosítunk egyéb irodai szolgáltatások elvégzésre is, pl.: 

laminálás, spirálozás, szkennelés, stb. 

 

2018. évtől folyamatosan Digitális Jóléti Pontként is működik intézményünk. Ennek 

eredményeként az informatikai parkunk korszerűbbé vált. Az átalakulás célja az volt, hogy az 

alacsony digitális kompetenciával rendelkező látogatóknak mind eszközileg mind pedig 

szakmailag is segítségükre legyünk.  

 

Az intézmény éves szinten 153 nap volt nyitva, a fiókkönyvtár 146 nap. A fiókkönyvtárban 

szabadság esetén a helyettesítést nem tudtuk megoldani a létszámkapacitás hiánya miatt. 

A nyitvatartási napok száma a járványügyi szabályozások hatásaként alakult így. Azon 

munkanapokon, mikor nem lehetett nyitva tartani elkezdtük az idő és a megfelelő létszám 

hiánya miatt több éve tolódó leltározást és bővítettük online formájú megjelenéseinket.  

A településen szolgálandó közösség létszáma a statisztikai adatok alapján 7.215 fő. A 

regisztrált könyvtárlátogató 406 fő. Éves szinten 34 új beiratkozót regisztráltunk.  

Természetesen ez nem jelenti azt, hogy éves szinten csak ennyin jártak könyvtárba, hiszen a 

személyes használat éves mértéke 4078 fő volt. A betérő használók a kölcsönzésen túl 

információt gyűjtöttek, nyomtattak, helyben használtak dokumentumokat amikor lehetett.  

Jelentős segítséget jelentettünk az oltási regisztrációban a lakosságnak. A regisztrációs 

tevékenységet folyamatosan végezzük – az ide betérő embereknek a regisztrációhoz 

szükséges e-mail címeket is elkészítjük. 

 



2020-ben a központi könyvtár Márai-Program pályázaton 46 db (értéke: 129.984,-Ft) könyvet 

kapott a tárgyéveben, melyből 16 db szakirodalom, a 11 db felnőtt szépirodalmi és 19 db 

ifjúsági irodalmi alkotás.  

 

A tárgyévben 430 db könyvet vásároltunk 1.134.700,- Ft-ért, ezek nagyrészt (kb 90 %) 

szépirodalmi művek, és kis mértékben ifjúsági könyvek. 

A vásárolt könyvek kb. 1/3 része fiókkönyvtár állományába került.  

Az év folyamán törlés „tervszerű állományapasztás” során 499 db könyv ( 134 db 

szakirodalom, 331 db szépirodalom és 34 db gyermekirodalom) került kiselejtezésre a 

központi könyvtárból.  

 

A beszerzés nagy része azért szépirodalmi jellegű, mert az a tapasztalat, hogy látogatók a 

szakirodalmi ismereteket elsősorban az internetről szerzik be, csak a legritkább esetben 

használnak lexikont, enciklopédiát, ezért a kézikönyvtári állományt nem is frissítjük, innen 

csak a szótárak kelendőek, azok is leginkább nyelvvizsgák alkalmával. Aki információt gyűjt, 

a számítógépet használja, a könyveket az olvasni vágyók, vagy az olvasásra „kötelezettek” 

kölcsönzik.  

 

A központi könyvtárba 52 féle folyóiratot kapunk. 5 féle folyóiratot előfizettünk, a 

könyvtárlátogatók érdeklődésének, a település jellegének figyelembe vételével. A többi 

folyóiratot ingyenesen, de nem rendszeresen a Nemzeti Kulturális Alaptól kapjuk. Ezek 

leginkább irodalmi, határon túli magyar irodalmi, művészeti és természettudományi 

folyóiratok. A fiókkönyvtárban 6 féle folyóirat van előfizetve, melyek rendszeresen érkeznek. 

Ezek, a könyvtárhasználók igényeinek megfelelően választott ifjúsági lapok, főzéssel, 

kertészkedéssel kapcsolatos lapok. 

A zenei anyag és az elektronikus dokumentumok száma minimális. Több éves tapasztalat 

alapján elmondható, hogy nincs olyan szintű igény ezekre a dokumentumokra, hogy érdemes 

lenne gyűjteni. 

 

 

 

 

A könyvtári állomány és könyvtárhasználat mutatói 

 

 

 
Évek Állomány Éves 

gyarapodás 

Helybeni 

használat 

Kölcsönzött 

dok. száma 

Könyvtárközi 

kölcsönzés 

 Könyv Egyéb
* Összesen     

2016 20925 235 21160 525 4123 6710 27 

2016. V 13262 337 13599 137 3658 6231 0 

2017 21123 235 21358 198 3374 6729 30 

217 V. 13122 337 13459 127 2676 5713 0 

2018 21548 237 21785 427 3369 6853 32 

2018.V 13277 337 13614 155 2325 4663 0 

2019. 21858 238 22096 311 3359 6253 14 

2019.V 13372 337 13709 95 2622 4387 0 

2020. 21631 238 21869 272 2379 6436 1 

2020.V 13530 337 13867 158 1699 3014 0 
 

*
Egyéb=Hangzó+Video+Elektronikus dokumentum 



Az éves dokumentum beszerzésre, a jogszabály által előírt módon, a normatív támogatás 

10%-át kötelező felhasználni.  

A forgalmi adatok csökkenése a pandémia miatt történt, mert nem volt lehetőség arra, hogy az 

olvasók látogathassák az intézményt így a helyben használatok száma harmadával csökkent, a 

helybeni használatok mellett az elmúlt évben a telefon, e-mail, opac használata dominált. 

Csak az időszak második felében volt lehetőség informatikai és egyéb irodai szolgáltatások, 

tanácsadások, segítségnyújtások végzésére. 

 

 

Művelődési ház: 

 
Csoportok, közösségek: 

 
Népművészeti előadó csoportok 

 

Klub 

Szakkör 

Év Citera együttes Néptáncegyüttes Népdalkör Nyugdíjas 

rajzkör 

2016 1 2 1 2 

 Hangszer ( citera, 

hegedű) 

Néptánc, Népdal Színjátszócsoport-

gyerek// Bábcsoport 

2020-tól 

Nyugdíjas, 

Rajzkör, Olvasó 

kör 

2017 2 3 1 4 

2018 2 3 1 4 

2019 2 3 1 4 

2020 3 2 1 4 

 

 

Zengő citera zenekar: 

A citerazenekar tagjai között 15-70 évesig minden korosztály képviselteti magát. A citerakör 

tagjai közül többen kiöregedtek, és már nem tudták vállalni a rendszeres próbákon való 

megjelenést. Idén szeptemberben meghirdette a kör az új érdeklődők toborzását. Úgy tűnik, 

hogy nem lesz egyszerű pótolni, illetve növelni a meglévő létszámot. A még mindig tartó 

különböző járványügyi szabályozások is nehezítik a tagtoborzást – olyan érdeklődők is 

voltak, akik a beoltottság hiánya miatt nem tudtak a csoporthoz csatlakozni, és próbákon részt 

venni.  

 

Csormolya népdalkör: 

A népdalkör korábban 12 fővel működött, ami mára jelentősen lecsökkent. A 20-70 éves kor 

közötti generáció tagjai jártak a csoportba. Az énekeseket nemcsak a csoportvezető, hanem 

gyakran citera zenekar többi tagjai is kísérik fellépéseik során. Kiöregedés és egyéb családi 

okok miatt mára 4-6 főre csökkent a létszám, és sajnos a toborzás ellenére sincsenek újabb 

jelentkezők. A jelentkezési lehetőséget folyamatosan frissítjük felületeinken. 

 

Hegedű kör:  

12 fő általános iskolás és középiskolás gyerek tagja a körnek. A csoport tagjai frissen kezdték 

a vonós hangszerek megszólaltatásának művészetét. A csoport tagjainak száma szépen 

gyarapodik, egyre több gyerek igénye valamilyen hangszeren történő zenélés elsajátítása. A 

folyamatosan érkező új tagok miatt ma már van egy kezdő és egy haladó csoport is. 2020-as 



év nem a megmutatkozásokról szólt, de 2021. október 11-én és 16-án a Gyermek Bábcsoport 

Égigérő paszuly című mesedarabjában már több népdalt is hegedű kíséretet kapott.  

 

Néptánc csoportok: 

A Villongó felnőtt néptánccsoport tagjai elsősorban létavértesiek, a tagokat a tánc szeretete, 

és az összetartó közösség vonzza ide a heti próbákra és fellépésekre. 2021. szeptember végén 

kezdik a próbáikat. A több mint egy éves kiesés ellenére a csoport tagjai nagy örömmel 

gyűltek össze újra a próbákra, és az őszi rendezvényen fellépésükkel színessítették a 

programjainkat. 

 

A gyermekcsoportok tekintetében súlyosabbak a veszteségeink. A korábbi csoportok 

megszűntek táncoktató váltás miatt, az új csoport, a Villongó tánccsoport művészeti 

vezetőjének mentorálásával alakulgatott. A 2020. nyári leállását követően a szeptemberben 

alakuló új csoportok csak 2-3 alkalommal tudtak találkozni, mert járványügyi megszorítások 

következtében a 2020/21- es évben a csoportos foglalkozásokat le kellett állítanunk. Most 

vannak próbálkozások a gyerek tánccsoport indítására. 

 

Rajzkör: 

A rajzkör tagjai ősztől heti egy alkalommal intenzív foglalkozáson vesznek részt, szakember 

instruálja őket, és egyénileg alkotnak. Erről a csoportról lehet csak elmondani, hogy nem 

csökkent, hanem növekedett a kedvezőtlen körülmények hatására is a létszáma. Munkáikat 

eddig minden évben sikerül kiállítás formájában a nagyközönség előtt bemutatni. Ezek a 

kiállítások mindig nagyon jó hangulatú, baráti beszélgetésekkel zárulnak. 2022. tavaszára 

tervezik a kör tagjai az újabb alkotások bemutatását. 

 

Gyermek Bábcsoport 

Tagjai nagycsoportos óvodás és általános iskolás gyerekek. A csoport indítása 2020. őszétől 

folyamatosan tervben volt, de a járványügyi enyhítések csak most szeptembertől tették 

lehetővé a csoport beindítását. A szeptembertől működő bábcsoport 2021. október 11-én 

mutatkozott be az Égigérő paszuly című mese darabjával a Vojtina Bábszínházban, majd 

október 16-án Lakitelken, az Országos Bábfórumon vett részt a csoport. A gyerekek nemcsak 

a bábozás, hanem a bábkészítés, díszletkészítés rejtelmeiből is ízelítőt kapnak majd a 

foglalkozások keretein belül. 

 

Az elmúlt időszak folyamán a csoportok az elmaradt próbák miatt nem tudtak különösebben 

szerepet vállalni a programjainkban. Igencsak vízválaszót jelentett ez az időszak a túlélés 

szempontjából is, hiszen a heti rendszerességű megszokott szokások kimaradásával eltelt 

hosszú időszak után kellett újra felélénkíteni a tagok érdeklődését. 

 

Valamennyi művészeti együttesünket magasan képzett szakember irányítja, így lassan a 

tagság szorgalmától függően a profizmus felé haladhatnak. 

 

Heti rendszerességgel működnek a nyugdíjas klubok mind a létai, mind a vértesi részen. 

Mindkét klubba 8-10 fő jár. Ők maguknak szervezik a programokat a szórakoztató, vagy 

éppen mulatozós alkalmaktól a kirándulásig.  

 

Az olvasókör tagjai (10-12 fő) havi rendszerességgel gyűlik össze a fiókkönyvtár épületében, 

ahol megbeszélik az aktuálisan olvasásra kijelölt művel kapcsolatos tapasztalataikat, 

élményeiket, információt cserélnek napjaink kulturális programjairól. 

 



A klubok az elmúlt egy évben akkor gyűltek össze, és tartották a foglalkozásaikat, mikor azt a 

járványügyi szabályok lehetővé tették.  

 

 

2020. rendezvényei november 01-től: 

 

2020 novemberétől az újabb járványügyi intézkedések értelmében nem tudtunk 

rendezvényeket illetve olyan programokat szervezni, ahol a résztvevők személyesen 

találkozhattak.  

Így elmaradt az adventi időszakra tervezett „Kézműves termékek forgataga”, A zsinórozás 

rejtelmei foglalkozás valamint a „Télapó itt van… tréfás családi vetélkedő. 

December elején online keresztrejtvényt hirdettünk gyerekek és felnőttek részére. 

A személyes kontaktok kihagyásával 2021. tavaszáig online formában szerveztük 

programjainkat. 

 január-február-március hónapokban, minden héten új mesét olvasunk fel és a videókat 

töltöttük fel a könyvtár Facebook oldalára, a linkeket pedig elhelyeztük a könyvtár 

honlapjára 

 január 21-ig: „Minden napra egy kép” című online programunkkal a Magyar Kultúra 

Napja előtt tisztelegtünk, oly módon, hogy a 2020-ban megrendezett Alkotótábor 

anyagából minden nap bemutattunk egy-egy képet rövid videók formájában.  

 január 21.: A Magyar Kultúrához kapcsolódóan keresztrejtvényt tettünk fel online 

felületeinkre 

 március 5.: Farsangi fotó és álarc és szemüveg készítő játékunk eredményhirdetése 

 március 15.: Koszorúzás a Nemzeti Ünnepünk alkalmából két helyszínen (csak 

koszorú kihelyezés történt, megemlékező műsor nem volt) 

 április 11.: Emlékeztünk a Költészet napjára – versek kihelyezése ablaküvegekre 

 május 15.: Kapcsolódtunk a Nemzeti Művelődési Intézet Országos Kapunyitogató 

programjához –ezzel kezdetét vette az intézmény újra látogatásának lehetősége. 

 

2021. 

 május 27.: Szerencsés János, avagy az ördög három aranyhajszála –Vojtina 

Bábszínház bábelőadása 

 június 4.: Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából megemlékező műsor 

 június 12.: Vakációnyitó a Nagy Platán alatt – nyárindító zenés, színpadi műsor  

 június 22.: Kirándulás: színházi előadás Lakitelken és a Lakitelki Népfőiskola és a 

Hungarikum Liget megtekintése 

 július 1.: Kihelyezett kiállítás a Létavértesi Művésztelep anyagából a település 4 

különböző pontján  

 július 2.: Létavértesi Expo és Városnapi kiállítások a Sporttelepen – Koncertek 

 július 3.: Jubileumi Városnapi zenés program – koncertek, tűzijáték 

 július 8.: A vén bakancsos és a fia a huszár c. előadás a Körúti Színház előadsában 

 július 16.: Szabadtéri nyári zenés esték I.: Musical est Hoffman Richard és Gats Éva 

előadásában 



 július 30.: Szabadtéri nyári zenés esték II.: Sanzon est Hoffman Richard és Gats Éva 

előadásában 

 augusztus 2-9.: Képzőművészeti Alkotótábor. 11 fő érkezett a táborba, akik értékes 

alkotásaikkal tovább gyarapították a város képzőművészeti anyagát. 

 augusztus 28.: Ruhabörze – cserebere 

 október 2.: Szüreti Sokadalom  

 október 10. Az égigérő paszuly c. bábelőadás a Terembura bábcsoport előadásában. 

 október 11.: A Vojtina Bábszínházban adta elő a Terembura bábcsoport a mesét. A 

fellépő csoportok közül ők is tovább jutottak a Lakitelki Országos Bábfórumra. 

 október 16.: A Terembura bábcsoport szereplése a Lakitelki Országos Bábfórumon 

 október 18.: Népmese napja alkalmából hirdetett rajzpályázat kiállítása 

 október 23.: Megemlékezés az Árpád téri kopjafánál 

 

 

A felsoroltakból kitűnik, hogy folyamatosan, igyekeztünk rendezvényekkel színesíteni a 

lakosság hétköznapjait. A változások korát élve, az elmúlt egy évben inkább kisebb „réteg 

rendezvényeket” szerveztünk, ügyelve arra, hogy a távolságtartási szabályokat, a védettségre 

vonatkozó előírásokat szem előtt tartva szolgáltassunk. 

A rendezvények előkészítése, megszervezése, illetve sokszor a változó szabályok miatt az újra 

szervezése sok időt igényelt. 

Úgy vélem, hogy nagy számban és egyre színesebb programokkal próbálunk az igényekhez 

igazodni.  

Folyamatosan próbálunk megújulni és alkalmazkodni az igényekhez és lehetőségekhez. 

A saját szervezésű programokon túl sokszor előfordul, hogy külsősként más intézmény, 

rendezvény programját (hangosítás, konferálás) segítettük.  

A felsoroltakon túl még megemlítem, hogy két helyszínen vagyunk nyitva, és ebből az egyik 

helyszínen 8.00-21.00 óra között folyamatos a nyitva tartás.  

A nyitvatartást nem tudjuk szűkíteni, mert az intézményi csoportokon túl, a külsős csoportok 

is az esti időszakban tudnak összegyűlni, és foglalkozást tartani. A rendezvényszervezési 

munkáknak pedig nem kimondottan kedvez az esti műszak. 

Az intézményi csoportok próbái és a külsős csoportok összejöveteli 2020. november 01.-

2021.05.30. között szüneteltek.  

Igénybe vehetőek a termeink különböző szervezetek gyűlései, lakossági fórumok céljára, és 

bérbe adhatóak előadásokra, termékbemutatókra, tanfolyamra is normál esetben. Most 

azonban csak 2021. júniusától volt ezekre a tevékenységekre lehetőség, de a rendszeresen 

működő foglalkozásokon túl elmaradt az érdeklődés bérlés iránt. 

Meridián torna és Zhineng Chikung & Taiji Foglalkozások külsős szervezésben történik heti 

rendszerességgel.  

Heti rendszerességgel jóga foglalkozások vannak. 

Heti két alkalommal működik rendszeres torna a színházteremben. Két csoport működik, 

egyik 18.00 órai kezdéssel, mási k19.30 órai kezdéssel. 

6 alkalommal az Arany János Iskola tanulói próbáltak a színházteremben, 

1 alakommal a horgászgyűlésnek adtunk helyet. 

 

 

 

 



Pályázatok 

 

 

Év Támogató Elnyert összeg/Ft 

2019. Csoóri Sándor Alap – CSSP-E-NEPZENE-2019-0228 

Népzenei csoportok hangszervásárlása  

1.000.000,- 

2019. Csoóri Sándor Alap – CSSP-E-NEPTANC-2019-0345 

– Táncos közösségek erősítése 

2.200.000,- 

2020. Alapítvány Létavértesért – Álmok a színpalettán - 

Felnőtt rajzkör munkájának támogatása 

60.000,- 

2020./2021-

ben bírálták 

Csoóri Sándor Alap – CSSP-ZENEOKTATAS-2020-

0152 – Zeneoktatás az Egyhajúvirág térségében  

800.000,- 

2020./ 2021-

ben bírálták 

Csoóri Sándor Alap – CSSP-NEPTANC-MO-2020-

0222 - Táncra perdült város –hazai néptáncegyüttesek 

szakmai támogatása 

2.300.000,- 

2021. Csoóri Sándor Alap – CSSP-NEPTANC-MO-2021-

0363 – Tánccal töltjük be Létavértes tereit 

2.000.000,- 

 

Az évek során a lakosság széles rétegeivel építettünk ki jó kapcsolatot. Civil szervezetek és 

magánemberek vannak segítségünkre a különböző események kapcsán, együttműködünk az 

iskolákkal, az óvodával, segítjük egymás rendezvényeit.  

Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik segítenek, együttműködnek velünk, részt 

vesznek a munkánkban, és megköszönöm a művelődési bizottságnak, a tevékeny segítséget. 

 

 

 

 

Létavértes, 2021. október 18. 

 

 

 

 

Pappné Szabó Mária 

intézményvezető 

Határozati javaslat: 

…./2021. (………….) Öh. számú határozat 

-------------------------------------------------- 

a Képviselő Testület a Városi Könyvtár és  

Művelődési Ház munkájáról szóló  

beszámolót e l f o g a d j a. 


