Beszámoló
a Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár
2017. évi tevékenységéről
Beszámolónk kiterjed a 2017-es évben a Művelődési Ház, Városi Könyvtár, Túrkeve Televízió és
újság valamint a Korda Sándor Színházterem/ Mozi szakmai területeken végzett munkára.
Az intézmény általános működése
Személyi ellátottság
A feladatainkat kilenc fő engedélyezett létszámmal 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)
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 műsortervet. 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.
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Az épületek állapota, felszereltsége
Az önkormányzat által nyújtott felújítási támogatás segítségével megvalósult a Művelődési
Ház külső tatarozása, külső nyílászárók festése, a klubteremben parkettacsiszolás, lakkozás, a
kisterembe pedig laminált padlóburkolat került.
A közművelődési érdekeltségnövelő támogatás egy részének felhasználásával az utcai bejáratra
új előtető került, valamint egy belső ajtó régen esedékessé vált kárpitozása is megoldódott. Így az
épület külső és belső képe jelentősen megújult. Az önkormányzat által biztosított 3 000 e Ft-ot, saját
bevételből 200 e forinttal egészítettük ki, valamint a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásból
155 e forintot használtunk fel. Köszönjük a képviselő-testület támogatását.
A Művelődési Ház felszereltségét a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás segítségével és
a Művelődési Ház saját bevételéből is fejlesztettük. Érdekeltségnövelő támogatásból vásároltunk 8
db asztalt, laptopot, összecsukható asztalt, 4 db mikrofonállványt és parafatáblát. Saját bevétel
felhasználásával 40 db széket vásároltunk, így a legrégebbi, esztétikailag erősen kifogásolható
székeinket cserélni tudtuk.
A továbbiakban az elöregedett gázkonvektorok folyamatos korszerűsítésére, szükség esetén
cseréjére kell nagy hangsúlyt fektetnünk, mivel a fűtésrendszer biztonságos működése
elengedhetetlen. Ezen kívül a belső falazat állapota folyamatos karbantartást igényel.
A Túrkeve Televízió részére tárhely bővítés céljából 3db nagy kapacitású winchestert
vásároltunk, ezen kívül elhasználódott akkumulátorokat pótoltunk, összesen 125 170 Ft értékben.
A Városi Könyvtárban gyermekrészlegében a nyár folyamán súlyos káreset történt. A nyár
folyamán kialakult dugulás következtében a gyermekrészleg mennyezeti részén az elrepedt csőből
folyni kezdett a szennyvíz, majd a tisztítónyílás megnyitásakor a csőben felgyülemlett szennyvíz is a
helyiségbe folyt ki. A károk következtében szükségessé vált a padlószőnyeg cseréje, a falazat javítása,
festése. A munkák összesen 293 e Ft-ba kerültek, melyből 170 e forintot a Képviselő-testület
biztosított, a fennmaradó részt a biztosító kártérítéséből fedeztük. Sajnos a falazat egyes részein
salétromosodás miatt leválik a vakolat, amit javítani kellene. 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 2017-ban nem jutott forrás. Évközben kisebb értékű
eszközöket: ventillátort és kettő db hősugárzót vásároltunk.
A Korda Sándor Színházteremben elhasználódott reflektorokat, folyamatosan kisebb
karbantartásokat végeztünk.
Összességében jelentős volt a felújítások mértéke az elmúlt évben, amit tovább
folytatni szükséges, valamint biztosítani kell a folyamatos karbantartást is. A
folyamatos karbantartási feladatok miatt szükségünk lenne egy állandó foglalkozású,
legalább hat órás karbantartó dolgozóra, aki rendszeresen elvégezné ezeket a
feladatokat.
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A szakmai munka bemutatása területenként

Művelődési Ház
A városi rendezvényterv alapján megtartott programokra, az önkormányzat 3 000 E Ft-ot
biztosított az intézmény költségvetésében. Minden önkormányzati rendezvényt megfelelő
színvonalon sikerült megrendezni, de talán a legkiemelkedőbbek a Jászkun Emléknap, az Idősek
Napja, az ’56 forradalom fiataljaira emlékező koncert, a Mikulásváró koncert és a Chorda kórus
szervezésében létrejött Mindenki Karácsonya rendezvény voltak.
A Művelődési Ház saját rendezvényei közül kiemelkedik a Karimák koncert, a Költészet Napi
HOBO műsor, a Toldi színházi előadás, Füleki Zoltán fotókiállítása, Pusztai Antalné Kurucz Margit
festő kiállítása, a „Táncdalfesztivál” c. zenés műsor, és „A három kismalac karácsonya” c.
bábelőadás.
Saját rendezvényeink megvalósítására 1 338 e Ft-ot fordítottunk ebből 899 e Ft-ot
jegybevételből, a fennmaradó részt egyéb intézményi bevételből finanszíroztunk.

Önkormányzati és saját rendezvények időrendben:

Magyar Kultúra Napja- 2017.01.22.

Karimák koncert- 2017.03.12.

Kárpátia koncert 2017.01.28.

2017. Március 15.
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Tavaszi foltvarró kiállítás
2017.03.27.

HOBO előás- Magyar Költészet
Napja 2017.04.07.

Theátrum Hungaricum Társulat:
Toldi előadása- 2017.04.27.

Füleki Zoltán fotókiállítása
2017-03-31

Brémai muzsikusok meseelőadás
2017.04.21

Majális- 2017.05.01.
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Jászkun Emléknap 2017.05.05.

Nemzeti Összetartozás Napja2017.06.02.

Gyermeknap-2017.05.28.

Kiállítás Pusztai Antalné Kurucz
Margit alkotásaiból – 2017.06.09.

Városnap- 201708. 19-20.
A Korda Zoltán fotóklub kiállítása2017.08.25.
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Megemlékezés a II. világháború
áldozatairól-2017.09.01.

Idősek Napja- 2017.10.01.

A Népi Díszítőművészeti szakkör
kiállítása – 2017.10.03.

Az Aradi Vértanúk Emléknapja2017.10.06.

Családi mesedélután:
Micimackó előadás-2017.10.08.

Őszi tárlat -2017.10.20.
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Koncert 1956 fiataljainak
emlékére- 2017.10.22.

Október 23. az 1956-os forradalom
ünnepe- 2017.10.23.

Egészségnap és ezoterikus
találkozó- 2017.10.28.

Táncdalfesztivál- 2017.11.05.

Galamb- és kisállat kiállítás 2017.11.25.26.

Mikulásváró Jégtündér- koncert
2017. 12. 03.
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A Foltra- Folt Kör karácsonyi
kiállítása 2017.12.07.

Mindenki Karácsonya műsor a
Chorda kórus szervezésében
2017.12.16.

Kevi Juhászfesztivál 2017. 05. 20-21.

A város legnagyobb rendezvényének 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,
megszerveztük a birkapörköltfőző versenyt. Ezt a munkát segítették Csányi Sándor és Rácz Túrkevei
Lajos mesterszakácsok is. Előkészítettük a fesztivál biztonsági tervét. 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.
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Bevált a már a tavaly alkalmazott koncepciónk, hogy a Liget színpad inkább a fiatal korosztályé, és a
szombat esti fellépő nagyzenekar, a mai fiatalok körében jól ismert legyen. Így esett a választásunk
szombaton az Ocho Macho-ra. Úgy láttuk azonban, hogy a reggae zene varázsa nemcsak a fiatalokat,
hanem a jelenlévő idősebb korosztályt is magával ragadta. Vasárnap esti fellépőnek a nagy múltú
zenekarokból választottuk Szikora Robit és az R-GO-t, gondolván az „örökifjú” korosztályra. Ahogy
láttuk azonban a fergeteges koncert a fiatalokat is megmozgatta.
Köszönjük minden munkatársnak a munkáját és helytállását. Köszönjük
támogatóinknak, hogy adományaikkal segítették a rendezvényt.

Művelődő közösségek tevékenysége
Intézményünkben 14 művelődő közösség tartja rendszeresen összejöveteleit. Programjaik,
munkájuk fontos része az intézmény közművelődési tevékenységének.
Aprók Tánca- óvodások csoportja
A legkisebb korosztály ismerkedik meg a nép gyermekjátékokkal, néptánccal. Műsorral szerepeltek a
Kevi Juhászfesztiválon és óvodai rendezvényeken.
Vezeti: Vajda Tiborné óvónő
Egres Kis Lajos Néptánccsoport és a Kistücsök Néptánccsoport
A két csoport 48-48 alkalommal tartott próbát, felléptek a Böllértalálkozón, a Juhászfesztiválon és
még több helyi rendezvényen valamint más városokban.
Vezeti: Dittrichné Szegő Hedvig
Foltra Folt Kör
Harmincnégy alkalommal tartottak foglalkozást, kettő alkalommal rendeztek nagyobb szabású
kiállítást az általuk készített munkákból tavasszal és karácsony előtt, és minden évben
bemutatkoznak a Kevi Juhászfesztiválon és a Város Napján is.
Vezeti: Kalmár Lászlóné
Kevi érdeklődők klubja- KÉK
Havonta tartják összejöveteleiket. Törzshelyük a Városi Könyvtár, de alkalmanként másutt is
tartanak összejöveteleket. Különböző témákról beszélgetnek, előadást hallgatnak meg, kirándulást
szerveznek tagjaik részére.
Vezeti: Nagyné Bedő Ildikó

Korda Zoltán fotóklub
Évente egy közös kiállítást rendeznek a Magyar Fotográfia Napja tiszteletére. A tagok elfoglaltságuk
miatt négy alkalommal jöttek össze az év folyamán, de közösségi oldalakon tartják a kapcsolatot
egymással.
Vezeti: Kovács István
Madarász Károly Népdalkör
Negyvennégy alkalommal tartottak népdalköri összejövetelt, ahol a fellépésekre gyakoroltak. Idén
ünnepelték fennállásuk 45. évfordulóját, ebből az alkalomból Dalos Találkozót rendeztek. Felléptek a
Böllértalálkozón, a Juhászfesztiválon és még több helyi rendezvényen, népdalversenyeken és
népdalos találkozókon a megyében.
Vezeti: Sebők Jánosné.
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Népi Díszítőművészeti Szakkör
Harmincnyolc foglalkozásuk volt az év folyamán. Kiállítást rendeztek a Művelődési Házban,
munkáikat bemutatták a Kevi Juhászfesztiválon, a Város Napján, Szolnokon a Megyei Népművészeti
Kiállításon, továbbá Törökszentmiklóson, Kisújszálláson és Mezőtúron.
Vezeti: Nagy Istvánné.
Nótaklub
Tizenkilenc alkalommal jöttek össze közös éneklésre. Felléptek a Böllértalálkozón, részt vettek a
Dalos Találkozó szervezésében.
Vezetőjük: Farkas Rozália.
Nyugdíjas klub
Tizenöt alkalommal jöttek össze klubdélután0k keretében, és volt még hat nagyobb rendezvényük.
(Nőnap, Anyák Napja, Szüreti bál, Férfinap, Idősek köszöntése, Karácsony)
Vezeti Sebők Jánosné.
Sakk klub
Negyvenhat foglalkozást tartottak. Rendszeresen részt vesznek a megyei sakkbajnokságon, szervezik
a helyi fordulókat, 2017-ban négy ilyen alkalom volt. Esetenként helyi amatőr bajnokságokat is
rendeznek, utánpótlás neveléssel is foglakoznak.
Vezetőjük: Sipos Sándor
Túrkevén Élő Alkotók csoportja
A Magyar Festészet napjához kapcsolódva a már hagyományos Őszi Tárlaton mutatták be
munkáikat, már ez volt a csoport tagjainak a 10. közös kiállítása. Szolnokon jártak
kiállításlátogatáson, ezen kívül négy alkalommal találkoztak, módszertani beszélgetés céljából.
Vezeti: Kovácsné Kovács Erzsébet
V-269 Galamb és Kisállattenyésztők klubja
2017-ben is 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
Kilenc alkalommal jöttek össze, ebből négy ebéddel egybekötött rendezvény volt: Nőnap, Anyák
napja, Névnap és apák napja, Karácsonyi évzáró. Nagy veszteség a csoportnak, hogy évközben
elhunyt Nagy Imréné, Katika néni csoportvezető és férje, Imre bácsi is.
Új ideiglenes vezető: Laskai Lászlóné
Vakok és Gyengénlátók klubja
A klub hivatalosan már nem működik, de a megyei szervezet továbbra is tartja a kapcsolatot a helyi
tagokkal. 2017- ben 2 alkalommal kértek helyet összejövetelükhöz: egy Információs nap és a
karácsonyi évvégi rendezvényük megtartásához.
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.
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Összes látogatás a klubok összejövetelein, éves szinten: kb. 4600 fő.
Az intézmény költségvetésében 400 e Ft lett biztosítva a csoportok részére, az önkormányzat
által, amelyet egyenlő arányban szétosztva programjaik megvalósításához használtak fel a Sakk Klub
kivételével, amely külön 200 e Ft-ot kapott.
Korda Sándor Színházterem működtetése
A színházterem befogadóképessége nagyobb, mint a Művelődési Házé, ezért a nagyobb
rendezvényeket itt tartottuk meg, így működése szervesen kapcsolódik a Művelődési Ház
tevékenységéhez. 2017-ben itt rendeztük a Theátrum Hungaricum Társulat Toldi c. színházi előadást
a diákok részére, a Táncdalfesztivál c. zenés műsort és a városi Karácsonyi műsorórus műsorát és
egy filmvetítést a Petőfi Sándor Általános Iskola részére. Ezen kívül a Korda Vince Alapfokú
Művészeti Iskola, a Kaszap Nagy István Református Iskola és Dalma Dance Klub kérte rendezvény
megtartására a termet.
2017-ben vállalkozó segítségével áprilistól decemberig a Mozimax rendszerében mozgó mozi
szolgáltatás indult, kéthetenként keddi napokon 17 órától kettő, vagy három film vetítésére került
sor. A bérleti díj a bevétel 10 %-a. A látogatottság változó volt, egy-egy ismertebb filmre többen
eljöttek. Mivel nagyon sokba kerül a fűtés, ezért télen ide programokat nem tervezünk, a mozi
indulását márciustól tervezzük.
Ismeretterjesztés és képzés
Külső szervezésben volt gombatermesztő tanfolyam munkanélküliek részére. A 2017-ben
fejeződött be az előző évben megkezdett kezdő német nyelvtanfolyam.
Információs tevékenység
Honlapunkon- www.turkevemik.hu- 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.
A Művelődési Ház működtetése és a saját rendezvények szervezése 3 842 e Ft- ból
valósult meg, melyből 1 620 e Ft működési bevétel (terembérlet és jegybevétel),
2 222 e Ft pedig önkormányzati támogatás volt. Ebben nincs benne a beruházásokra
fordított kiadás.

Városi Könyvtár
2017-ben is törekedtünk arra, hogy magas színvonalú szolgáltatásokat nyújtsunk látogatóink
számára.
Gyűjteményünket - alapfeladatunknak megfelelően - folyamatosan fejlesztettük, sokoldalúan
feltártuk és az olvasóink rendelkezésére bocsájtottuk.
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ÁLLOMÁNYGYARAPÍTÁS
Intézményi beszerzési keret:

1.027.805,- Ft

Ajándékként kapott kötetek:

149.260,- Ft

A beszerzési kerettel igyekeztünk a lehető legeredményesebben gazdálkodni, így a
könyvbeszerzésre kifizetett összegből 501 kötetet szerzeményeztünk.
Ajándékként 61 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/Városi Könyvtár) azonnal
közzétesszük az új könyvek listáját. Közösségi oldalunkon 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
Panaszkezelési szabályzat
Informatikai szabályzat

Aktualizálásra kerültek:





Könyvtárhasználati szabályzat
Gyűjtőköri szabályzat
Munkaköri leírások

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI STATISZTIKÁK
REGISZTRÁLT HASZNÁLÓ
ÖSSZES LÁTOGATÓ
ÖSSZES KÖLCSÖNZŐ

1130 fő
10.084 fő
4147 fő

12

KÖLCSÖNZÖTT .DOK.

8832 kötet

KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCS.

34 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.

PÁLYÁZAT
Április 13-án nyújtottuk be támogatási kérelmünket az EFOP-4.1.8-16 kódszámmal
megjelent pályázati kiírásra:
„AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS ÉS A LAKOSSÁG SZOLGÁLATÁBAN A KORDAFIVÉREK ÉS FINTA-TESTVÉREK VÁROSÁBAN, TÚRKEVÉN”- címen.
Nyertes pályázat esetén a könyvtár 3 helyiségében valósulhat meg infrastrukturális fejlesztés,
csaknem 14 millió forint értékben. A pályázati felületet rendszeresen látogatjuk, kedvező hírre várva.

RENDEZVÉNYEINK, PROGRAMJAINK
A PROGRAM MEGNEVEZÉSE

ALKALOM

Résztvevők

Résztvevők

14 év alatt

14 év felett

Kul-turisták a könyvtárban

7

150

7

Kis könyvtári fizika

1

24

1

Anyanyelvünk csodái

5

105

5

Könyvbemutató (Helytállás a hazáért)

1

0

31

Arany János-emlékműsor

1

32

9

Könyvtári óra napközis csoport számára

1

18

1

Városi versmondó verseny

3

74

93

„Virágom-virágom” - ügyes kezű ovisokkal

4

77

15

Könyvtárhasználat, negyedikeseknek

3

55

3

Ovisok és a mese

1

16

2

Történelmi előadások

4

21

116

Verses, zenés műsor városunk elsőseinek

1

84

5

Együtt egymással és a népmesékkel

2

38

50

Benedek Elek és a népmesék

4

91

5

Óvodásokkal az őszről és a közlekedésről

1

12

2

13

A mese legyen veled! - könyvtári vetélkedő

2

39

3

Könyvbemutató (Jászkunság)

1

0

7

Foglalkozás az egészséges életmódról

4

91

4

A könyvtári rend

1

21

1

Mesefoglalkozás könyvjelzőkészítéssel

3

62

3

Hóvarázs (kézműves foglalkozás)

5

114

6

Könyvkiállítások

4

97

175

59

1221 fő

544 fő

ÖSSZESEN:

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 3 985 E Ft volt, amiből 3 611 E Ft önkormányzati
támogatás, 374 E Ft pedig saját bevétel. A támogatásból a kötelező könyv és folyóirat
beszerzés kerete az intézményi normatíva 10 %-a, 1 031 E Ft volt.

Túrkeve Televízió – Túrkeve Újság
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 televízió munkáját önkéntesek is segítik: Sebők
Jánosné, Csajbók Ferencné és Debreczeni Péterné. Az ő munkájukat külön köszönjük.
A Túrkeve újság 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. Decembertől új
főszerkesztő Erdei Gyula vette át az újság és a televízió szakmai irányítását.
A Túrkeve Televízió működésének dologi kiadása 428 E Ft volt, a televíziónak
bevétele nem volt. Az újság megjelenésének dologi kiadásaira 1 657 E Ft-ot
fordítottunk, melyből 1 448 E Ft önkormányzati támogatás, 209 E Ft pedig hirdetési és
egyéb bevétel.
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Kapcsolatok a város intézményeivel, civil szervezeteivel:
Segítettünk! – külső szervek rendezvényei
A város intézményeivel, civil szervezeteivel kölcsönösen jó kapcsolatunk van.
Rendszeresen segítjük a hozzánk forduló intézményeket, szervezeteket a hangosítás biztosításával,
kedvezményes vagy ingyenes terembérlettel, hely biztosításával (elrendezés, takarítás, fűtés,
világítás). A televízió rendszeresen beszámol az intézmények és civil szervezetek életéről.
Ingyenesen biztosítottuk a termeket a következő alkalmakhoz: a Vöröskereszt által szervezett
véradás havonta, az éves tüdőszűrő vizsgálat, óvodai önálló rendezvények, Gazdakör fórum, Chorda
Kórus estje, Judó Gála, Idősek Otthonának rendezvénye, Kántorné Bíró Emília által szervezett
karácsonyi ajándékosztás. Kedvezményesen adtuk bérbe a Művelődési Ház termét a Krisztus
Szeretete Egyháznak és a nyolcadikosoknak szervezett tánciskolának.
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,
szerepelnek a városi ünnepségeken.
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, 2017-ben az 56-os forradalmi megemlékezésen adtak műsort.
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 fenyő állításnak is.
A Városgondnokság rendszeresen segítségünkre van a szállításokban, a városi,
nagyrendezvények előkészítésében, a Művelődési Ház udvarának rendbentartásában.
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, 2018. január 18.
Kovács István
intézményvezető
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