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A projekt megvalósulási helyszíne Jászberény Város. A konkrét megvalósulás a Lehel
Filmszínház épületében (Jászberény, Fürdő utca 3.) került sor.
Az épület ad helyt a település mozijának, mely 2 teremből és egy gallériéból áll. Az úgy
nevezett nagyterem majdnem 300 fő befogadásra alkalmas, digitális vetítő géppel ellátott,
mely 3D-s filmek vetítésére is alkalmas, mely tipusú filmek vetítésre is kerülnek.
A mozi másik terem a kis terem, mely a Sára Sándor Terem nevet kapta, egy 40 fő befogadásra
alkalmas terem. A terem ugyan olyan vetítőgéppel rendelkezik, amilyen a nagyterem vetítését
is kiszolgálja. Érdeklődés függvényében, de főként ebben a teremben kerülnek vetítésre az
úgynevezett ART besorolású filmek.
Mind a 2 teremben Dolby Surrand hangzás van, a 3D filmek megtekintésére rendelkezésre
állnak a 3D szemüvegek.
A Mozi épülete a hét mindennapján 15 órától este 23-24 óráig (filmek hosszának függvénye)
nyitva áll az érdeklődő közönség előtt. Egyedi vetítés rendelés esetén természetesen délelőtt
is nyitva áll.
A film néző közönség nem csak Jászberény város területéről kerül ki. A közönség területi
eloszlásban azt lehet mondani, hogy a Város 25-30 km-es körzetéből tevődik össze, nem
regionalizálható, mivel nem csak a Jászságból, hanem a Tápióságból is jönnek érdeklődök a
vetítésekre.
A Mozit és a vetítéseket folyamatosan propagáljuk cégünk Facebook oldalán (ezen
kifejezetten célzottan is az érdeklődőknek), és a cég rendezvény honlapján a
www.jaszberenyiprogramok.hu oldalon. Továbbá plakátolással a környező településeken,
szóróanyagok terjesztésével.
A Moziban vetített filmek bárki számára nyitottak, elérhetőek természetesen figyelembe véve
a forgalmazók által javasolt életkort. A vetítésekre a jegyek a helyszínen, vagy on-line
foglalással is megvásárolhatóak, fizetni készpénzzel és bankkártyával is lehetséges.
A nagyterem részben büfé található, a Sára Sándor teremben pedig kis teázó kávézó és
vízvételi lehetőség áll rendelkezésre a filmnéző közönségnek. A teára, kávéra, vízre a cég
vendégei a nézők.

A Mozi elsődleges feladata a filmek vetítése, mind a két teremben. A vetített filmek Art
besorolásúak és nem art besorolásúak. Nagyon sok a premier vetítés, az olyan filmek, melyek
az országos bemutatóval egy időben kerülnek bemutatásra nálunk is.
Jelen projekt keretében a vetítő gépekhez szükséges izzó (2 db) kerültek beszerzésre, mivel
ezek a magas vetítésóraszám miatt „fogyó eszközök” a Lehel Film-Színházban. Továbbá egy új
SUB láda került beszerzésre a jobb és teljesebb hangminőség megvalósítása érdekében.
A
fejlesztések
másik
iránya
a
Lehel
Film-Színház
weboldalának
a
http://www.lehelfilmszinhaz.hu/ a fejlesztése került megvalósításra. Ez a fejlesztés nem
látványos, mivel a weblap hátoldala, a motorja került újra programozásra, a stabilabb online
fizetések és egyéb elérések érdekében.
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