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Beszámoló
a Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár
2016. évi tevékenységéről
Az intézménynek az önkormányzati feladatellátás szempontjából két fő alaptevékenysége van:
közművelődési és könyvtári tevékenység. Ezekekhez járul még a Túrkeve Televízió működtetése, és a
Túrkeve újság megjelenésének technikai előkészítése, mint az önkormányzat által kijelölt feladat.
Az intézmény általános működése
Személyi ellátottság
A feladatainkat tíz fő engedélyezett létszámmal, 2016. június 1-től ténylegesen kilenc fővel láttuk el,
az alábbiak szerint:
Művelődési Ház:
Kovács István- Intézményvezető, kulturális menedzser (főiskolai végzettség)
Kovácsné Kovács Erzsébet- művelődésszervező, közösségfejlesztő (főiskolai végzettség)
Petőné Fábián Erzsébet- ügyviteli munkatárs (főiskolai végzettség)
Városi Könyvtár:
Vadné Árvai Ilona- szakmai vezető, gyermekkönyvtáros (főiskolai végzettség)
Molnárné Szonda Ildikó- könyvtáros, helytörténeti könyvtáros (felsőfokú szakképzettség)
Dittrich Imre Bence- intézményi rendszergazda (felsőfokú szakképzettség)
Túrkeve Televízió és Túrkeve Újság:
Farkas Rozália- médiaszerkesztő- és szervező (főiskolai végzettség)
Márton József- szerkesztő- grafikus (középfokú szakképzettség)
Nagy Róbert-televízió- műsorszerkesztő (középfokú szakképzettség)
Csikány Viktória- médiaszerkesztő (felsőfokú szakképz.)- 2016. 05. 31-én megszűnt a foglalkoztatása
Három fő dolgozik a Művelődési Házban. Az igazgató, végzi az egész intézmény szervezeti
és gazdasági irányítását, kulturális menedzseri feladatokat.
A művelődésszervező fő feladata a kulturális rendezvények megszervezése, kiállítások rendezése, a statisztikák, rendezvény nyilvántartások vezetése, a csoportok munkájának segítése, a honlap
és intézményi facebook oldal gondozása. A részmunkaidőben dolgozó ügyviteli munkatárs az
egész intézményre kiterjedően végzi a fenntartással, üzemeltetéssel kapcsolatos intézményi adminisztrációt, segíti a rendezvények lebonyolítását.
Három fő végzi munkáját a Városi Könyvtárban: egy szakmai vezető, aki a gyermek
könyvtárosi feladatokat is ellátja, egy felnőtt- és helytörténeti könyvtáros valamint egy fő informatikus, aki a helytörténeti és egyéb dokumentumok digitalizálását végzi, felügyeli az intézmény teljes informatikai eszközparkját, kisebb hangosítási és prezentációs feladatokat is ellát.
Szintén három fő dolgozik a média területen a Túrkeve Televízió illetve a Túrkeve újság
szerkesztését végzik. A média szakmai vezetését külsős főszerkesztő látja el megbízásos jogviszonyban. Egy fő médiaszerkesztőként segíti a főszerkesztő munkáját, zenéket válogat, szöveget
ír, vezeti a hatóság részére küldendő nyilvántartásokat, videó felvételeket készít, összeállítja a mű-
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sortervet. A két fő videóműsor készítő közül egyikük, a videóvágás és felvételkészítés mellett
szerkeszti az újságot, míg másikuk, hangosítási feladatot is ellát az önkormányzati és intézményi
rendezvényeken. A televízió munkáját önkéntesek is segítik: Sebők Jánosné, Csajbók Ferencné és
Debreczeni Péterné. Az ő munkájukat külön köszönjük.
Az intézmény takarítási feladatait a Polgármesteri Hivatal állományában lévő 2 fő végzi, a
karbantartási munkákat pedig az óvodai és a hivatali karbantartók látták el.
Az épületek állapota
A fokozott használat miatt a Művelődési Ház igényli a legtöbb gondoskodást, sajnos állandó a
falak vizesedése, folyamatos karbantartást igényel. A gázkonvektorok is régiek, minden évben javítani kell őket. A nyílászárók elhasználódtak, cserére szorulnának. Az épület külső képe a folyamatos
javítások ellenére is nagyon leromlott, tartósabb megoldásra volna szükség az épület állagának megóvásához.
A 2016. év nyarára tervezett felújítási munkákat nem tudtuk a tervezett nyári időszakban elvégezni, mivel az erre szánt pénz zárolva lett. Az ősz folyamán az eredetileg eszköz- és bútorvásárlásra
szánt közművelődési érdekeltségnövelő támogatás segítségével tudtuk felújítani a Művelődési Ház
iroda és előtér fölötti tetőrészt, és a parketta felújításhoz lakkot vásároltunk. A csiszolási és lakkozási
munkákat, lambéria festését Ábrahám Károly felajánlásával tudtuk megoldani. Nagyon köszönjük a
tőle kapott támogatást. Még így is csak a színházterem parketta felújítása készült el. Összesen
504 580 Ft- fordítottunk rá, az önkormányzat által megajánlott 300 000 forinthoz 114 000 Ft központi támogatást kaptunk, amit még további 90 580 forinttal egészítettünk ki. Ezek a kisebb felújítási munkák sokat javítottak a nagyterem kinézetén, az előtető cseréjével pedig megszűnt a beázás.
A Városi Könyvtár egyes részein salétromosodást tapasztaltunk, ami a szakemberek szerint
rossz falszigetelés következménye. A bejárati ajtó korábban javítva lett, de hosszú távon a csere lenne az ideális megoldás. Sajnos a könyvtárban a nagy üvegfelület miatt nyáron rettenetes a hőség,
télen viszont nem tudjuk megfelelően felfűteni. Az üvegtáblákat rögzítő gumiprofilok kilazultak és
két üvegtábla repedt. A fűtésrendszer csapjai, szelepei nagyon rossz állapotban vannak, javításra
szorulnak. Ezekre 2016-ban nem jutott forrás. Kisebb összeget tudtunk ráfordítani a könyvtári előtér lengőajtajának átalakítására, így megszűnt a huzatosság. A könyvtár központi fűtésének gázkazánjai egy távolabbi épületrészben vannak elhelyezve, így a meleg vizet szállító csövek az épület külső falán futnak. Ezen a szakaszon a csövek szigetelése teljesen tönkrement, a szigetelést teljes egészében cserélnünk kellett.
A Korda Sándor Színházterem magasabb tetőrésze 2010-ben felújításra került, azzal a részszel azóta, nincs beázási probléma. Viszont az öltözők feletti alacsonyabb tetőrész 2 éve már egyre
nagyobb mértékben kezdett beázni, ezt karbantartók segítségével sikerült szigetelni, a megoldás csak
ideiglenes, de remélhetőleg a továbbiakban nem fog beázni. A nézőtér lámpáit cserélni kellett, mivel
balesetveszélyessé váltak. Ezekre a felújítási munkákra 60 E Ft-ot költöttünk. A színházterem felfűtése rendkívül költséges, ezért téli időszakban kerüljük a használatát.
Összességében minden épületünk felújításra szorul, amelyekre a jövőben nagyobb
figyelmet szeretnénk fordítani. A folyamatos karbantartási feladatok miatt szükségünk lenne egy állandó foglalkozású karbantartó dolgozóra, aki rendszeresen elvégezné ezeket a feladatokat.
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A szakmai munka bemutatása területenként
Művelődési Ház
A Művelődési Ház legfontosabb feladatai:
a város művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése,
a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása
amatőr művészeti tevékenységek segítése,
a művelődő közösségek gondozása,
a lakosság közösségi életének segítése, ünnepek kultúrájának gondozása
Ezen feladatok figyelembe vételével alakítottuk ki az év során megvalósuló rendezvényeinket.

Rendezvények szervezése
Önkormányzati rendezvények
Az önkormányzati rendezvényterv alapján szerveztük a nemzeti ünnepeket és más önkormányzati ünnepeket.
A 2016. évi Magyar Kultúra Napját Balog Márton ének- és táncművész, Nagykunkapitány
emlékének szenteltük, születésének hetvenedik évfordulója alkalmából. Az ünnepi műsor első részében olyan túrkevei fellépők adtak műsort, akik szerepeltek a Marci szervezésében, 1996-ban elkészített, majd 2012-ben CD-n is kiadott Daloló Túrkeve kazettán, vagy Marci más módon segítette munkájukat. A második részben Balogh Márton pályatársai, Gombai Tamás és zenekara, a Honvéd
Együttes táncosai és Szvorák Katalin Kossuth díjas énekművész adott műsort. Fontosnak tartottuk,
hogy méltó módon megemlékezzünk Marciról, hiszen művészi tevékenysége Túrkeve jelentős kulturális öröksége.
Az idei Március 15-i ünnepünk különlegessége az volt, hogy kopjafát állítottunk az 1848-as
szabadságharc túrkevei hőseinek, ezzel a lakosság régi kívánsága, elvárása is teljesült. A kopjafát
Balogh Zsigmond túrkevei származású fafaragó készítette el, nagyon kedvezményes áron.
A Nemzeti Összetartozás Napján rendezett műsort az Ahhozképest Népzenei Együttes játéka tette emlékezetessé.
A Városi Gyermeknapot a Ligetben tartottuk, ahol kézműves foglalkozások, a Csiga Duó zenés gyermekműsora, az Aranykapu Bábszínház vidám előadása, kisvonat, ugráló vár, póni lovaglás,
vizes játékok a tűzoltókkal, sakkverseny, harci jármű bemutató szórakoztatta a gyermekeket.
Augusztus 19-én délután kezdődött a Város Napja rendezvény, ahol helyi termékek kiállítása,
a Kevi Ízek Őrzői kalácssütő verseny, szórakoztató zenei rendezvények valósultak meg, a túrkevei
Jakab László és zenész barátai, valamint a Jamboree és Lokátorock zenekar fellépésével. A gyermekeket pedig zenés műsor, ugrálóvár szórakoztatta. A rendezvény hangosítási feladatait mi láttuk el.
Másnap, Augusztus 20-án ünnepi kenyérszentelés után adták át Németh István nyugalmazott
polgármester részére a díszpolgári kitüntetést. Este az 50 éves születésnapját ünneplő Resistan
együttessel szórakozhattak a városlakók, Szűcs Judit és Kiss Pali sztárok vendégfellépésével kiegé-

3

Madarász Károly
Művelődési Ház és Városi Könyvtár
Túrkeve, Táncsics Mihály u. 16.

szülve, tűzijátékkal színesítve. Köszönjük a Városgondnokság és a helyi Tűzoltóság segítségét, melylyel mindkét napon biztosították a rendezvény technikai feltételeit.
Az Aradi vértanúk emléknapja az eső miatt a Városházán került megrendezésre, ahol a
Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda diákjai adtak szép műsort. A megemlékezés koszorúzással zárult a 48-as Emlékparkban.
Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc ünnepe a 60. évforduló miatt kiemelkedett
az ünnepek sorából. A diákok részére előzetesen levetítettük a Szabadság, szerelem c. filmet. Az ünnep előestéjén színházi előadásra hívtuk a város lakóit. Az ’56-os Emlékbizottság támogatásával az
Angyalok nem sírnak c. előadást valósítottuk meg a Főnix Színház művészeinek előadásában. A benyújtott pályázatunk 360 000 Ft támogatásban részesült az ’56-os Emlékbizottságtól. Október 23-án a Református templomban volt az ünnepség, a Kaszap Nagy István Református Iskola
tanulóinak műsorával, az egyház szervezésében, ahol az egykori túrkevei ’56-osok emlékérmet,
illetve a hozzátartozók emléklapot vehettek át Vida Tamás polgármester úrtól. Az emlékkőnél történt
koszorúzás után, a református templomban, Sallai Károlyné: Értünk szenvedtek, nem felejthetjük
őket c. könyve (szintén az ’56-os Emlékbizottság pályázati támogatásával) került bemutatásra, majd
levetítésre került az 1956-os események túrkevei résztvevőivel készült: Nem alkudhatok meg c. film.
A rendezvénysorozattal méltó módon emlékeztünk meg 1956 hőseiről.
A Rokkantak és Idősek Napjára Petróczki Csaba, Szécsi Pál dalaiból összeállított műsorával
köszöntöttük az időseket.
A gyermekek részére Mikulás ünnepséget szerveztünk. A Szegedi Miniszínház zenés meseműsort adott: Honnan jön a Mikulás?- címmel, és a végén természetesen megérkezett a Mikulás
is a csomagokkal.
Feldíszítésre került a város karácsonyfája is a Petőfi téren, az óvodások és általános iskolások segítségével. A gyerekek saját maguk által készített díszeket hoztak, és kis műsort is előadtak a
karácsony tiszteletére. Felmerült a közvélemény részéről, hogy más településekhez hasonlóan, szép
fényfüzérrel is díszíteni kellene a fenyőt és a park fáit.
A Művelődési Ház és a civil csoportok összefogásával valósult meg a Mindenki karácsonya
rendezvény, ahol a túrkevei művészeti csoportok és diákok léptek fel. A rendezvényen részt vett
Dr. Fazekas Sándor miniszter úr, országgyűlési képviselő is. Köszönjük Finta Zoltán műsorszervező
munkáját.
A városi rendezvényterv alapján megtartott programokra, az önkormányzat 2 950 E Ft-ot
biztosított az intézmény költségvetésében. A teljes megvalósulás a pályázati forrással kiegészülve:
3 190 069 Ft-ba került.
A város legnagyobb rendezvénye a Kevi Juhászfesztivál koordinálása, szervezése is az intézmény
feladata volt.
Polgármester úr irányítása mellett elvégeztük az előkészítő munkákat, a műsorszervezést, az
árusok és főzők jelentkezését, a hirdetések megjelenését, nyomdai munkák előkészítését. Tóth Lajos
Nagykunkapitány segítségével megszerveztük a birkapörköltfőző versenyt. Ezt a munkát segítették
Csányi Sándor és Rácz Túrkevei Lajos mesterszakácsok is. Előkészítettük a fesztivál biztonsági ter-
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vét. A Túrkeve Televízió reklámspotot készített, melyet megküldtünk a környékben működő helyi
televízióknak.
A Polgármesteri Hivatal szerezte be a hatósági engedélyeket, a munkatársak végezték a reggeli
helyosztást, bérleti díjak beszedését, a fellépők kifizetését, ügyeletet biztosítottak az információnál,
valamint a vendégek fogadásánál segédkeztek a Granáriumban.
Fontos feladatunk volt a színpadi műsor megszervezése és felügyelete, a technikai igények felmérése, a fellépők fogadása, ellátása a Városi Könyvtárban. A színpadi és más programok összeállításában arra törekedtünk, hogy minden korosztályt és ízlést ki tudjunk szolgálni, ezért 2 színpadon
volt folyamatosan műsor. A Liget színpadon Szabó Ferenc Franky volt segítségünkre, a fesztiválszínpadi műsor levezetését Finta Zoltán végezte. Segítségükkel csúszások és galibák nélkül sikerült a
kétnapos műsort levezényelnünk.
A visszajelzések alapján a program, a vasárnapi rossz idő ellenére is vonzó volt a közönség számára. A Balkán Fanatik és a Kárpátia zenekar koncertje vonzotta a legtöbb nézőt, de a birkafőzők és
az árusok sem panaszkodhattak.
Köszönjük minden munkatársnak a munkáját és helytállását. Köszönjük támogatóinknak, hogy adományaikkal segítették a rendezvényt.
A Művelődési ház saját rendezvényei
A Gyermek és családi programok
A kis gömböc – Kincses Színház előadása
Húsvéti kézműves foglalkozás a Foltra Folt Kör segítségével
Mátyás király és a furfangos lány- Léghajó színház
Csiga Duó: Töklámpás - gyermekkoncert
Hungaricum Napot rendeztünk a diákok számára, zenés műsor, kézműves foglalkozás és filmvetítés keretében ismerkedhettek meg a gyerekek a hungarikumokkal. A programot a Földművelésügyi
Minisztérium támogatta, és a Herman Ottó Intézet koordinálta.
Természetgyógyászati nap megrendezésében segítettük Dr. Oláh Gyöngyit és Egri Sándort.
Koncertek, ifjúsági programok, szórakoztató műsorok
Harmadik alkalommal rendeztük meg a fiatalok részére a Kokárdás Buli elnevezésű rendezvényünket, melyen a Dogs Együttes zenélt.
Oszvald Marika és az Operett Voice Társulat műsorával szerveztük meg a Kálmán Imre
Operettgálát, amely nagy sikert aratott.
A Magyar Költészet napja tiszteletére Énekelt versek címmel rendeztük Madarász Katalin előadói estjét.
Idén is megrendeztük a Fiatalok Napját. Az esti programban túrkevei fiatalok léptek fel, elsőként a
Hunter x B.R majd Jakab Dávid „TIKHO” , akik saját dalaikat mutatták be. A programot hip-hop
koncert zárta, ahol fellépett Rico és Awful.
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A Musical show műsorban Homonnai Zsolt és a Musical Voice Társulat lépett fel a Korda Sándor
Színházteremben.
Ismeretterjesztés és képzés
Külső szervezésben volt kertészeti tanfolyam munkanélküliek részére, ahol a gyakorlókertet az
intézmény ingyenesen biztosította.
Kezdő német nyelvtanfolyamot szerveztünk, októbertől kezdve 50 órában.
Művészeti kiállítások
Foltra-Folt Kör húsvéti kiállítása
Vad Zsolt (Dévaványa) festő kiállítása, Lélekemelő… címmel, megnyitotta Dr. Oláh Gyöngyi
A nagyváradi Tibor Ernő Galéria kiállítása, megnyitó: Vida Tamás polgármester
A Korda Zoltán Fotóklub kiállítása a Magyar Fotográfia Napja tiszteletére, megnyitó: Magos
Vilmos alpolgármester
Túrkevén Élő Alkotók őszi tárlata a Festészet Napja tiszteletére, megnyitó: Vida Tamás polgármester
Galamb- és kisállat kiállítás, a V-269 Galamb és Kisállat-tenyésztők Klubja szervezésében
Művelődő közösségek tevékenysége
Aprók Tánca- óvodások csoportja
Húsz alkalommal tartottak foglalkozást, műsorral szerepeltek a Kevi Juhászfesztiválon és óvodai
rendezvényeken.
Vezeti: Vajda Tiborné óvónő
Egres Kis Lajos Néptánccsoport és a Kistücsök Néptánccsoport
A két csoport 46-46 alkalommal tartott próbát, felléptek a Magyar Kultúra Napján, Böllértalálkozón,
a Juhászfesztiválon és még több helyi rendezvényen valamint más városokban. Bemutatkoztak Lengyelországban is.
Vezeti: Dittrichné Szegő Hedvig
Foltra Folt Kör
Húsz alkalommal tartottak foglalkozást, egy alkalommal kiállítást és kézműves foglalkozást rendeztek.
Vezeti: Kalmár Lászlóné
Kevi érdeklődők klubja- KÉK
Havonta tartják összejöveteleiket a könyvtárban. Különböző témákról beszélgetnek, előadást hallgatnak meg, kirándulást szerveznek tagjaik részére.
Vezeti: Nagyné Bedő Ildikó
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Korda Zoltán fotóklub
Évente egy közös kiállítást rendeznek a Magyar Fotográfia Napja tiszteletére. A tagok elfoglaltságuk
miatt keveset járnak össze de közösségi oldalakon tartják a kapcsolatot egymással.
Vezeti: Kovács István
Madarász Károly Népdalkör
Negyvennégy alkalommal tartottak népdalköri összejövetelt, ahol a fellépésekre gyakoroltak. Felléptek a Magyar Kultúra Napján, a Böllértalálkozón, a Juhászfesztiválon és még több helyi rendezvényen, népdalversenyeken, Kisújszálláson és Fegyverneken, Mezőberényben, Cegléden. Dalos Találkozót rendeztek Hajnal Ferencné és Madarász Károly emlékére.
Vezeti: Sebők Jánosné.
Népi Díszítőművészeti Szakkör
Negyven foglalkozásuk volt, kiállítottak a Kevi Juhászfesztiválon, kunhímzést állítottak ki Mezőtúron, Kisújszálláson és Cegléden.
Vezeti: Nagy Istvánné.
Nótaklub
Tizennégy alkalommal jöttek össze közös éneklésre. Felléptek a Böllértalálkozón, részt vettek a Dalos Találkozó szervezésében.
Vezetőjük: Farkas Rozália.
Nyugdíjas klub
Hat alkalommal jöttek össze klubdélután keretében, és volt még öt rendezvényük: Nőnap, Anyák
Napja, Férfinap, Mindenki nevenapja, évzáró rendezvény.
Vezeti Sebők Jánosné.
Papírfonó klub
Az első félévben hat alkalommal, a papírfonás alapjait ismerték meg.
Vezeti: Ratkai Mária
Sakk klub
Negyvenkét foglalkozást tartottak. Rendszeresen részt vesznek a megyei sakkbajnokságon, szervezik
a helyi fordulókat, 2016-ban öt ilyen alkalom volt. Esetenként helyi amatőr bajnokságokat is rendeznek, utánpótlás neveléssel is foglakoznak.
Vezetőjük: Sipos Sándor
Túrkevén Élő Alkotók csoportja
Évente bemutatják új munkáikat a város közönségének a Festészet napjához kapcsolódva. Kurgyis
Lajos szerepelt az „Amatőr Artium” Megyei Képzőművészeti Tárlaton, melyet minden évben Martfűn rendeznek, erre közös kiállítás látogatás keretében utaztak el a csoport tagjai. Hat alkalommal
volt összejövetelük.
Vezeti: Kovácsné Kovács Erzsébet
Tűvilág klub
2016-ban nyolc alkalommal volt foglalkozásuk, ahol a szalaghímzéssel ismerkedtek meg.
Vezeti: Takács Andrásné
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V-269 Galamb és Kisállattenyésztők klubja
2016-ban három napos kiállítást szerveztek a Művelődési Házban, amelyre ország több pontjáról is
érkeztek kiállítók. Ezen kívül kettő alkalommal jöttek össze, megbeszélésekre.
Vezetőjük: Tóth Mihály és Sass Kálmán.
Megyei egyesületek helyi klubjai
Mozgáskorlátozottak klubja
Tizenkettő alkalommal jöttek össze, ebből hét kisebb klubdélután, öt ebéddel egybekötött rendezvény volt: Nőnap, Anyák napja, Névnap és apák napja, Rokkantak és idősek napja, Karácsonyi
évzáró.
Vezeti: Nagy Imréné
Vakok és Gyengénlátók klubja
Nyolc összejövetelük volt, ebből kettő nagyrendezvény: Információs nap, Évzáró.
2017-ben nem kívánják folytatni tevékenységüket, a tagok egészségi állapota, idős kora és egyéb családi problémái miatt.
Vezetőjük Pál Renáta.
Folyamatosan segítjük a csoportokat programjaik megvalósításában, ha lehetőség van rá közös
pályázatokkal, valamint kiállítás rendezéssel, pénzügyi elszámolással, fénymásolással, teremrendezéssel és hangosítással. A művelődő közösségek támogatásával, ösztönzésével segítjük az amatőr
művészeti tevékenységet, a város művészeti értékeinek, hagyományainak őrzését, megismertetését
és nem utolsó sorban a lakosság közösségi életét.
Összes látogatás a klubok összejövetelein, éves szinten: kb. 4350 fő.
Az intézmény költségvetésében 400 000 Ft lett biztosítva a csoportok részére, az önkormányzat
által, amelyet egyenlő arányban szétosztva programjaik megvalósításához használtak fel.
Segítettünk! – külső szervek rendezvényei
Rendszeresen hangosítással, terem biztosításával (elrendezés, takarítás, fűtés, világítás) segítjük a hozzánk forduló intézményeket, szervezeteket. Negyvennégy alkalommal kérték tőlünk a Művelődési Ház valamelyik termét. Pl.: Krisztus Szeretete Egyház, Tánciskola nyolcadikosoknak, Véradás havonta, Óvodai önálló rendezvények, Gazdakör fórum, Filmvetítés, Judó Gála, Kántorné Bíró
Emília által szervezett karácsonyi ajándékosztás, stb., a legtöbb esetben ingyenesen biztosítottuk a
termeket.
Információs tevékenység
Honlapunkon mindig friss információkat találni programjainkról. Túrkevén szerencsére népszerű a közösségi oldalak használata, ezért fontos információs bázisunk az intézmény facebook oldala. Itt is értesítjük a felhasználókat az aktuális programokról, képanyagot teszünk fel a lezajlott eseményekről, amit a résztvevők nagy lelkesedéssel nézegetnek. Igénybe vesszük a helyi sajtót, a Túrkeve újságot és a Túrkeve Televízió adásait és internetes oldalát. Rendezvényeinkhez plakátokat, szórólapokat készítünk, és a rendelkezésünkre álló adatbázis alapján célzottan meghívókat is küldünk a
reménybeli érdeklődőknek.
Gyakran segítjük a telefonon vagy személyesen hozzánk fordulókat is különböző információk, elérhetőségek megadásával.
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A Művelődési Ház működtetése, rezsiköltsége és a saját rendezvények szervezése
3 332 e Ft- ból valósult meg, melyből 2 122 e Ft működési bevétel (terembérlet és jegybevétel),
1 210 e Ft pedig önkormányzati támogatás volt.

Összefoglaló táblázat a 2016. évi rendezvényekről
dátum/ 2016

2016-os rendezvények

látogatók becs.
száma/ Fő

Önk. rend. kiadás
összes / Ft

1.

01.29.

Magyar Kultúra Napja
Balogh Márton Emlékest

240

517 230

2.

03.09

Kincses Színház:
A kis gömböc c. mese ea

175

3.

03.12

Dogs Együttes konc.

120

Kokárdás buli

4.

03.15

Március 15. ünnepség

90

5.

03.19

Kálmán Imre Operettgála
„ 100 éves a Csárdáskirálynő”

274

6.

03.21

Húsvéti Kézműves Foglalkozás és
kiállítás
a Foltra Folt Kör tagjaival

150

7.

04. 09.

Gyermekruha börze

120

8.

04.12

Magyar Költészet napja
Énekelt versek- Madarász Katalin előadói estje

120

9.

05.22.

Lélekemelő…
Vad Zsolt kiállítása

90

10.

05. 14-15

Kevi Juhászfesztivál - külön prog.

kb. 12 000

11.

05.29

Városi Gyermeknap

400

297 106

12.

06.03

Nemzeti Összetartozás Napja

45

36 000

13.

06.10

A nagyváradi TEG kiállítás

45

14.

06.25

Fiatalok Napja

150

15.

08.19

Város Napja/ aug. 19.

450

517 235

16.

08.20

Aug. 20. ünnepség- műsor

480

836 468

246 532
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dátum/ 2016

2016-os rendezvények

látogatók becs.
száma/ Fő

Önk. rend. kiadás
összes / Ft

17.

09.02

A Korda Zoltán Fotóklub kiállítása

70

18.

09.16

Musical műsor felnőtteknek

165

19.

09. 27

Mese ea. gyerekeknek Léghajó Szh.

286

20.

10.04

Futball történelem Túrkeve- Filmvetítés

50

21.

10.06

Aradi vértanúk emléknapja

85

44 778

22.

10.08

Idősek Napja-Rokkantak és fogy.

110

43 645

élők napja

23.

10.15

Gyermekruha börze

85

24.

10.28

ŐSZI TÁRLAT- Túrkevén Élő Alkotók
kiállítása

60

25.

10.22

Főnix Sz. Az angyalok nem sírnak ea.
(pályázati forrásból)

250

360 000

26.

10.23.

56'-os megemlékezés

450

149 955

27.

11.09

Gyermek koncert- Csiga Duó: Töklámpás

150

28.

11.21.

HUNGARIKUM Nap

250

29.

11. 26-27.

Galamb- és kisállat kiállítás

300

30.

12. 04.

Mikulás

250

31.

12.10.

Természetgyógyászati nap

220

32.

12. 14.

Karácsony - fenyőállítás

120

33.

12. 18.

Mindenki karácsonya- zenés
műsor

250

Összes ráfordítás az önkormányzati rendezvényekre

22 030
3 190 069

Becsült látogatói létszám intézményi rendezvényeken

3 130

Becsült látogatói létszám önkormányzati rendezvényeken

2 970

Becsült látogatói létszám összesen

119 090

6 100 +12 E fő
Kevi Juhfeszt.
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Városi Könyvtár
2016-ban is törekedtünk arra, hogy magas színvonalú szolgáltatásokat nyújtsunk városunk lakossága és a településünkre látogatók számára.
Gyűjteményünket -alapfeladatunknak megfelelően- folyamatosan fejlesztettük, sokoldalúan feltártuk és az olvasóink rendelkezésére bocsájtottuk.
ÁLLOMÁNYGYARAPÍTÁS
Intézményi beszerzési keret:

1.023.129,- Ft

Érdekeltségnövelő pályázat:

51.809,- Ft

Márai-program pályázata:

132.865,- Ft

Ajándékként kapott kötetek:

143.187,- Ft

A beszerzési kerettel igyekeztünk a lehető legeredményesebben gazdálkodni, így a könyvbeszerzésre
kifizetett összegből 582 kötetet szerzeményeztünk.
A Márai-program pályázata keretében 58, ajándékként szintén 58 könyvhöz jutottak a könyvtárhasználók.
A kötetek - a beérkezést követően - egyedi nyilvántartásba kerülnek, külön leltári számot kapnak.
Mind papíralapon (leltárkönyv), mind számítógépen leltárba vesszük őket.
NÉPSZERŰSÍTÉS
A beleltározást követően az intézményi honlapon (turkevemik.hu/VárosiKönyvtár) azonnal közzétesszük az új könyvek listáját. Egy közösségi oldalon is megtesszük ugyanezt, annak népszerűsége,
látogatottsága okán.
HONLAPUNK
Könyvtárunk internetes oldalán is igyekszünk teljes körű információkkal szolgálni könyvtárunk működéséről, az igénybe vehető szolgáltatásokról, egyéb tevékenységeinkről. (nyitva tartás, megvásárolható könyveink, új beszerzések, szolgáltatásaink, szabályzataink, katalógusunk, helytörténeti archívum, Uniós pályázatok, videogaléria)
2016. január 1-i hatállyal közzétettük a könyvtár Küldetésnyilatkozatát és egyéb, minőségbiztosítással kapcsolatos dokumentumainkat.
MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS
2016-ban léptek hatályba könyvtárunk alább felsorolt dokumentumai:
Minőségirányítási kézikönyv (TQM)
Stratégiai terv (Küldetésnyilatkozat, Jövőkép, SWOT)
Folyamatszabályozás
Belső- és külső kommunikációs terv
Továbbképzési terv
Partnerek azonosítását bizonyító dokumentumok
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Panaszkezelési szabályzat
Informatikai szabályzat
Aktualizálásra kerültek:
Könyvtárhasználati szabályzat
Gyűjtőköri szabályzat
Munkaköri leírások
KÖNYVTÁRHASZNÁLATI STATISZTIKÁK
REGISZTRÁLT HASZNÁLÓ-

1078 fő

ÖSSZES LÁTOGATÓ-

4861 fő

ÖSSZES KÖLCSÖNZŐ-

3891 fő

KÖLCSÖNZÖTT .DOK. -

7989 pld.

KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCS.-

29 kérés/visszaküldés

Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében évente három alkalommal szervezünk ingyenes beiratkozási akciót. (Intenet-fiesta március, Ünnepi könyvhét június, Őszi könyvtári napok október)
A könyvtárközi kölcsönzéssel a dokumentumokhoz való egyenlő hozzáférés esélyét kínáljuk, a nagyobb könyvtárak állományára támaszkodva.
RAKTÁRUNK MEGSZÜNTETÉSE
Július hónapban kiderült, hogy a Túrkeve Újság szerkesztőségének a könyvtárban kell helyet biztosítani. A könyvtárlátogatókra és a televízió munkatársaira való tekintettel arra döntöttünk, hogy a
raktári állományt átvizsgáljuk és a régi, elhasználódott vagy egyéb módon sérült példányokat selejtezésre előkészítjük. Ez időszerű is volt, hiszen a raktári polcokon sok elavult és/vagy fizikailag elhasználódott dokumentum sorakozott. Az adott állomány megtekintése és kétszeri átválogatása után
5296 kötet kivezetését tartottuk indokoltnak. A selejtezésre szánt és a megmaradó állományrészeket
átcsoportosítottuk majd a raktári polcokat a könyvtár egyéb tereiben helyeztük el. Az így felszabaduló -közepes méretű- helyiséget vették birtokba kollégáink.
Nem állítható, hogy a megoldás ideális, előbb-utóbb gondokat okoz a raktár hiánya. A könyvállomány évről évre gyarapszik, a selejtezést pedig nem indokolhatja a helyhiány. Az átszervezés pozitív
hozadéka az eltelt hónapok alatt tapasztalt remek munkakapcsolat
RENDEZVÉNYEINK, PROGRAMJAINK
MEGNEVEZÉS
KUL-TURISTÁK a könyvtárban (A magyar kultúra napjára)
Túrkeve 7-8. évfolyamosai
Dr. Örsi Julianna: KÖTŐDÉS című könyvének bemutatója

ALKALOM

LÉTSZÁM

2016. január 20-29.

181 látogató

8 alkalom
2016. január 22.

27 látogató
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Napközis csoport látogatása (felső tag.)

2016. január 29.

14 látogató

Takács Mihály emlékest – 70 éve született
kollégánk, a „kevi költő” emlékére

2016. február 24.

43 látogató

„Ifjak márciusa” - Könyvkiállítás a forradalom irodalmából

2016. márc. 10-15.

48 látogató

Ünnepváró húsvéti foglalkozások
(vetélkedő, kézműmunkák, könyvbemutató)

2016. márc. 16-23.

10 alkalom 215
látogató

Városi vers- és prózamondó verseny,
felső tagozatosok részére

2016. április 11.

39 látogató

Városi vers- és prózamondó verseny, 1-2.
évfolyam részére

2016. április 12.

42 látogató

Városi vers- és prózamondó verseny, 34. évfolyam részére

2016. április 13.

38 látogató

2016. április

287 látogató

Ajándékkészítés anyák napjára
Túrkeve 1-2-3-4. évfolyamosai

13 alkalom

Új Könyveink – címmel könyvheti könyvkiállításunk

2016. június 6-18.

124 látogató

Számítógépes tanfolyam, időseknek

2016. szeptember

15 látogató

5 alkalom
„Kis mesemondók nagy találkozója” mesemondó verseny 3-4. osztályosoknak

2016. október 4.

52 látogató

„Kis mesemondók nagy találkozója” mesemondó verseny 1-2. osztályosoknak

2016. október 5.

42 látogató

„Alig látszom, mégis játszom”
Zenés műsor Túrkeve elsőseinek

2016. október 7.

90 látogató

Helytörténeti barangoló - könyvek, fotók,
rejtvények

2016. okt. 10-13.

86 látogató

A kisbojtár világa – címmel illusztrációs
verseny 7-8. évfolyamos diákok számára

2016. november

4 pályázó

Múltunk és jelenünk – címmel 3 fordulós
helytörténeti pályázat

2016. november

26 pályázó

„Ünnep jő, ünnep vár...” - a téli ünnepkörről könyvekkel, képekkel, kézműmunkákkal

2016. dec. 1-19.

167 látogató

A novemberben meghirdetett helytörténeti
pályázatok eredményhirdetése

2016. december 8.

30 látogató

Zenés adventi műsor a Holdvirág Duó

2016. december 14. 2

149 látogató

4 alkalom

8 alkalom
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közreműködésével

előadás

SAJÁT PROGRAMJAINKON:

1719
látogatás

KÖNYVTÁRI KLUBJAINKBAN:
Kevi érdeklődők klubja- KÉK (önszerveződő)

12 alkalom

Kreatív öltögetők klubja- KÖK (önszerveződő)

33 alkalom

684

Angol korrepetálás (önszerveződő)

42 alkalom

látogatás

A programokra meghívást kap a helyi televízió, így a rendszeresen hírt adunk tevékenységünkről
Túrkeve lakossága számára.
Készítette: Vadné Árvai Ilona
szakmai vezető
A Városi Könyvtár dologi kiadása 2 794 E Ft volt, amiből 2 511 E Ft önkormányzati támogatás, 282 E Ft pedig saját bevétel. A támogatásból a kötelező könyv és folyóirat
beszerzés kerete az intézményi normatíva 10 %-a, 1 039 E Ft volt.

Túrkeve Televízió – Túrkeve Újság
A Túrkeve újság és a Túrkeve Televízió szerkesztését három munkatársunk végzi, a képviselőtestület által megbízott külső főszerkesztő segítségével. Intézményünk a pénzügyi és technikai hátteret biztosítja munkájukhoz.
A 2016. évben szerettük volna, az addig pályázati forrásból alkalmazott munkatársat véglegesen
kinevezni. A képviselő testület azonban a költségvetés tárgyalásakor jelentősen (1 343 E Ft) csökkentette előirányzatunkat (a nem kötelező feladaton, amely a televízió és az újság), emiatt a további foglalkoztatását meg kellett szüntetni. Bár a pályázatot benyújtottuk a Média-megjelenést Támogató és
Vagyonkezelő Alaphoz, de nem nyertünk, mert mire a döntés megszületett volna, a fedezet hiány
miatt már nem volt kinevezett munkatárs. Annak érdekében, hogy három fővel is el tudjuk látni a
feladatot, új, rugalmasabb műsorszerkezetet kellett kialakítani, amit külön engedélyeztetni kellett a
Médiahatósággal.
Egy másik intézkedés még nagyobb változást hozott. Az önkormányzat részéről év közben érkezett kérés arra, hogy az intézmény fizesse a Tv és az újság működési helyeként is szolgáló Táncsics
Mihály u. 1 sz. alatti (volt OTP) épület energia költségeit. Ez a költség évek óta az önkormányzat
költségvetésében volt, az intézmény költségvetésében ennek 2016-ban sem volt előirányzata. Az öszszeg év végére várhatóan elérte volna az egymillió forintot, melynek kifizetése teljes csőddel fenyegetett volna bennünket. Ezért döntöttem arról, hogy a televízió és az újság szerkesztőségét a Városi
Könyvtárban helyezem el. A könyvtáros kollégákkal egyeztetve, jelentős selejtezés árán a könyvtárnak addig raktárként szolgáló helyiségét, saját kezűleg alakítottuk át a szerkesztőség céljára.
A helyiség a célnak jelenleg megfelel, de a raktározás szűkössége későbbiekben gondot fog
okozni a könyvtárnak.
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Problémát jelent műsoroknak a kábelhálózatra történő feljátszása, amely a Coop Áruház tetején
lévő fejállomáson keresztül csak vezetéken megoldható. A vezetéknek a Városi Könyvtárig történő
kiépítése nagyon költséges lett volna, ezért az adások feljátszására szolgáló technikai felszerelésnek
jelenleg a Korda Vince Alapfokú Művészeti Iskolában bérelünk helyet, mivel innen vezetéken elérhető a fejállomás. Tervek szerint a problémát egy mikrohullámú átjátszó rendszer kiépítésével lehetne
megoldani, amiről már tárgyalunk a WaveCom céggel, várhatóan hamarosan elkészül.
Az átalakulások, változások után folytatódott tovább a mindennapi munka.
A helyi média fontos feladata, hogy beszámoljon a városi eseményekről, információkat továbbítson a
város lakosai számára. Hetente 4 órás új műsort készítenek, amelyet 1 héten át ismételnek. Igyekeznek minden fontos eseményről, rendezvényről felvételt készíteni, és azt beszerkeszteni az adásokba. Jelen helyzetben a kábelhálózat rossz állapota miatt kevesen nézik televízión az adást, viszont
megnövekedett az interneten nézők száma.
A Túrkeve Televízió működésének dologi kiadása 395 E Ft volt, amiből 369 E Ft
önkormányzati támogatás és 26 E Ft hirdetési bevétel.
A Túrkeve újság tíz lapszámmal jelent meg az év folyamán, a fentebb már említett előirányzat
csökkenés miatt. Minden lapszám 16 oldalon, színes borítóval kerül a lakosokhoz, összesen 3 700
példányban. A főszerkesztő a beérkezett írások, az aktuális események és a beérkezett, fontos információk figyelembevételével állítja össze a soron következő újság tartalmát.
Az újság megjelenésének dologi kiadásaira 1510 E Ft-ot fordítottunk, melyből
1233 E Ft önkormányzati támogatás, 277 E Ft pedig hirdetési és egyéb bevétel.
Kapcsolatok a város intézményeivel, civil szervezeteivel:
A város intézményeivel, civil szervezeteivel kölcsönösen jó kapcsolatunk van.
Rendszeresen segítjük őket a hangosítás biztosításával, kedvezményes vagy ingyenes terembérlettel.
A televízió rendszeresen beszámol az intézmények és civil szervezetek életéről.
A Városi Óvoda segítségével működtetjük az óvodás tánccsoportot és rendszeresen részt vesznek az általunk szervezett meseelőadásokon.
A Petőfi Sándor Általános Iskola részére filmvetítést tartottunk az 1956-os Forradalom és
Szabadságharc témájában, rendszeresen jönnek kézműves foglalkozásainkra, kiállításainkra.
A Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda ebben az évben kettő
rendezvényünkön adott műsort. Ők is szívesen jönnek a kézműves foglalkozásokra és a kiállításokra.
Óvodásaik is rendszeres látogatói mese előadásainknak.
Helyet adtunk a Korda Vince Alapfokú Művészeti Iskola vizsgabemutatójának, ők pedig
kérésünkre felléptek a Kevi Juhászfesztiválon. Az Egressy Béni Zeneiskola tanulói is szívesen
fellépnek rendezvényeinken.
A Városi Könyvtár vers és mesemondó versenyeinek, könyvtári óráinak, kézműves foglalkozásainak és más programjainak rendszeres vendégei az általános iskolák tanulói. A pedagógusok is
igénylik és szeretik ezeket a programokat.
A középiskola tanulói is rendszeresen jönnek a könyvtárba, szereplői a versmondó versenyeknek, kérésünkre vállalják a műsorokban való fellépést.
A Finta Múzeummal kölcsönösen segítjük egymás szakmai munkáját (helytörténeti információk, fotók cseréje, hangosítás).
A városban működő művészeti csoportok: Chorda Kórus, Ifjú Tehetségek Társulata,
Vadvirág Népdalkör mindig szívesen eljönnek fellépni az általunk szervezett rendezvényeken.
Sok segítséget kapunk a Mentő- és Tűzoltó Egyesülettől (szállítás, pakolás, rendezvények
biztosítása), rendszeres segítői a Gyermeknapnak és a fenyőállításnak is.
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A Túrkevei Kulturális Egyesületet segítettük a Nagykun Gála ünnepének megrendezésében, terem biztosításával.
Segítjük a Vöröskereszt munkáját: havonta egyszer térítésmentesen adunk helyet az általuk
szervezett véradásnak.
Továbbra is törekszünk a kapcsolatok szélesítésére a város minden intézményével, szervezetével.
Összegezve, igyekeztünk a kapott támogatást és a bevételeinket a legcélszerűbben felhasználni,
úgy, hogy minden terület megfelelően dolgozhasson. Igyekeztünk a város lakosságát sokrétű információkkal, változatos kulturális programokkal, színvonalas könyvtári ellátással szolgálni. Bízunk
benne, hogy sikerült.
Kérjük beszámolónk elfogadását.

Túrkeve, 2017. január 19.

Kovács István
intézményvezető
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