Madarász Károly Művelődési Ház
és Városi Könyvtár
2020. évi beszámolója

Farkas Rozália igazgató
Túrkeve, 2021. január 20.

Beszámoló
a Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár
2020. évi tevékenységéről
Beszámolónk kiterjed a 2020-as évben a Művelődési Ház, Városi Könyvtár, Túrkeve Televízió és a
Túrkeve Újság szakmai területeken végzett munkájára.

Az intézmény általános működése
Személyi ellátottság
A 2020-as esztendő a változások éve volt, több tekintetben. Feladataink ellátásához 10 fő az
engedélyezett létszám, amely megegyezik a jelenlegi aktív dolgozók létszámával. Ebben az évben ez a
következőképp alakult, illetve változott:
Művelődési Ház:

Kovács István intézményvezető (2020. január 31-ig), címzetes igazgató, kulturális menedzser (

kulturális menedzser, tanító, tanár főiskolai végzettség) ( 2020. február 28-tól szabadságát,
illetve felmentési idejét tölti 2021. március 2-ig)
Kovácsné Kovács Erzsébet művelődésszervező, közösségfejlesztő ( művelődésszervező és
közösségfejlesztő, tanító főiskolai végzettség) (2020. március 5-től szabadságát, illetve
felmentési idejét tölti, 2020. 08. 17 -től öregségi nyugdíjas)
Petőné Fábián Erzsébet ügyviteli munkatárs 2020. aug. 26-ig, művelődésszervező 2020.
aug.27-től ( minőségbiztosítási mérnök- főiskolai végzettség; kulturális rendezvényszervező
(OKJ 51 345 01 .)
Márton József egyéb művészeti és kulturális foglalkozású, (2020.02.01-től) szerkesztőgraikus (középfokú szakképzettség: Multimédiafejlesztő szakképesítés-elágazás ( OKJ 54 213 04
0010 54 04), )
Nagy Róbert- egyéb művészeti és kulturális foglalkozású (2020.02.01-től), hangtechnikai
feladatok, televízió- műsorszerkesztő (közgazdasági középfokú szakképzettség)
Kurgyis Lajos gondnok-karbantartó – 6 órás
Mátis Donát középfokú végzettség – GINOP 5.1. 1 152015-00001.Út a munkaerőpiacra Széchenyi 2020 Európai Szociális Alap pályázat által alkalmazva 2020. 07. 13 – 2021. 01.12.)
Szemes Dorina középfokú végzettség – EFOP pályázati alkalmazás (2020.01.01 - 2020.10.31.)
Városi Könyvtár:
Vad Sándor szakmai vezető, gyermek könyvtáros (2020. november 30-ig)
(magyar- könyvtár szak- főiskolai végzettség)
Vadné Kokovay Zsuzsanna szakmai vezető, gyermek könyvtáros ( 2020. december 1-től
látja el feladatát)( menedzser, okleveles könyvtáros, könyvtáros- és magyar szakos általános
iskolai tanár, egyetemi végzettség)
Molnárné Szonda Ildikó - könyvtáros, helytörténeti könyvtáros
(felsőfokú szakképzettség: könyvtáros)
Dittrich Imre Bence - intézményi rendszergazda, adatrögzítő (középfokú szakképzettség,
rendszergazda)
Túrkeve Televízió és Túrkeve Újság:
Darócziné Hernádi Titanilla - videó-műsorkészítő, (televíziós-műsorgyártó szakasszisztens
középfokú végzettség ) GINOP 5.1. 1 152015-00001.Út a munkaerőpiacra elnevezésű Széchenyi
2020 Európai Szociális Alap pályázat által alkalmazva 2020.07.07- 2020.12.31.
Az intézmény vezetője: (2020. 02.01-től):

Farkas Rozália intézményvezető (művelődésszervező, menedzser, főiskolai végzettség)
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A Túrkeve Újság- és Televízió főszerkesztője:

Molnár Magdolna –külsős munkatárs, megbízásos jogviszony ( Petői Sándor Általános

Iskola pedagógusa - tanító / rajz szakkollégium ált. / iskolai tanár / rajz és vizuális kultúra,
erkölcstan )
Tisztítás-technológiai munkatársak: (önkormányzati állományban nyilvántartva)

Barnáné Finta Anikó
Nagy-Makai Viktória

Művelődési Ház:
Az igazgató: végzi az intézmény szervezeti és gazdasági irányítását, koordinálja a kulturális
szervezői és marketing feladatokat.
A művelődésszervező feladata a kulturális rendezvények, programok megszervezése, kiállítások
rendezése, a statisztikák, rendezvény nyilvántartások vezetése, a csoportok munkájának segítése, és az
intézményi közösségi oldalak gondozása.
Az ügyviteli munkatárs az intézményre kiterjedően végzi a fenntartással, üzemeltetéssel
kapcsolatos intézményi adminisztrációt, segíti a csoportok munkáját, s a rendezvények lebonyolítását.
Egyéb művészeti- és kulturális foglalkozású munkakörben 2 fő látja el feladatát. Egy fő az
intézmény graikai szerkesztéseit végzi, meghívókat, plakátokat készít, ellátja a Túrkeve Újság
szerkesztési feladatait (2020. december 31-ig) és segít a Túrkeve Televízió videó felvételeinek
készítésében, videó vágásában. Egy fő az intézmény és a városi rendezvények hangosítási feladatait
látja el, valamint segít a Túrkeve Televízió videó felvételeinek készítésében, videó vágásában.
A gondnok-karbantartó az intézmény egészére kiterjedően végzi a javítási, karbantartási és
kisebb felújítási feladatokat.
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 az intézményi honlapot koordinálja, a helytörténeti és egyéb dokumentumok
digitalizálását végzi, felügyeli az intézmény teljes informatikai eszközparkját, kisebb hangosítási és
prezentációs feladatokat is ellát, szükség esetén helyettesíti a könyvtárosokat kölcsönzési feladatok
ellátásával.

A Túrkeve Televízió illetve a Túrkeve Újság szakmai vezetését Molnár Magdolna
külső főszerkesztő látja el megbízásos jogviszonyban. Darócziné Hernádi Titanilla videoműsorkészítőként segíti a főszerkesztő munkáját: összeállítja a műsortervet, szervezi a riportokat,
zenéket válogat, szöveget ír, vezeti a hatóságok részére küldendő nyilvántartásokat, videó felvételeket
készít és szerkeszt. A televízió munkáját segíti a két fő egyéb művészeti és kulturális foglalkozású
munkatárs.
A 2 fő felmentési idejét töltő dolgozó munkájának helyettesítésére nagy segítségünkre volt a
Munkaügyi Központ foglalkoztatási pályázatának elnyerése.

Az épületek állapota, felszereltsége
A Művelődési Ház:
─ A mintegy 200 éves művelődési ház épületén jelentős állagmegóvási munkákat végeztünk,
amelyeket elsősorban a COVID-19 vírus miatt kialakult zárt kapus munkavégzés idejére
összpontosítottunk.
─ Az irodák teljes felújításra kerültek: faljavítási, festési munkálatok, parketta csiszolás, lakkozás.
─ A közösségi terekben jelentős falburkolat javítások történtek.
─ Az épület hátsó, vályogból készült fala hagyományos tapasztással, meszeléssel ki lett javítva
saját erőből.
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─ Falvizesedés miatt a Népi Díszítőművészeti Szakkör állandó kiállítási termében a lábazat
javítása és festése valósult meg.
─ Pince lejárat újradeszkázását végeztük el baleset megelőzés miatt.
─ Az öltözőben tisztasági festést, karbantartási munkákat végeztünk.
─ A tető összekötő részénél történő beázás ideiglenesen felújításra került. Ezt csak átmeneti
megoldásként tudtuk megvalósítani, ezért ezt 2021-ben szeretnénk teljeskörűen megoldani.
─ További szükséges felújítások, melyekre eddig nem került sor: nyílászárók cseréje,
színházterem mennyezeti szigetelése, balesetvédelmi okok miatt a vízelvezetés korszerűsítése,
a vizesblokk felújítása
─ Amennyiben energetikai korszerűsítésre kerül sor az épületen, a bejárat és a vizesblokk között
zárt folyosó kiépítése szükséges, az épület komfortosabb használata miatt.

Korda Sándor Színházterem:
Épület:
─ Az épület teljes körű felújítása szükséges
─ Az épülethez kerítés létesítése, zárható udvar kialakítása szükséges (egészségügyi és biztonsági
okok miatt)
─ A hátsó művészbejáróhoz parkoló és világítás létesítése indokolt
─ A teljes épület vízelvezetési korszerűsítése szükséges
─ Az előtérben két alkalommal részleges tetőjavításra került sor az erős beázások miatt. Az előtér
közönség fogadó része jelenleg is beázik, az előtéri tető teljes felújításra szorul.
Színházterem:
─ vészkijárati ajtóinak, nyílászáróinak cseréje szükséges
─ széksorainak cseréje szükséges
─ színpadi nagy függönyének cseréje szükséges
─ elektromos hálózatának korszerűsítése szükséges
─ teljes színpadi felszereltségének korszerűsítése szükséges
─ fűtésének korszerűsítése szükséges
─ Öltözők és hátsó vizesblokk teljes körű felújítása szükséges

Pince:
─ belvíz és penészedés megszüntetése
─ nyílászárók beépítése
─ elektromos hálózat kiépítése
─ festés, burkolás

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás keretében 1.299.000,-Ft összeget nyertünk,
ennek jogcímnek a Túrkeve Város Önkormányzata által felajánlott önrésze: 3.000.000,- Ft, melynek
megvalósítása 2021-ben fog megtörténni. (Számítástechnikai és hangosító eszközök, valamint a
művelődési ház bejárata és vizesblokkja közötti elő-tető építés szerepel terveinkben)
Az előtető építéséhez céltámogatást is kaptunk, melyet megköszönünk a támogatóknak! Jelentős
támogatást kaptunk dr. habil Örsi Julianna és Dr. Thodory Zsolt felajánlása által, melyet ezúton is
köszönünk!
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A szakmai munka bemutatása területenként
Művelődési Ház
A 2020-as esztendő rendkívüli évnek számít, azt hiszem, az intézmény életében eddig ez
lehetett a legnehezebb év. Eddig nem volt rá példa, hogy 199 napot volt nyitva az intézmény, s 167 nap
volt a közönség és a civil csoportok előtt zárva. Ennek ellenére ebben az évben 53 rendezvényt
sikerült megtartanunk, de sajnos, sok program elmaradt a járványhelyzet miatt. Beszámolónk
saját rendezvényeink mellett tartalmazza a nemzeti ünnepeket, a kiemelt fontosságú rendezvényeket,
egyéb városi rendezvényeket, valamint a civil szervezeteink rendezvényeit. Mivel az önkormányzati
rendezvénytámogatásunk nagy részét a pandémia helyzet miatt az önkormányzat kénytelen volt
átcsoportosítani, programjainkat a helyi előadók felajánlásával, illetve a Köszönjük
Magyarország pályázat keretében valósíthattuk meg. A Köszönjük Magyarország pályázati feltétele
az ingyenes belépő, ez a bevételi lehetőségeinket csökkentette. Több szervezettel rendeztünk közös
programot, így az önkormányzaton kívül a Kevi Érdeklődők Klubja, a Túrkevéért Alapítvány, a
Túrkevei Kulturális Egyesület, a Túrkevei Városi Sportegyesület rendezvényeibe kapcsolódtunk be.
Ingyenesen biztosítottuk termeinket a Magyar Vöröskereszt véradásaira, a Korda Vince Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény Táncgálájához, a Túrkevei Kulturális Egyesület Kunikum ünnepi átadó
ünnepségéhez.
Szakmai gyakorlatot töltött intézményünkben Kovács Enikő – a Debreceni Egyetem
Természettudományi és Technológiai Karának másodéves hallgatója (2020.07.01-2020.08.12.)
Minden önkormányzati és intézményi rendezvényt igyekeztünk a kialakult körülményekhez képest
színvonalasan megvalósítani.
A Magyar Kultúra Napját a civil szervezetek szervezték meg, „Énekelt versek” címmel, melynek
keretében Madarász Katalin énekesnek, Túrkeve Díszpolgárának 86. születésnapját ünnepeltük. A
régi vezetés a művelődési ház színháztermét biztosította a rendezvényhez.
A trianoni évforduló kapcsán rendezvénysorozatot terveztünk. Sajnos, a vírus ebből csak két alkalmat
engedett megvalósítani.
A tavaszi bezárás után, a nyári szünidő idejében heti rendszerességgel zenés, táncos programot
igyekeztünk megvalósítani, melyhez a túrkevei zenekarok ajánlották fel fellépési díjukat – F. Tóth
zenekar, Monokini Rock Band, Lokátorock, AtomX – Köszönjük!
A hagyománnyá nemesedett Resistan nosztalgia koncert megrendezése azért volt fontos, mert a
Böllértalálkozón kívül az egyedüli nagyrendezvénye lett a városnak a pandémia miatt. (A
sportrendezvények mellett) A rendezvénynek nagy sikere volt, igazi családi programmá kerekedett,
hiszen a város minden korosztálya megfordult itt az éjszaka alatt.
Intézményünk az őszi „zártkapus” időszakban csatlakozott az Európai Hulladékcsökkentési Hét
programsorozathoz. Környezetünk tisztaságát nagyon fontosnak tartjuk, ezért a kisújszállási út
melletti 6 km-es útszakasz megtisztítása mellett az iskolások igyelmét is felhívtuk a szelektív
hulladékgyűjtés fontosságára és a hulladék újrahasznosítás lehetőségeire.
Sajnos a pandémia második hulláma miatt sok rendezvényünket nem tudtuk megvalósítani, pedig
ezen programok előkészítésébe is sok energiát fektettünk.
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Elmaradt rendezvényeink, például:
─ Kevi Juhászfesztivál
─ Városi Pedagógusnap
─ Madarászbál
─ Keviek találkozója
─ Szüreti felvonulás
─ Idősek napja
─ „Tök jó napok”
─ Tudomány napja
─ Márton napi táncház
─ Katalin napi nótagála
─ Karácsonyi falu és Mikulás programok
─ Szilveszteri bál
Az online is megtartható programokat digitálisan valósítottuk meg.
Ezek közül néhány:
─Balogh Márton emlékkiállítás
─I. Adventi naptár (Adventi ablakok)
─Karácsonyi süteményes készülődés
─Sudár Anette adventi mini kiállítása
A Nagykun Hagyományőrző Társulás pályázati támogatásával kiadtuk Madarász Károly
Életem története című – helytörténeti és kultúrtörténeti szempontból fontos - kiadványt. A
könyvhöz köszönjük a Madarász család szellemi felajánlását!
Egy művelődési intézmény életében fontos feladat a munkatársak képzése, továbbképzése. Ebben
az évben Petőné Fábián Erzsébet sikeresen elvégzett egy kulturális rendezvényszervező OKJ-s
tanfolyamot, jelenleg pedig a Nemzeti Művelődési Intézet által indított közművelődési szakember I.
felsőfokú képzést kezdte el Egerben.

2020-as Önkormányzati és saját rendezvények képekben:

Kiss László Könyvbemutatója

Kiss László Könyvbemutatója

Bagolyfesztivál

Bagolyfesztivál

Pót-gyereknap

Pót-gyereknap
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Sláger-party

Kommunizmus áldozatainak
emléknapja

Kommunizmus áldozatainak
emléknapja

Kommunizmus áldozatainak
emléknapja

A 45 éves Népi Díszítőművészeti
Szakkör kiállítása

A 45 éves Népi Díszítőművészeti
Szakkör kiállítása

Nagy Istvánné a népdalkör
ajándékával

Varga Ferenc József

Resistan nosztalgia buli

Szent István ünnepe

Monoki Rock Band

Kistücsök Néptánccsoport
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Ünnepi beszédet mond Tóth Lajos
képviselő

Nótaműsor

Kis Nyusziék Szabó Magda est

Szabó Magda est

Szabó Magda est

Keviek nótáznak

Népdalos találkozó – Madarász
Károly Népdalkör

Népdalos találkozó – Simon Évike
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Népdalos találkozó – Szivárvány
Citerazenekar

A szomorú királykisasszony
bábszínház

Operett-gála

Operett-gála

Duma színház

Kilihajó zenekar koncetrje

Rocktóber – Zorall zenekar

Köztársaság ünnepe

Köztársaság ünnepe
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Szabó Ferenc fotókiállítása

Európai Hulladékcsökkentési Hét

Európai Hulladékcsökkentési Hét

Nyáresti táncestek

Monokini zenekar

Balogh Márton emlékkiállítás

Adventi ablakok

Adventi mini kiállítás
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Rendezvényeink közművelődési alapszolgáltatások szerinti besorolása
A 2017-ben módosításra került a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény a közművelődési intézmények feladatait hét pontban
határozta meg. Bár mind a hét pont jelen van intézményi életünkben, számunkra az 1;4; és 5-ös pont a
megvalósítható.
1. művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a
közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,
2. a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
3. az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,
4. a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,
5. az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,
6. a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása,
7. kulturális alapú gazdaságfejlesztés
A rendezvények besorolása a
közművelődési alapfeladatok alapján

Besorolás a
rendezvény
jellege és
inanszírozása alapján

Dátum
2020.

2020-as Rendezvények

Látogatók
száma

01.10

Filmvetítés

24

✘

Saját

01.24.

Magyar Kultúra Napja

130

✘

Civilcsoportok
rendezvénye

01.28.

Kiss László
könyvbemutatója

45

01.3102.02.

Bagolyfesztivál

500

02.04.

Polgármesteri teázás – az
első 100 nap?

100

Önkormányza
t-tal közös
rendezvény
KVAMI
Művészetoktatási Intézmény
rendezvénye

02.05.

KVAMI Táncgála

100

02.14.

Trianon 100.Nejzsmák
Emma volt a vendégünk

60

02.21.

Filharmóniai előadás

120

02.24.

Pataki Éva író- rendező
volt a vendégünk

50

amatőr
hagyom.
művelődő
alkotó és
közösségi
közösséelőadóműv. kult.értékek gek segítev. segítése átörökítése
tése

Saját
rendezvény

✘

Önkormányza
t-tal közös
rendezvény

✘

✘
✘

Saját

✘

Önkormányza
t-tal közös
rendezvény

✘

Kevi
Érdeklődők
Klubjával
közösen

✘

11

02.25.

A kommunizmus
áldozatainak emléknapja

70

02.28

Farsang farka

100

02.2903.01.

Sólyomcsalogató
konferencia

120

✘

130

✘

Önkormányza
t-tal közös
rendezvény

✘
✘

A 45 éves Népi
03.05.

Díszítőművészeti Szakkör
kiállítása

03.06.

Trianon 100 – Besnyi
Károly volt a vendégünk

30

✘

Túrkevei
Kulturális
Egyesülettel
közös
rendezvény

03.09.

Nónapi humorest – Varga
Ferenc József

119

✘

Saját

03.15.

Koszorúzás

2

✘

Önkormányza
t-tal közös
rendezvény

03.31.

Véradás

45

Magyar
Vöröskereszt

04.0704.11

Magyar Költészet Napja 5
fordulós online játék

16

Városi
Könyvtár

04.28.

Véradás

42

05.06.

Jászkun Redemptio
Emléknapja

75

✘

Magyar
Vöröskereszt

✘

Önkormányza
t-tal közös
rendezvény

05.16.

Táncoljuk körbe a Kárpátmedencét

20

✘

Martin György
Néptáncszövet
ség
felhívásához
csatlakozás

05.22.

Polgárőrség alakuló ülés

25

✘

Önkormányza
t

06.04.

Nemzeti összetartozás
napja

40

✘

Önkormányza
t-tal közös
rendezvény

06.2206.26.

Tánctábor

30

06.26.

Nyugdíjas klub
egészségnap

28

Dalma Dance
SE

✘
✘

Városi
Nyugdíjas
Klub
rendezvénye

12

06.2907.03.

Hagyományőrző
gyermektábor

20

06.30.

Kunikum megnyitó
ünnepség

80

07.11.

Humor az irodalombanMarosán Csaba előadása

35

✘

Kevi
Érdeklődők
Klubja

✘

Túrkevei
Kulturális
Egyesület

✘

Túrkevéért
Alapítvánnyal
közös
rendezvény

07.11.

Nyáresti rock and roll

62

✘

F. Tóth
zenekar,
Monokini
Rock Band

07.12.

Pót-gyereknap

358

✘

TVSE

07.18.

Retro party

63

✘

Nagy Róbert

07.25-

Nyara-rock

38

✘

Lokátorock,
AtomX

07.2707.30.

Tánctábor

30

08.08.

Sláger party

24

✘

Köszönjük
Magyarország
program

08.20.

Szent István ünnepe

54

✘

Önkormányza
t-tal közös
rendezvény

08.20.

Resistan nosztalgia buli

459

✘

Önkormányza
t-tal közös
rendezvény

08.21.

Szabó Magda est –
Nagyváradi Erzsébet

38

✘

Köszönjük
Magyarország
program

08.23.

Keviek nótáznak

142

✘

Köszönjük
Magyarország
program

08.25.

Baán Kati fotokiállítás

50

✘

Saját

08.31.

KisNyusziék –Szabó
Magda est – Kátai
Norbert

38

✘

Köszönjük
Magyarország
program

09.05.

Népdalos találkozó

85

Dalma Dance
SE

✘

✘

Madarász
Károly
Népdalkör

13

09.17.

A szomorú
királykisasszony bábszínház

82

09.20.

Operett-gála

09.25.

✘

Köszönjük
Magyarország
program

120

✘

Kevi
Érdeklődők
Klubja

Duma színház

120

✘

10.06.

Aradi Vértanúk
Emléknapja

28

10.07.

Turbuly Lilla írónő
rendhagyó irodalom órája

22

10.09.

Túri Bálint színművész
rendhagyó irodalom órája

26

10.11..

Kilihajó zenekar
gyermekkoncertje

10.22.

„Rocktóber”
Zorall koncert

✘

Túrkevéért
Alapítvánnyal
közösen

✘

Köszönjük
Magyarország
program

✘

Köszönjük
Magyarország
program

✘

Köszönjük
Magyarország
program

54

✘

Köszönjük
Magyarország
program

✘

Önkormányza
t-tal közös
rendezvény

32

10.23.

Köztársaság ünnepe

100

10.24.

Szabó Ferenc kiállítása

23

12.0112.24.

Adventi naptár

24 család

✘

Saját

12.0112.24.

Ünnepi süteményes
készülődés

5

✘

Saját

12. hó

Magyar Nyelv Napja
online totó

62

✘

Saját

12.0412.20

Karácsonyi online kvíz

31

✘

Saját

12.0112.24.

Sudár Anette mini
adventi kiállítása

50

✘

Saját

Saját

✘

14

Művelődő közösségek tevékenysége
Intézményünkben 16 művelődő közösség tartja rendszeresen összejöveteleit. Programjaik,
munkájuk fontos része az intézmény szakmai, közművelődési tevékenységének.
Egres Kis Lajos Néptánccsoport és a Kistücsök Néptánccsoport
A néptánc hagyománya a legrégebbi Túrkevén, a városban néptánccsoport 1932 óta működik. Ennek
hagyományozódását, átörökítését hivatott végezni a két csoport, amely minden héten, pénteken tartja
próbáit, s a városi ünnepségeket, rendezvényeket színesítik előadásukkal.
Csoportvezető: Dittrichné Szegő Hedvig
Foltra Folt Kör
Heti rendszerességgel tartottak foglalkozást az elmúlt években. A 2020-as évben a szakköri tagokkal
csak telefonon, illetve interneten tartottuk a kapcsolatot. Mivel sok idős és beteg van a tagok között,
foglalkozást, kiállítást ebben az évben nem tartottak.
Csoportvezető: Kalmár Lászlóné
Kevi érdeklődők klubja- KÉK
Havonta egyszer tartják összejöveteleiket, ennek ellenére igen aktív és tartalmas programokat
szerveznek klubnapjaikra. Törzshelyük a Városi Könyvtár. Különböző témákról előadást hallgatnak
meg, kirándulást szerveznek tagjaik részére. Több közös programunk is volt.
Csoportvezető: Nagyné Bedő Ildikó
Korda Zoltán fotóklub
A Magyar Fotográia Napja alakalmából szokott kiállítást tartani. Ebben az évben egy hiánypótló
kiállítást tartottunk, Baán Kati Veres Péter díjas fotóművész, a MAFOSZ alelnöke csodálatos
alkotásaiból, pót-születésnapja tiszteletére. Baán Kati elfogadta felkérésünket a Korda Zoltán fotóklub
tiszteletbeli elnöki tisztségére, melynek nagyon örülünk! A tagok elfoglaltságuk és a pandémia miatt
csak néhány alkalommal jöttek össze az év folyamán, közösségi oldalon tartják a kapcsolatot
egymással.
Csoportvezető: Márton József Dávid
Madarász Károly Népdalkör
Az egyik legrégebben működő kiscsoportunk, 1972 óta működik az intézmény égisze alatt. Általában
heti rendszerességgel tartják próbáikat. A csoport az idős átlagéletkor ellenére igen aktív, a
művelődési ház kényszer zárva tartása alatt a csoportvezető lakásán tartották meg népdalköri
próbáikat. Műsort adtak 2020-ban: a Magyar Kultúra Napján, Madarász Katalin születésnapi
rendezvényén, Böllérfesztiválon, a Népi Díszítőművészeti Szakkör 45 éves jubileumi kiállításán,a
Népdalos találkozón,
Ebben az évben is több meghívást kaptak a szomszéd városok rendezvényeire, sajnos a kialakult
járványhelyzet miatt nem tudtak a megkeresésnek eleget tenni.
Csoportvezető: Sebők Jánosné.
Népi Díszítőművészeti Szakkör
2020-ban köszöntöttük őket 45 éves fennállásuk alkalmából. Óriási eredmény, hogy a nagykunsági
gyapjúhímzés élő gyakorlata 2019-ben felkerült az UNESCO Szellemi Kulturális Örökség listájára. Az
intézményünk keretében működő szakkör ennek a szép népi hímzéskultúrának a legrégebbi
hagyományőrzője, illetve legnagyobb létszámmal működő ismeretátadója. Heti rendszerességgel volt
foglalkozásuk az év folyamán, s jöttek szorgalmasan, amikor csak tehették. Munkáikat bemutatták és
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több alkalommal díjazták Szolnokon a Megyei Népművészeti Kiállításon, a Szentendrei Skanzen
Szabadtéri Néprajzi Múzeum Örökség Ünnep a Sanzenben című kiállításán 2020.szeptember 19-20-án,
Kaposvárott a Kulturális Örökség Napjai az Európai Örökség Napok (European Heritage Days)
magyarországi eseménysorozatán, valamint az Ópusztaszeren megrendezett Élő Népművészet
Országos Népművészeti Kiállításon.
Csoportvezető: Nagy Istvánné
Nótaklub
Általában kéthetente tartják klubdélutánjaikat. A cél a közösség és a zene szellemi építő erejének
egyénre hasznos hatásai. Felléptek a Böllértalálkozón. Közösen kirándulást szerveznek magyar nótás
eseményekre.
Csoportvezető: Farkas Rozália.
Nyugdíjas klub
Régi hagyománya a csoportnak a minden péntek délutáni beszélgetős, kártyázgatós klubdélután. Ez
sajnos néhány éve megszakadt, ezt a hagyományt igyekeztünk ebben az évben feléleszteni. Sajnos,
csak részben sikerült a pandémia miatt. Nagyobb rendezvényeik: farsang, Nőnap, Anyák Napja,
Szüreti bál, Férinap, Idősek köszöntése, Márton Nap, Karácsony. Ebben az évben Recskre szervezett a
klub kirándulást.
Az Önkormányzatnak köszönhetően, pályázati pénzből Poroszlóra kirándultak.
Csoportvezető : Sebők Jánosné
Sakk klub
Heti rendszerességgel tartják foglalkozásaikat. A megyei sakkbajnokságon rendszeresen részt vesznek,
kapcsolatot tartanak az országos szervezettel, szervezik a helyi fordulókat. Alkalmanként helyi amatőr
bajnokságokat is rendeznek, szívesen vesznek részt ijúsági, illetve gyermek programokon is. Fontos
az utánpótlás nevelés terén elért eredményük.
Csoportvezető: Sipos Sándor
Túrkevén Élő Alkotók csoportja
A csoport a városban élő, amatőr alkotókat fogja össze. Ebben az évben januárban és februárban
találkoztak klubnap alkalmából.
Kurgyis Lajos amatőr alkotó, csoporttag két szép festménye Martfűn, a Megyei Képzőművészeti
kiállításon kiállításra került. Gratulálunk!
Csoportvezető: Kovács István
V-269 Galamb és Kisállattenyésztők klubja
A 2020-ban szervezett kiállításukat nem tudták a vírushelyzet miatt megtartani. Megbeszélést egy
alkalommal tartottak a művelődési házban, telefonon, illetve interneten tartják egymással a
kapcsolatot.
Csoportvezető: Hagymási Sándor és Sass Kálmán.
Mozgáskorlátozottak klubja – a JNSZ Megyei egyesület helyi csoportja
Általában havonta egy alkalommal találkoznak, ebben az évben sajnos ők is ritkábban tudtak erre sort
keríteni. Nagyobb rendezvényeiken az egész klubtagság jelen van, így például: Nőnap, Anyák napja,
nyári piknik, közös névnap és apák napja,karácsonyi évzáró. Rendszeresen megszervezik az
Egészségnapot, gyógytornával összekötve, általában a strandfürdő területén.
Vezeti: Sebők Istvánné
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Senior táncklub
Az idősebb korosztályt várja hetente, klasszikus és néptánc tanulására és gyakorlására. Fontos elem a
koordinált mozgás tudománya.
Csoportvezető: Dittrichné Szegő Hedvig
Horgoló- kötő klub:
A kézimunkázás szerelmesei, általában hetente találkoznak a Művelődési Házban, ötleteket, mintákat
cserélnek, egymástól is tanulnak új dolgokat.
Csoportvezető: Bartha Józsefné
Gyermek Színjátszó kör:
A szakkör keretében óvodás és általános iskolás korú gyerekek mesejátékot, ijúsági színdarabot
tanulnak be. A heti rendszerességgel megtartott próbáikat a járványhelyzet miatt az online térbe
helyezték át. Karácsonyi előadásukat online mutatták be, decemberben.
Csoportvezető: Sebők Istvánné és Kádár Katalin
A civil csoportjaink fontos szerepet játszanak mind intézményünk, mind városunk kulturális,
hagyományőrző, közösségi életében. Intézményünk feladatul tűzte ki a szakkörök szakmai
munkájának lehetőség szerinti minőségi segítését. A szakkörökkel folyamatos kapcsolattartásban
állunk, több közös programot valósítottunk meg, s ezt a jövőben is folytatni szeretnénk. Minden
tőlünk telhető segítséget megadunk működésükhöz, programjaikhoz. Segítjük a csoportok szakmai
anyagainak beszerzését, pénzügyi elszámolásait, a működésükhöz szükséges anyagok sokszorosítását,
rendezvényeiken teremrendezéssel és hangosítással. A járványhelyzet miatt az önkormányzat által
nyújtott támogatást a járványhelyzet miatt csak a Népi Díszítőművészeti Szakkör és az Egres Kis Lajos
Néptánccsoport tudta felhasználni.

Információs tevékenység
A közösségi oldalak egyre fontosabb szerepet vállalnak be az információ áramlásban, a covid
helyzet miatt ez egyre fontosabbá vált, hiszen a rendezvényeinket, a csoportokkal történő
kapcsolattartásban is egyre fontosabb szerepet tölt be a digitális világ. Honlapunkonwww.turkevemik.hu- minden friss információt megosztunk, az intézmény életével és programjaival
kapcsolatban.
Az intézménynek két facebook oldala helyett csak egyet tartottunk meg, a hasznos és pontos
információáramlás miatt, valamint az instagrammon is próbáljuk népszerűsíteni rendezvényeinket
plakátjainkkal, a rendezvényeinken készült fotók megosztásával. A tervezett rendezvényekről
híranyagot jelentetünk meg a Túrkeve Újság hasábjain, a lezajlott programokról pedig összeállítás
tekinthető meg a Túrkeve Televízió adásaiban, valamint TV a YouTube oldalán.
Az intézmény bevétele 2020-ban 56.308 E Ft, ebből céltámogatás 100E Ft, fenntartói támogatás
48.824E Ft, felhasznált maradvány 4.022 E Ft, pályázati (EU) támogatás 1.850 E Ft, egyéb
pályázati támogatás (Nagykun Hagyományőrző Társulás) 100 E Ft, működési bevétel 1.412E

Ft, ebből a saját bevétel 1.305,-Ft.
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Túrkeve Televízió – Túrkeve Újság
Túrkeve TV: A helyi média feladata, hogy beszámoljon a városi eseményekről, információkat
továbbítson a város lakosai számára. Igyekeznek minden fontos eseményről, rendezvényről felvételt
készíteni, és azt adásba szerkeszteni. 2018-2019-ben szolgáltató nélkül maradtunk, A WaveCom Kft.
televíziós szolgáltatását 2020-ban sikerült elindítani, melyben a Túrkeve Televízió is helyet kap. A
WaveCom szolgáltatásában 2020 áprilisától lehet televízión keresztül is nézni a Túrkeve Televízió
adásait. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságtól a televízió megkapta a lineáris közösségi
szolgáltató címet. A műsorszerkesztést önkéntesek is segítik: Sebők Jánosné, Csajbók Ferencné és
Debreczeni Péterné. Az ő munkájukat külön köszönjük.
A Túrkeve újság 12 alkalommal, 2020-ban átlagban töb, mint 30 oldalas kiadásban, színes
borítóval került a lakosokhoz, 3 700 példányban. A főszerkesztő a beérkezett írások, az aktuális
események és a beérkezett, fontos információk igyelembevételével állítja össze a soron következő
újság tartalmát. 2019 novemberétől Molnár Magdolna látja el a főszerkesztői feladatokat, s az újság
hasábjain a lakosságtól beérkezett levelek, vélemények, észrevételek is maradéktalanul helyt kapnak.
Az oldalszám megnövekedése miatt a nyomdaköltség is magasabb lett, ami a költségvetésben zavart is
okozott, nem lett elég egész évre az betervezett összeg. Túrkeve Város Önkormányzata 2 millió
forinttal támogatta a Túrkeve Újság megjelenését, s így december végéig a megszokott módon jut el a
lakossághoz a helyi lap. 2021. januártól a Túrkeve Újság a Túrkevei Városfejlesztési,
Rendezvényszervező és Médiaszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szerkeszti és adja ki.
A Túrkeve Televízió bevétele 6 E Ft, az újság hirdetési bevétele 291 E Ft volt. Az újság
megjelenésének dologi kiadásaira 2.870 E Ft-előirányzat volt betervezve. Ez az összeg
kevésnek bizonyult, a megnövekedett tartalom miatt. A testület támogatta a további
lapszámok megjelentetését, így az egyéb dologi kiadások előirányzata 3.575,- E Ft
önkormányzati támogatás lett.

Kapcsolatok a város intézményeivel, civil szervezeteivel:
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, óvodai rendezvények, Kunikum átadó ünnepség. Kedvezményesen adtuk bérbe a
Művelődési Ház termét a Krisztus Szeretete Egyháznak és a Dalma Dance mazsorett csoport
tánctanulásához.
Helyet adtunk a Korda Vince Alapfokú Művészeti Iskola vizsgabemutatójának. 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.kéntes tanulói munkával segítették a könyvtári rendezvényeket.
A Városi Óvoda minden évben nálunk tartja a Magyar Kultúra Napi versmondó rendezvényét.
Mese előadásaink és kézműves foglalkozásaink rendszeres résztvevői. Hangosítással segítjük a
programjaik megvalósítását.
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A Finta Múzeummal kölcsönösen segítjük egymás szakmai munkáját (helytörténeti
információk, fotók cseréje, hangosítás).
A városban működő művészeti csoportok: Chorda Kórus, Vadvirág Népdalkör , Ijú
Tehetségek Társulata mindig szívesen eljönnek fellépni, az általunk szervezett rendezvényekre.
Sok segítséget kaptunk a Mentő- és Tűzoltó Egyesülettől (szállítás, pakolás, rendezvények
biztosítása), rendszeres segítői a Gyermeknapnak és a fenyőállításnak is.
A Városgondnokság rendszeresen segítségünkre van a szállításokban, a városi,
nagyrendezvények előkészítésében.
A Túrkevei és Mezőtúri Polgárőrség programjaink zökkenőmentes lebonyolításában nyújtott
támogatást.
Segítjük a Magyar Vöröskereszt munkáját, térítésmentesen adunk helyet az általuk szervezett
véradásnak.
Továbbra is törekszünk a kapcsolatok szélesítésére a város minden intézményével, civilszervezetével,
zenekaraival, előadóival.

Városi Könyvtár
Az intézmény keretében működő Városi Könyvtár, mint nyilvános könyvtár a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvényben
a nyilvános könyvtárakra meghatározott követelmények szerint végzi tevékenységét. A törvény által
meghatározott feladatok megvalósítása során az olvasók igényeit igyelembe véve szervezik a
szolgáltatás megvalósítását.
A Városi Könyvtár dologi kiadása 12.875 E Ft volt, amiből 12.917 E Ft önkormányzati
támogatás, 97 E Ft pedig saját bevétel. A kötelező könyv- és folyóirat beszerzésre 1.487 E

forintot fordítottunk.
Beszámolójukat, amit, a minisztérium által összeállított szempontrendszer alapján
készítettek el, külön dokumentumban mellékeljük. Ezt a beszámolót a képviselő-testület
jóváhagyása után, el kell küldeni a Verseghy Ferenc Könyvtárnak, mint szakmai irányító,
tanácsadó intézménynek.
Összegezve, igyekeztünk a kapott támogatást és a bevételeinket a legcélszerűbben felhasználni, úgy,
hogy minden terület megfelelően dolgozhasson, megfelelve a törvényben előírt feladatinknak is.
Igyekeztünk a város lakosságát sokrétű információkkal, változatos kulturális programokkal,
színvonalas könyvtári ellátással szolgálni.

Túrkeve, 2021. január 20.
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