
 
 
 
 

 
 
 

Madarász Károly Művelődési Ház és Városi 
Könyvtár  

2022. évi beszámolója 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KészítetteKészítette 
Farkas Rozália intézményvezető 
Petőné Fábián Erzsébet kulturális szakember 
Túrkeve, 2023. január 17. 



Beszámoló 
a Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár 

2022. évi tevékenységéről 
 

Beszámolónk kiterjed a 2022-es évben a Művelődési Ház, Városi Könyvtár, Túrkeve 
Televízió szakmai területeken végzett munkára. 

Az intézmény általános működése 

Személyi ellátottság 
Az éves feladatainkat 10 fő engedélyezett létszámmal kezdtük el ellátni, amely az év 
folyamán lecsökkent, az alábbiak szerint: 

Művelődési Ház: 

 Farkas Rozália - intézményvezető, művelődésszervező  
(művelődésszervező, non-profit menedzser főiskolai végzettség) 

 Petőné Fábián Erzsébet – közművelődési szakember 1  
(minőségbiztosítási mérnök- főiskolai végzettség, közművelődési szakember) 

 Nagy Róbert- egyéb művészeti és kulturális foglalkozású, hangtechnikai feladatok, 
televízió- műsorszerkesztő (közgazdasági középfokú szakképzettség) 

 Mátis Donát közösségi kapcsolattartó (középiskolai végzettség) 
Munkaviszonya megszűnt 2022. július 31-én. 

 Kurgyis Lajos gondnok-karbantartó – 6 órás 

Városi Könyvtár: 

 Vadné Kokovay Zsuzsanna - szakmai vezető, könyvtáros (menedzser, okleveles 
könyvtáros, könyvtáros- és magyar szakos általános iskolai tanár, egyetemi 
végzettség) 2022. november 25-től öregségi nyugdíjazás mellett, napi 4 órás 
foglalkoztatásban alkalmazva. 

 Molnárné Szonda Ildikó- könyvtáros, helytörténeti könyvtáros  
(felsőfokú szakképzettség: könyvtáros) 

 Dittrich Imre Bence- adatrögzítő, intézményi rendszergazda (középfokú 
szakképzettség, rendszergazda) 
Munkaviszonya megszűnt 2022. augusztus 4-én. 

Túrkeve Televízió és Túrkeve Újság:  

 Darócziné Hernádi Titanilla - videó-műsorkészítő, (televíziós-műsorgyártó 
szakasszisztens középfokú végzettség) 

 Bacskai Attila – videó- műsorkészítő, lapszerkesztő(középfokú végzettség) 
 
A fentiekből látszik, hogy a második félévet csökkentett létszámmal tudtuk megoldani. 
Polgármesteri utasítás alapján 1 fő a Művelődési Ház kapcsolattartó munkakörre, valamint 1 
fő a Városi Könyvtár informatikus munkaköröket nem tölthettük be. 
A jelenlegi intézményi dolgozói  létszám:   6  fő napi 8 órás, 
                                                                        1 fő napi  6 órás,  
                                                                        1 fő  napi 4 órás foglalkoztatású. 



Művelődési Ház: 

Két szakképzett dolgozó van a Művelődési Házban 8 órás foglalkoztatásban, valamint 1 fő 
gondnok-karbantartó, napi 6 órás munkaidőben. 

Az igazgató, végzi az intézmény szervezeti és gazdasági irányítását, kulturális menedzseri 
feladatokat, rendezvények szervezését, megtervezését. 

A művelődésszervező fő feladata a kulturális rendezvények megszervezése, kiállítások 
rendezése, a statisztikák, rendezvény nyilvántartások vezetése, a csoportok munkájának 
segítése, az intézményi facebook oldal gondozása. Az intézményi adminisztrációs munkát 
végzi, 

A közösségi kapcsolattartó munkatárs az intézmény civilcsoportjai munkáját segíti, részt 
vesz a rendezvények lebonyolításában. 2022-ben polgármesteri utasításra ez a munkakör át 
lett csoportosítva a televízióhoz, hogy a kamerázási feladatok ellátásában besegítsen. Majd 
augusztusban a munkavállaló felmondott,azóta ez a munkakör nincs betöltve. Ez nehezíti 
munkánkat a mindennapi feladatok ellátásában és a rendezvények megtartásában, valamint a 
szabadságok kiadásában, illetve a betegszabadságok idejének megoldása is nagyon nehéz.. A 
közösségi kapcsolattartó munkatárs feladatából főként a délutáni ügyeletet nem egyszer a 
takarító munkatárs, illetve a gondnok végzi. A többi feladatot a művelődésszervező, illetve az 
igazgató látja el, az idővel versenyt futva. 

A gondnok-karbantartó az intézmény egészére kiterjedően végzi a javítási, 
karbantartási és kisebb felújítási feladatokat. A Művelődési Házban, a Korda Sándor 
Filmszínházban, valamint a Városi Könyvtárban végez karbantartási, s kisebb felújítási, 
illetve állagmegóvási feladatokat. Besegít a Művelődési Ház ügyeletének ellátásában, a 
plakátok terjesztését végzi, az intézmény működéséhez szükséges egyéb feladatokat ( 
közüzemi órák leolvasása) is végzi. A kiállítások alkalmával a képek keretezése, a kiállítás 
rendezése is az ő feladata. 

Segítőink voltak: 

5 fő középiskolai tanuló az „ Értékből élmény” nyári tábor folyamán teljesített a 
Művelődési Házban 50 órás közösségi szolgálatot. Árvai Gabriella, Deák Gréta, Kalmár 
Zsófia, Csernák Róbert és Sipos Krisztián. Köszönjük segítségüket! 

Technikai feladatok: 

Az intézmény takarítási munkáit 2 fő végzi - Barnáné Finta Anikó és Nagy-Makai Viktória 
- ők a Túrkevei Szociális Szövetkezet állományában vannak foglalkoztatva. Takarítási 
feladataikon túl mindkét fő segít a rendezvények lebonyolításában, s aktívan részt vesznek a 
különböző kézműves foglalkozásokon, nyári táborok lebonyolításában is. Munkájuk 
nélkülözhetetlen és szervesen illeszkedik az intézmény feladat-ellátásához. 

 



Felújítások: 
A Művelődési Házban az esővíz elvezető csatornája lett kiépítve, amelynek hiánya 

régóta balesetveszélyt jelentett a téli időszakban a nagykaputól az iroda sarkáig terjedő 
bejárati  területen. Másik beruházás az udvar felőli bejárati ajtó cseréje, amely már évek óta 
esedékes és biztonsági szempontok miatt is szükséges volt. A régi, már nem stabil ajtó helyett 
egy szép, jó szigetelésű, biztonsági zárral ellátott ajtó lett beépítve. 

Ebben az évben szeretnénk az épület hátsó falát rendbe tenni, valamint a színházterem 
falát kijavítani, kifesteni. A nyári nagy szárazság, majd a jelenlegi sok csapadék a fűtés 
nélküli termet erősen megviseli. 

Eszközbeszerzésünk egy új hűtőszekrény volt 100.000,- Ft értékben, a régi, már nem 
működő helyett, valamint egy szőnyeg- és kárpittisztító gép, amelynek a Városi Könyvtárban 
és a Művelődési Házban is szükséges a használata. 

Több pályázatot írtunk, melyből nyertes a Hungarikum és a Petőfi pályázat lett. A 
Hungarikum pályázaton rendezvényekre 3.000.000,-.Ft-ot, míg a Petőfi pályázaton 700.000,-
Ft-ot nyertünk.  A  Hungarikum pályázati forrás felhasználása elkezdődött, sőt, nagy része fel 
lett használva, a Petőfi pályázat sikeressége decemberben derült ki, a forrás felhasználása 
2023-ra terjed ki. 

A Kultúrházak éjjel-nappal országos programsorozaton belül meghirdetett „Hogy volt” 
pályázaton a Hungarikum pályázatból megvalósított rendezvényünkkel 200.000,- Ft-ot 
nyerünk a Magyar Népművelők Egyesületétől. A nevezett összegből 2 db mobil 
énekmikrofont vásároltunk, a hangtechnikai eszközeink fejlesztéséhez. 

 
Az intézmény üzemeltetése feladat kiadásai összesen:  67.063.660,- Ft  
             Ebből: Személyi juttatás:                                    37.953.333,-Ft 
                         Munkaadót terhelő járulék:                      5.167.667,- Ft 

                          Dologi és egyéb folyó kiadás :                17.900.773,- Ft  

                          Beruházás összesen:                                  6.041.887,- Ft 

Az intézmény önkormányzati támogatása:  42.958.000,- Ft 

A Művelődési Ház üzemeltetési kiadásai:        24.531.755,- Ft  (81%) 

 

 

 

A MŰVELŐDÉSI HÁZ MŰKÖDÉSI  BEVÉTELE 2022. évben : 2.379.934 , - Ft, a 
pandémia éve után óvatosan tervezett 1.300.000,- Ft (183%) 

A Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás sajnos megszűntetésre került, így erről 
a kedvezményes lehetőségről le kellett ebben az évben mondanunk. 

 

 

 



Városi Könyvtár: 

Három fő végzi munkáját a Városi Könyvtárban: egy fő szakmai vezető, aki a gyermek 
könyvtárosi feladatokat is ellátja, egy fú felnőtt- és helytörténeti könyvtáros valamint egy fő 
adatrögzítő- informatikus, aki a helytörténeti és egyéb dokumentumok digitalizálását végzi, 
felügyeli az intézmény teljes informatikai eszközparkját, kisebb hangosítási és prezentációs 
feladatokat is ellát, szabadnap, illetve szabadság ideje alatt helyettesíti a könyvtárosokat 
kölcsönzési feladatok ellátásával, segíti az intézményvezető és a hangosító munkatárs 
munkáját. Ezeken kívül plakátokat, belépőjegyeket, meghívókat szerkeszt, projektoros 
vetítéseket végez az adott rendezvények alkalmával. Ez a munkakör 2022. augusztus 4-től 
nincs betöltve, informatikus munkatárs nem alkalmazható polgármesteri utasítás alapján. A 
munkakör legfontosabb feladatait Dittrich Bence megbízásos jogviszonyban látja el 2022 
szeptembere óta. Ez nem elegendő a mai informatikai világban, nagyon nagy hátrányba került 
az intézményünk az informatikus munkatársunk elvesztése miatt. Az adatrögzítés, az 
intézményi honlap folyamatos vezetése és egyéb feladatok, amelyeket még végzett, 
gyakorlatilag szinte megoldatlan maradt időhiány miatt, mert a megbízásos jogviszonyba csak 
az addig ellátott munka töredéke fér. Az informatikus-adatrögzítő munkatárs feladata 
szervesen illeszkedett az intézmény egészének a feladatellátásához, munkája nagyon hiányzik, 
nagy űr keletkezett az azóta időhiány miatti megoldatlan feladatok miatt. Ezért intézményünk 
zökkenőmentes működése miatt szeretnénk visszakapni az informatikus álláshelyet, az 
informatikai szakemberünket. 

A Városi Könyvtárban sajnos a nagy üvegfelület miatt nyáron rettenetes a hőség, télen 
nehéz felfűteni. Az üvegtáblákat rögzítő gumiprofilok kilazultak és két üvegtábla repedt.  A 
fűtésrendszer kazánja, valamint a radiátorok csapjai, szelepei nagyon rossz állapotban vannak, 
több alkalommal volt szükség javításukra. A magas gázfelhasználás ellenére és a gyenge fűtés 
jellemzi a rendszert. Megkerestünk több gáztervezőt, kivitelezőt, s kiderült, a társasház miatt 
nem lehet új kéményt kialakítani, csak ezt a rendszert lehet újjá építeni, s a melegvizet szállító 
csöveket hatékonyabban leszigetelni. Sajnos, ez a megoldás az évek alatt egyre többe kerül, 
az anyagárak nagyfokú drágulása miatt. Amint az év közben kiderült, a Kormányablak 
kialakítása még fontosabbá vált, mint előző évben, az okmányirodák feltehető megszüntetése 
miatt. Ezért az intézmény dolgozói arra a döntésre jutottak, hozzájárulunk a könyvtár felnőtt 
olvasó és kölcsönző részének az átadásához a kormányablak kialakításához. Az év III. 
negyedévében újra felmérték a Kormányhivatal szakemberei a könyvtári területeket, átnézték 
a meglévő szakrajzokat. Mi pedig elkezdtünk közösen gondolkodni, hogyan tudjuk a jóval 
kisebb helyen a könyvtári szolgáltatásokat és rendezvényeket megvalósítani a közeljövőben. 
Nehéz feladat lesz még a Kevi Juhászfesztivál öltözői feladatainak ellátása, amely teljes 
egészében a könyvtárban zajlott, állandó, folyamatos teltházzal. 

A könyvtár épülete a beköltözés óta nem volt felújítva. A burkolatok, a berendezés, a 
nyílászárók és a fűtési rendszer mind az 1991. májusában átadott könyvtárral egyidősek. Az 
eltelt harminc év alatt az épületgépészeti felszerelések, a burkolatok, a nyílászárók, bútorok 
elavultak, elhasználódtak, a korszerűsítés időszerű, most, talán a kormányablak kialakításának 
a munkálataival együtt ezek közül is remélhetően lesz megoldott probléma.  



Az elmúlt évben a következő felújítási munkálatok szükségességét gyűjtöttük össze, 
melyekből az ismert okok miatt semmi nem valósulhatott meg. 

• A nyílászárók cseréje 
• A mosdókban a vakolat helyreállítása, festés 
• Az elavult és rosszul működő kazán és központi fűtés cseréje 
• A munkaszobák mennyezetén haladó szennyvízcsövek megfelelő szigetelése 
• Az olvasói térben a padlóburkolat cseréje 

Új eszközök beszerzését kérvényeztük, s így sikerült egy jó teljesítményű multifunkcionális 
fénymásoló bérlése, amely nyomtatásra, szkennelésre is alkalmas, a könyvtári szolgáltatások, 
valamint az intézményi plakátok, meghívók nyomtatási feladatai miatt elengedhetetlen volt a 
beszerzése. Számítógép cserét javasoltunk még, az elavult szervergép folyamatos, 
zökkenőmentes működéséhez, amelyet az informatikus átmenetileg gépjavítással, 
átszereléssel meg tudott oldani.  

A Könyvtár üzemeltetési kiadásai összesen :  16.498.429,-- Ft  (78,76%) 

A Könyvtári  bevétel: 471.438,- Ft lett, a tervezett 150.000,- Ft helyett. (314%) 

A könyvtári állománygyarapítási feladat kiadásai összesen:: 1.826.291,-- Ft volt. 

 

Túrkeve Televízió: 

 Egy fő dolgozik a Túrkeve Televízió szakfeladaton, valamint 2 fő egyéb művészeti és 
kulturális foglalkozású segíti munkáját, akik közül 1 fő a városi, illetve intézményi 
rendezvények hangosítási feladatait is ellátja, 1 fő a Túrkeve Újság szerkesztését is végzi. A 
média szakmai vezetését külsős főszerkesztő látja el megbízásos jogviszonyban. Egy fő 
videóműsor készítő vezeti a hatóságok részére küldendő nyilvántartásokat, jelentéseket, 
videó felvételeket készít, szervezi a riportokat, összeállítja a műsortervet. Igazgatói 
megválasztásom előtt a televízió csak interneten volt elérhető. 2020. áprilisában kértem a 
televízió átminősítését közösségi televízióvá, s ettől az évtől a Túrkeve Televízió a Wavecom 
televíziós csatornahálózatán is nézhető. Közösségi televízióként tudtunk pályázatokat írni, s a  
KMUSZ pályázaton 5.442.255,- Ft értékű pályázatot nyertünk eszközvásárlásra, melynek az 
önkormányzati önrésze: 1.179.198,-Ft. Ennek a pályázatnak 2022-ben valósult meg a 
beszerzése és az elszámolása is, melynek eredményeként 3 db vágó PC-t és kamerát 
vásároltunk. Ez az informatikai eszközbeszerzés – mely 2022-ben valósul meg - jelentősen 
megkönnyíti a videóvágások folyamatát, hiszen a vágógépek 2012-es kiadásúak, nagyon 
elavultak, lassúak. Ezúton köszönjük Túrkeve Város Önkormányzatának a pályázati önerő 
biztosítását! A rezsiárak óriási emelkedése miatt a Túrkeve Televízió munkatársai a részükre 
kialakított volt Mezőbank épületrészéből a  Polgármesteri Hivatal egyik irodájában kaptak 
helyet novemberben a fűtési szezonra. Ezt a tényt jelenteni kellett az NMHH felé. 

 
A  Túrkeve Televízió működtetése feladat kiadásai : 

  dologi és egyéb folyó kiadása     3.976.480,-- Ft  

 



 
A szakmai munka bemutatása  

Művelődési Ház 
 
Ebben az évben összesen 62 rendezvény lebonyolításában vettünk részt, ebből  8   városi 

rendezvény, 54  saját rendezvény:   ,amelyből 7 .online megtartott rendezvény. Ezen felül 4 
alkalommal biztosítottunk a véradásnak helyszínt, valamint civil szervezetek rendezvényeinek 
adtunk helyet  8 alkalommal, illetve zenés-táncos rendezvényre adtuk bérbe a színháztermet   
8 alkalommal. A Művelődési Ház saját kezdeményezésű programjaiból 6 alkalom a csoportok 
rendezvénye volt. 

Minden önkormányzati és intézményi rendezvényt igyekeztünk a lehetőségeinkhez 
mérten színvonalason megrendezni, bár a pandémia nagyban hátráltatta munkánkat.  
Több rendezvényünk pályázati forrásból valósulhatott meg, ingyenesen, amelyet igyekeztünk 
minél jobban kihasználni a családok bevétel kiesése miatt. 

Ebben az évben kiállítás rendezésére kevesebb lehetőségünk volt, korán sem sikerült a 
tervezett tárlatokat megvalósítani. A Város Napján sok túrkevei mutatkozhatott be, 
népművészek, népi hímzők, népi kismesterséggel foglalkozók, foltvarrók, gyöngyfűzők, 
amatőr festők, szobrászok, hobby-gyűjtők, makramé készítő, stb. Bemutatták alkotásaikat a 
Korda Zoltán Fotóklub tagjai, valamint a „Rocktóber” program keretében Nyiba Sándor 
Rocklegendák című kiállítása, amely közös kooprodukció volt a Túrkevéért Alapítvánnyal és 
a Városi Önkormányzattal. A HOBO kiállítás és est szintén a Városi Önkormányzattal 
közösen valósulhatott meg.                    

 
 
A Nagykun Hagyományőrző Társulás támogatásával készítettünk egy kiadványt az 50 

esztendős Madarász Károly Népdalkörről, valamint a településen 90 évre visszatekintő 
Néptánccsoportról, s nem utolsó sorban Madarász Károlyné Teruska nénire emlékeztünk a 
kiadvánnyal, születésének 120. évfordulója alkalmából. A kiadvány 2023-ban fog megjelenni, 
s a könyv bemutatóját is természetesen 2023-ra tervezzük. 

 
  
A Korda Sándor Színházteremben rendeztük meg a nagyobb befogadóképességet 

igénylő műsorokat. Ezek közül a Dumaszínház és a magyar nóta műsor vonzotta a legtöbb 
látogatót, de nagysikerű, teltházas gyermekműsor: volt  a Kiflihajó   együttes interaktív  zenés 
műsora. . 

Az Intézmény önkormányzati költségvetési támogatása 2022. évben mindösszesen 
42.958.000,- Ft volt, amelyet ezúton tisztelettel megköszönünk Túrkeve Városi 
Önkormányzat Képviselő Testületének! 

 

  
 
 



Művelődő közösségek tevékenysége 
 

Intézményünkben 20 művelődő közösség tartja rendszeresen összejöveteleit, azaz az idén 
még 2 szakkört indítottunk a Nemzeti Művelődési Intézet támogatásával, (Hímző és 
Kosárfonó), egy Gyöngyfűző szakkör pedig 2023. februárban veszi kezdetét.  Az új 
szakkörökhöz nyújtott szakmai segítségét köszönjük Nagy Istvánnénak, a Népi 
Díszítőművészeti Szakkör vezetőjének, Luka Lajosnak, a Népművészet Mesterének, 
valamint előre köszönjük Takács Andrásné gyöngyfűzőnek! 
Programjaik, munkájuk fontos része az intézmény szakmai, művelődési tevékenységének. 
A klubok biztonságos működésére törekedtünk, s az egészség megőrzését helyeztük előtérbe, 
amikor magas volt a megbetegedések száma, kényszerszünetet tartottunk. Örömmel 
állapítható meg, hogy a szakkörök, klubok száma és létszáma folyamatosan növekedik. 
 
Chorda Kórus 24 
Dalma Dance Klub 20 
Egres Kis Lajos Néptánccsoport  44 
Foltra Folt Kör 7 
Kevi Érdeklődők Klubja 6 
Kistücsök Néptánccsoport 44 
Korda Zoltán Fotóklub 2  
Kötő-Horgoló Klub 21 
Krisztus Szeretetszolgálat 15  
Jóga 11 
Madarász Károly Népdalkör 27 
Mozgáskorlátozottak Túrkevei Csoportja 8 
Népi Díszítőművészeti Szakkör 47 
Nótaklub 6 
Nyugdíjas Klub 10 
Sakk Klub 27 
Senior Táncklub 22 
Spiri Klub 2 
Túrkevén Élő Alkotók 2 
Zumba 21 alkalommal volt. 
 

 
A felsorolt szervezetek foglalkozásai mellett helyet adunk a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Mozgáskorlátozottak Túrkevei Csoport működéséhez kapcsolódó gyógycipő rendelésnek. 
 A csoport 40 éves működésére szervezett program technikai hátterét biztosítottuk. 
A Vakok- és Gyengénlátók Szolnok Megyei Szervezete információs napját a Művelődési 
Házban szokta tartani. 
A Magyar Vöröskereszt  4  alkalommal tartott véradást az év folyamán.. 
Igyekszünk jó kapcsolatot ápolni a városban működő civil szervezetekkel, így a Túrkevei 
Kulturális Egyesület által szervezett Civil Nap megrendezéséhez helyszínt biztosítottunk, 
A TVSE Gyereknap programhoz is több elemmel hozzájárultunk. (Hangostás, kézműves 
foglalkozás, katonai bemutató koordinálása). 



A Túrkevéért Alapítvánnyal több közös rendezvényről számolhatunk be, illetve a 
programjuk technikai hátterét biztosítottuk. 
Az önkormányzattal és a Lovas Egyesülettel sikeresen rendeztük meg a szüreti felvonulást és 
bálat. Köszönjük a Kistücsök Néptánccsoport, a KVAMI néptánccsoport és az Óvodai 
Igazgatóság ovis-táncos bemutatóit! 
Sikeres az együttműködésünk a törökszentmiklósi Kézműves Örökség Egyesülettel. 
Nagyon jó kapcsolatot ápolunk, s kölcsönösen segítjük egymást a város oktatási 
intézményeivel, valamint a Finta Múzeummal. Több programot színesítettek szereplésükkel a 
Korda Vince Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és az Egressy Béni Zeneiskola tehetséges 
növendékei, a Petőfi Sándor Általános Iskola, illetve a Kaszap Nagy István Református 
Általános Iskola és Óvoda tanulói, valamint a Túrkevei Óvodai Igazgatóság táncos apróságai. 
Köszönjük szépen a pedagógusok segítő és felkészítő munkáját! A KSZC. Ványai Ambrus 
Technikum, Szakiskola és Szakképző Iskolának szeretnénk megköszönni a rendezvényeinken 
való aktív részvételt! 
Szeretnénk megköszönni a Túrkevei Mentő- és Tűzoltó Egyesület egész évi folyamatos 
segítségét, valamint a programjainkon való aktív részvételüket! 
Hasonlóan szeretnék köszönetet mondani a Mezőtúri Rendőrkapitányság, a Túrkevei 
Rendőrőrs munkatársainak a főként gyermek rendezvényekhez történt hozzájárulásukat! 
Tisztelettel megköszönjük a Magyar  Honvédség Katonai  Igazgatási és  Központi 
Nyilvántartó  Parancsnokság 4. Hadkiegészítő és Toborzó Központ segítségét, akik 
gyermeknapi és augusztus 20-ai  programjainkat színesítették és ezáltal szélesebb 
programkínálatot tudtunk nyújtani a város gyermekei számára. 
 
Táborok: 

- júliusban 2 turnusban a Hungarikum tábor a művelődési házban, 
- augusztusban 1 turnusban Olvasótábor a könyvtárban ( NKA pályázati forrásból) 
- valamint tánctábornak és hagyományőrző tábornak adtunk helyet és segítséget. 

 
Tanfolyamok: 

- Felzáróztató tanfolyam 
- Növényházi tanfolyam 

 
Társintézmények segítése: 

- A Kaszap Nagy István Református Általános Iskola évzáró bemutató előadása: Légy 
jó mindhalálig címmel a moziban 

- A Korda Vince Alapfokú Művészeti Iskola félévi táncvizsgáját a Művelődési Házban 
tartotta, míg az év végi záró vizsgaelőadás a moziban lett megrendezve. 

 
 

AZ INTÉZMÉNYBEN MŰKÖDŐ CIVIL CSOPORTOK BESZÁMOLÓI: 

BESZÁMOLÓ 

Népi Díszítőművészeti Szakkör 2022. évi működéséről  
A Népi Díszítőművészeti Szakkör nyolc fővel kezdte el alkotásait, 2022- es év szeptemberétől 
csatlakozott újabb kettő tagunk a Nemzeti Művelődési Intézet által indított A Szakkörben, így 
már tíz fő alkotja a szakkörünket.  
A város aktív életébe részt vettünk, minden városi rendezvényen megmutattuk alkotásainkat.  
A 2022-es év célkitűzése a békési szűrhímzések felelevenítése, gyönyörű alkotások készülnek 
szakköri foglalkozásainkon, tervezzük az idei évben egy komplex szűrhímzés kiállítást.  



2022. május 14-15-én kunhímzés kiállításunkkal ékesítettük a XXII. Kevi Juhászfesztivált.  
2022. június 5-6-ig Szentendrén a Pünkösdi alkotótáborban vettem részt, illetve 
kiállításanyagot vittem kunhímzéses alkotásaimból.  
Örömmel részt vettem Értékből Élmény gyermektáborba,  kunhímzés gyakorlati oktatásába a 
Madarász Károly Művelődési Ház szervezésében.  
Szent István napján kunhímzéseinkből álló kiállításunkkal emeltük a rendezvény színvonalát. 
 Az AMKA 2022-ben 29. alkalommal rendezte meg országos kiállítását, folytatva értékőrző 
és értékteremtő tevékenységét. Az országos kézműves kiállítás 2022. augusztus 25-én 
nyitották meg a Vajdahunyad várban, amelyre beválasztották az általam készített kunhímzéses 
terítőt. A Magyar Kézművességért Alapítvány (AMKA) Magyar kézművesség – 2022 és 
Magyar szentek kézműves szemmel című kettős tematikájú kiállítását megtekintettük a 
Művelődési Ház szervezésében 2022. szeptember 2-án.  
Szeretnénk megköszönni a szakkör nevében a Művelődési Ház szervezésében a tartalmas 
napot.  
2022. szeptember 11-én a Madarász Károly Művelődési Házban a Város Napján 
bemutatkoztunk, kunhímzés, békési szűrhímzéssel emeltük a rendezvény színvonalát.  
2022. szeptember 26-án a szakkör foglalkozásainkba bekapcsolódott Petőné Fábián Erzsébet 
és Barnáné Finta Anikó a Művelődési Ház alkalmazottai, így fiatalítottuk a szakkörünket.  
Bekapcsolódtunk a Művelődési Házzal közösen ASzakkörbe, amelyben a fent említett 
hölgyekkel húsz foglalkozás alkalmával elkészült alkotásainkból kiállítást rendezünk 2023 
májusában.  
A kiscsoportos támogatásból a kunhímzéshez és a szűrhímzéshez szükséges gyapjúfonalat 
biztosítottuk a szakkör tagjai részére.  
Nagy tisztelettel megköszönjük Túrkeve Város Képviselőtestületének anyagi támogatását a 
szakkörünk sikeres működéséhez!  

                                                                                                                             Nagy Istvánné  

  Túrkeve, 2022. december 5.                                                                               szakkörvezető 

                                                                                                                              

TÁNC BESZÁMOLÓK 

Senior tánc: 

A csoport működésének a célja a testi és lelki egészség megőrzése, ápolása, egy magasabb 
színvonalú életminőség megteremtése. 
Eddig tanult táncok:  moldvai táncok, angol keringő,  bécsi keringő, tangó, cha cha cha, 
szamba, mambó, rumba, magyar tánc, polgári táncok, country, diszkó tánc.  
Kirándulásunk: Debrecen: Mammai Mia 
 

Kistücsök Néptánccsoport 

Ebben az évben is több alkalommal szerepelt a csoport különböző városi rendezvényeken.  
január 29.  Magyar kultúra napja-könyvbemutató 



május 15.  Juhászfesztivál 
Május 21. Táncosok bálja – Jótékonysági bál a táncosaink javára a  Dalma Dance Klub 
táncosaival összefogva 
május 29. Városi Gyermeknap 
június 12. Gyermeknap- Városi Sportegyesület 
 augusztus 20. Szenti István Nap 
augusztus 24. Magyar fotográfia napja 
szeptember 11. Város napja 
október 08. Szüreti felvonulás 
november 12. Balogh Márton emlékest 
december 17.  Karácsonyi falu 
 
Egres Kis Lajos Néptánccsoport 

A nehezen kivitelezhető próbák ellenére két alkalommal  színpadra  tudott állni a csoport. 
május 15. Juhászfesztivál 
május 21 Táncosok bálja – Jótékonysági bál a táncosaink javára a  Dalma Dance Klub 
táncosaival összefogva 

Dittrichné Szegő Hedvig 

 
 

Madarász Károly Népdalkör 2022 évi beszámoló 

A Madarász Károly népdalkör ebben az évbe is sikeres évet zárt.       
 Január hónapban mindig más tagnál gyűltünk össze egy kis éneklésre 
gyakorlásra.  
Részt vettünk a Magyar Kultúra Napja rendezvényén. Igaz, hogy most nem 
énekelt a kórus, de teljes létszámmal ültünk a nézőtéren. 
Egész évben igénybe vettük a művelődési ház egyik termét . Itt próbáltunk. 
Április 9 én a Fegyverneki  Dalos találkozón léptünk fel. 
Minden városban szívesen részt veszünk  a rendezvényeken. 
Májusban a városban megrendezett Juhász Fesztiválon énekeltünk. Ez a 
fellépésünk rendhagyó volt, hiszen új helyszínen, csigacsinálás közben 
énekeltünk. Örömmel tapasztaltuk, hogy az embereknek is tetszett a változás. 
Ez a hónap volt számunkra a legmozgalmasabb. Részt vettünk a 48-as 
Asszonykórus és a Dalárda ünnepségén. Koszorút helyeztünk  el  Csukás István 
emlékhelyén, meghallgattuk a helyi hagyományőrzők előadását, s egy finom 
ebéddel, nótázással zártuk a napot. 
Az idősek otthonában kétszer is szerepeltünk, vidámabbá téve a bentlakók életét. 
A Duna tv felvételt készített velünk, melyet azóta  lejátszottak. 



Július hónapban nagy örömmel segítettünk a táborban a helyi értékek 
megismertetésében. Ezt mind a két alkalommal szívesen tettük. 
 Augustus hónapban ismét a városi rendezvényen énekeltünk. 
Közben nem felejtkeztünk el a próbákról, hiszen szeptemberben ünnepeltük a 
kórus 50 éves születés napját. Nagy élmény volt a vendégek között látni azokat 
az embereket, akik már az alapításnál jelen voltak.  
A városnap sem múlhatott el a kórus nélkül. 
Az ősz megint több fellépést hozott az idősek otthonában. 
A szüreti felvonulás alkalmával ismét megmutatta magát a városnak a kórus. 
Ezután a próbákon az eddig megtanult és az új dalokat gyakoroltuk. Majd 
készültünk a karácsonyi fellépésre.  
Decemberben a Karácsonyi faluban énekeltünk. 
Ez a fellépés volt ebben az évben az utolsó. Mindenki pihen, hogy a következő 
évben ismét együtt tudjunk lenni és énekelni.  
Köszönjük a Művelődési ház dolgozóinak a segítséget és nem utolsó sorban az 
anyagi támogatást, melyet a kórus fejlesztésére fordítunk. 

 

                                                                                                  Sebők Jánosné 
                                                                                                    kórusvezető 
 

 

B e s z á m o l ó 

A SAKK KLUB ÉS SPORTSZAKOSZTÁLY 2022. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 

A kiscsoport 2022-ben is folyamatosan működött. Heti 1 alkalommal tartotta 
összejöveteleit, illetve versenynaptár szerint 8 alkalommal vasárnaponként a megyei I. 
osztályban zajló bajnoki fordulóit. Taglétszáma 30 főre tehető, amelyből 20 fő igazolt játékos 
a Magyar Sakkszövetségnél van nyilvántartva, a többiek versenyengedéllyel nem rendelkező 
klubtagok. Figyelemre méltó, hogy a kiscsoportban 7 fő serdülő és ifjúsági sakkozó van. Az 
éves működési támogatás 180.000 Ft, melyet teljes egészében a versenyengedélyek és az 
útiköltség térítés emészt fel. A sakk készletek és sakkórák jó állapotban vannak, pótlásukról 
nem kellett gondoskodni. A sakkszakosztály számlavezető intézménye a Madarász Károly 
Művelődési Ház és Városi Könyvtár. 

A tagegyesület edző- és versenyhelyiségei minden feltételnek megfelelnek. A 
készletek karbantartását a szakosztályvezető végzi, csakúgy, mint az elektronikus ügyintézést. 
A túrkevei sakkozók kétféle versenyzési formában szerepelnek. a./ Csapatversenyek, b./ 
Egyéni versenyek. A 10 fős csapatversenyre minden alkalommal sikerült teljes létszámmal 
kiállni, így kontumált játszmákra nem került sor. Sajnos, legtöbb esetben tartalékjátékosokkal 
álltunk ki, ezért a vereség elkerülhetetlen volt. Így Túrkeve a csapatbajnokság 8., utolsó 
helyezettje lett. A Diákolimpián 6 csapat közül a Ratkai Róbert vezette Túrkeve Ványai 



csapata az 5. helyezést érte el.  Az egyéni versenyek jobb  eredményei némi kárpótlást 
nyújtottak a csapatban elszenvedett vereségekért. A II. Szentmiklósi Rapid Open országos 
sakkbajnokságot Bogár Attila pozitív mérleggel zárta. Ugyancsak ő a Debrecenben 
megrendezett 24 órás nemzetközi schnell bajnokságon 93 partijával teljes fizikai és szellemi 
terhelési próbán mutatott példás helytállást. A diákolimpiát Tóth István bronzéremmel fejezte 
be. A II. Dr. Ondok László Emlékverseny csoportelső helyezettje junior Szilágyi István lett. 
Hozzájuk hasonló szép eredményekre képesek a túrkevei sakk nagy reménységei: Fazekas 
Tibor, Herczegh Ákos és Darabos Pisti. A felnőttek közül a legeredményesebb sakkozó 2022-
ben Deák Lajos szkanderbajnok. Vezetésével minden bizonnyal sikerül kilábalni a 
hullámvölgyből. 

Ezúton is köszönetet mondok a fenntartó szervnek a működési feltételek biztosításáért.  

 

T ú r k e v e , 2022. 12. 26.                                          Sipos Sándor klub- és szakosztályvezető 

 
 

VÁROSI  NYUGDÍJAS  KLUB 2022 

 
Ebben az évben is sikeresen teljesítettük azokat a programokat amit beterveztünk. 
Januárban A magyar kultúra napja alkalmából    Könyvről  Időseknek címmel tartott előadást  
Vadné Kokovay Zsuzsa. 
Minden évben a hagyományoknak megfelelően rendezzük meg a farsangot. Nagyon tetszik 
még mindig a tagoknak, hogy jelmezbe bújhatnak. A fánk evés sem marad el ilyenkor. Jókedvű 
délután keretében űztük el most is a telet. 
Mivel többségében nők a klub tagjai ezért a nőnap megtartására nagy hangsúlyt fektetünk. Az 
a pár fiú aki még mindig jár rendszeresen kiveszi magát a munkából. Köszönjük nekik. 
Szeretünk kirándulni is így elkísértük a népdalkör tagjait Fegyvernekre ahol Dalos találkozón 
szerepeltek nagy sikerrel. 
Az év egyik legszebb ünnepe az Anyák napja, mert mi már nagymamák, sőt dédik is vagyunk. 
Hálás szívvel emlékezünk meg azokról is, akik felneveltek bennünket, de már nincsenek 
velünk.                                                                    Jellemző a klub tagjaira, hogy mindig 
segítenek.  A Kevi Juhászfesztiválon is nagy örömmel segítettünk a népi sátorban a csiga 
csinálás rejtelmeinek bemutatásában. Az ott megforduló vendégek szóban és tettekben is 
kifejezték örömüket, csodálatukat. Még ebben a hónapban került sor egy Kisújszállási 
találkozóra.  
Nagyon szeretjük a nyári időszakot, hiszen a kertben sokszor találkozhatunk. Topogó főzés 
már szinte hagyomány s az idén is csodálatos ebédet főzött nekünk Fekete Jóska Köszönet 
érte!! 
Mivel az asszonyok között többen vannak akik mesterei a csiga készítésének szívesen részt 
vettek a nyári táborban mint segítő akik a gyerekeknek meg mutatták, hogyan kell ezt csinálni. 
Cserkeszőlőn töltöttünk pár napot, ahol a pihenő időt arra is fordítottuk, hogy a nyugdíjas 
népdalkör próbáljon az elkövetkező programokra. 



Augusztusban a városi ünnepségen segített a klub pár tagja. 
A szeptember ismét zsúfolt programmal volt tele. Az idősek otthonában egy vidám délutánt 
töltöttünk el , ahol beszélgetés, játék tette még színesebbé ezt a napot. Részt vettünk a 
Madarász Károly Népdalkör jubileumi rendezvényén. A város napján, mint nézők voltunk 
jelen. Ebben a hónapban még egy kiránduláson is részt vettünk. Gyula nevezetességeit néztük 
meg, s jót pihentünk a strandon. A Mozgáskorlátozottak egészségnapi rendezvényén nem csak 
vendégek voltunk, hanem tevékenyen segítettük lebonyolítást. 
Októberben köszöntöttük a 80 éves tagjainkat. A klub énekkara szép dalokkal, Gyengéné 
Marika verssel tette meghittebbé ezt az eseményt. Mivel meghívást kaptunk a Chorda kórus 
estjére örömmel vettünk részt rajta. Az Idősek napja alkalmából ismét az Idősek otthonában 
szerepelt a nyugdíjas kórus. Közben készültünk a Szüreti bálra. Nagy lelkesedéssel énekeltük 
végig az utat melyet lovas kocsin tettünk meg. Az est befejezéseként jót mulattunk az esti 
bálon. 
Következő rendezvényen is vendégként vettünk részt, ahol Balogh Marcira emlékezett a 
Müvelődési Intézmény. 
Az év lezárását a Karácsonyi ebéd jelentette, de ezután még a Karácsonyi faluban segítettünk 
szombatonként a zsíros kenyér kenésében és kínálásában. Egy év megint eltelt, s reméljük a 
következőt is tudjuk olyan tartalmasan megélni, mint az ideit.  
Köszönjük a z intézmény dolgozóinak a rugalmas hozzáállást a klub tevékenységéhez és az 
anyagi támogatást. 
                                                                                    Sebők  Jánosné 
                                                                                      klubvezető 
 

Nótaklub 

A klub a magyar nóta szeretetéért jött létre 22 fővel, immár 13 éve a Művelődési Házban. A 
közös éneklés mentálisan sokat jelent a főként idősebb korosztályt képviselő tagok között. Az 
dalok megtanulásával, gyakorlásával, a nótairodalom jeles képviselőinek megismerésével 
töltjük ki a klubdélutánjaink nagy részét.  
A járványhelyzet miatt ebben az évben kevesebbet tudtunk találkozni, de így is minden 
lehetőséget megragadunk ahhoz, hogy a csoport együtt tudjon lenni, hiszen az évek folyamán 
jó baráti társasággá váltunk. 
A csoport tagjaival elutaztunk a Dankó Rádió martfűi élő rádiósfelvételére, az ún. Dankó 
Klubba. A csoport tagjai nagyon jól érezték magukat, sokat énekeltek. 
Mási kirándulásunk alkalmával Budapestre,a Vajdahunyad várban található Mezőgazdasági 
Múzeumba látogattunk, ahol a Kézműves kiállítást tekintettük meg. A gyűjtemények között 
Nagy Istvánné (Népi Díszítőművészeti Szakkör) szépséges kunhímzéses terítőit is 
megcsodálhattuk. Útközben sokat énekeltünk, jól éreztük magunkat. 
Ebben az évben a klubdélutánjaink kissé döcögősen, nehezebben zajlottak, néha kevesebb 
létszámmal, nagyon reméljük, hogy a következő év már zökkenőmentes működést és jó 
egészséget hoz mindenki számára. 
Megköszönjük Túrkeve Város Önkormányzatának a csoportnak nyújtott támogatását! 
 
Túrkeve, 2022. december 12. 
                                                                                                              Farkas Rozália 
                                                                                                              csoportvezető
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A Kevi Érdeklődők Klubja, a KÉK 2022. évi beszámolója 

Köszönjük szépen Túrkeve Város 2022. évi támogatását. 

Programjainkat nagy többségben önerőből valósítottuk meg az előző évekhez hasonlóan, melyhez 
nagyon jól jött az önkormányzati szerény támogatás. 20.000 Ft a májusi Északi-középhegységben 
szervezett kirándulásnál, erdei vasutazásnál használtuk fel Szilvásváradon, a Szalajka völgyben. 

2022-ben Maria Teresa Uribe Reddeman- Marite kezdeményezésére a Református Egyházközséggel, 
Kereszti Rolanddal és a katolikus atyával, Ondavay Tiborral összefogva egy 4 részből álló 
komolyzenei koncertsorozat valósult meg városunkban sokak örömére.  

Jövőre is tervezzük a folytatást. Anyagi támogatásra azonban nagy szükség van, mert a zenészek az 
ország különböző tájáról érkeznek. Önmagában az útiköltség is meghatározó lett napjainkban. 

Éves programunk ismét sokoldalú előadásokból, találkozókból állt. Maradtunk a többségében havi 1 
találkozásnál a Városi Könyvtárban. Természetesen alkalmazkodunk a gazdasági válsághelyzet miatt 
kialakult megszigorításokhoz. Ha szükséges, rövidített találkozási időben a Madarász Károly 
Művelődési Ház   egyetlen fűtött termébe megyünk a megszokott Városi Könyvtár helyett. Szomorú 
azonban belegondolni, hogy az elmúlt 3 évben a kultúra, a közösségek érezhető elszenvedői a 
változásnak, a szigorításoknak. 

Sajnos 1 személy távozott novemberben az élők sorából, Czeglédi Erzsébet. Emlékét kegyelettel 
őrizzük. 

Szerencsére több új tagot is köszönthettünk körünkben. 

2022. év legfontosabb témái, programjai 

Április 

A hosszú téli szünet után áprilisban találkoztunk érdemben először, amikor szerencsére nagyon 
tartalmas programot sikerült összerakni 2022-re is a korábbi évekhez hasonlóan. 

Május 

Május 21-én az Északi-középhegységbe kirándult a KÉK. Bélapátfalva, Szilvásvárad volt az úti cél. 
Nagyon tartalmas, emlékezetes nap volt múzeumlátogatással, természetjárással és erdei vasutas 
utazással. 

Két nap múlva, május 23-án a kirándulós élmények felidézése, megbeszélése után egy kellemes 
Olvasó klubos hangulat részesei lehettünk Vadné Kokovay Zsuzsa könyvtáros jóvoltából. Grecsó 
Krisztián életútját és a Rájátszás című novelláját ismerhettük meg. Majd közösen beszélgettünk a 
műről.  

Június 

Nyári szalonnasütős piknikkel zártuk a félévet a Strandnál már hagyományként. 

Szeptember 

A nyári élmények felidézése után megbeszéltük a Város napjához kapcsolódó helytörténeti 
előadások témáit, tapasztalatait. Külön hangsúlyt kapott a kun hagyományokat élőben követő Szűcs 
Mihály és családja. 
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Egy különleges zenei program vette kezdetét szeptember 28-án. Kertesi Ingrid operaénekes és 
Mészáros Nóra zongorista volt a vendégünk a Református templomban Marite meghívására. A 
koncert után kerekasztal beszélgetés, szeretetvendégség volt a parókián. 

Október 

Maria Teresa Uribe Reddeman chilei származású kulbtársunk komplex művészeti bemutatkozást 
tartott október 17-én. A festőművész Maritét is megismertük az operaénekes mellett. A chilei táj 
mellett sok képen jelen volt a túrkevei, alföldi hangulat is. 

November  

November 11-én az Amadeus vonósnégyes hangversenyében gyönyörködhettünk a Református 
templomban. 

November 14-én a Madarász Károly Művelődési Házban Sallai Róbert Benedek a természetvédő, a 
klímaváltozást nyomon követő környezettudatos „zöld” szakember színes, tartalmas előadását 
hallhattuk a veszélyben lévő bolygónkról és a Túrkeve környéki madarakról. 

December 

Zenei programunk 3. előadása december 3-án Híves Boglárka, Porkoláb Martin ének, Deák Éva és 
Nagy Orsolya zongora kísérők közreműködésével Adventi koncert volt a Református templomban. 

 Év végi ünnepi KÉK találkozó volt december 12-én bemutatókkal, előadásokkal, finom falatokkal. 
- Bagi Beáta Krétán 23 éve dolgozó túrkevei származású búvároktató, búvárfotós érdekes 

képes beszámolója a krétai nyarakról, földrajzi viszonyokról 
- Győri József tanárúr a Karácsony történetéről beszélt 
- Nagyné Bedő Ildikó a Kaszap Nagy István Református Általános Iskola felsős színjátszóinak 

Ünnepváró műsorát vetítette le 
- Megvendégelés, ajándékozás 

 

A 2022. évi őszi-téli komolyzenei program 2022. december 17-én a Katolikus templomban 
zárult Juhász Orsolya és Geréb Zsuzsa operaénekesek és Sveda Brigitta közreműködésével. 

 

A komolyzenei kiegészítés új színt, tartalmat hozott a KÉK és városunk életében! Köszönet ezért 
Maria Teresa Uribe Reddeman szervező munkájáért! Jó volt együttműködni az előkészítésben, 
lebonyolításban a magam részéről is. 

 

Túrkeve, 2022.12.19. 

 

A beszámolót készítette:                                         Nagyné Bedő Ildikó 

                                        klubvezető 
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KÖTŐ-HORGOLÓ KLUB 

2022.-es évi beszámoló  

2022. év tavaszán, áprilisban a Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár intézmény a 

Kötő- Horgoló Klub részére 20000 Ft. – ot biztosított. Ebből az összegből a munkáinkhoz szükséges 

fonalakat és eszközöket vásároltuk meg.  Munkatevékenységünket az aktuális időszakra jellemző 

témák határozták meg úgy, mint tavasszal a húsvéti díszek , nyáron a könnyű top-ok, pulóverek 

kötése- horgolása, ősszel a zöldség-, gyümölcs kötése, télen a karácsonyi díszek horgolása; valamint 

téli ruhaneműk, sapka, sál, kesztyű készítése. 

Továbbá,  várjuk türelmesen a Művelődési Ház mint munkaterületünknek helyt adó intézmény 

mielőbbi kinyitását. 

Üdvözlettel Bartha Józsefné 

Kelt.: 2022.12.27.  
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Rendezvényeink közművelődési alapszolgáltatások szerinti 
besorolása 

2017 évben módosításra került a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény. A törvény a közművelődési intézmények feladatait hét 
pontban határozta meg. 

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 

 
Ebből a Művelődési Házaknak három feladatot kellett választani. Mi a felsorolt feladatokból a 
lehetőségeink alapján az 1.  4. és 5. feladatot tartottuk megvalósíthatónak. Természetesen munkánk 
során a többi feladathoz is tudtunk kisebb mértékben kapcsolódni. 
 

 

Dátum Rendezvény  Látoga-
tók 

 

Besorolás a közművelődési 
alapszolgáltatások szerint 

Rendezvény 
besorolása a jellege 

és finanszírozás 
alapján Amatőr 

alkotó és 
előadóm
űv tev. 
segítése 

Hagyományo
s közösségi 
kult. értékek 
átörökítése 

Művelődő 
közössége
k sehgítése 

Jan. 
22 

Pótszilveszteri diszkó 120    Civilszervezet 

Jan. 
23 A Magyar Kultúra 

Napja 
45  x  Saját 

Jan. 
29 

Könyvbemutató: 
 

122  x  
Saját 

Jan. 9. Rákellenes világnapi 
séta 

18   X 
Saját 

Febr. 
5. 

Dalma Dance De 
szakmai nap 

18   x 
Civilszervezeti 

Febr. 
9. 

KVAMI Gálabemutató 82   x 
Civilszervezeti 

Febr. 
14. 

Valentin-napi  bál  52    
Civilszervezet 

Febr. 
8. 

Nyugdíjas Klub 
farsang 

28    
Civilszervezeti 

Febr. 
19. 

Cirkuszi előadás 117   X 
Civilszervezet 
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Febr. 
14. 

Valentin-nap  online  x  
Saját 

Márc. 
4. 

Farsang farka táncház 
68 

 x  Saját 

Márc. 
9. 

„Női szemmel” - 
kiállítás 

52 
 x  Saját 

Márc. 
11 Beporzók napja – 

feladatkitöltős  

58 
 x  Saját 

Márc.1
2. Gyerekbörze 

28 
 x  Saját 

Márc. 
12. Nőnapi vidám nótagála 

62 
 x  Saját 

Márc. 
13. 

Agrárfórum 55   x Civilszervezeti 

Márc. 
15. 

Nemzeti ünnep   x  Városi 

Márc. 
27. 

Pók kiállítás 100   x Civilszervezeti 

Ápr.5.
14,00 

János vitéz (mozi) 

(Déryné program) 

183  x  Saját 

Ápr.5. 

18,00 

János vitéz (mozi) 

(Déryné program) 

93  x  Saját 

Ápr.6. Kiflihajó zenekar 
gyermekkoncertje 

(mozi) 

194  x  Saját 

Ápr.9. Húsvétoló  54   x  

Ápr. 
11. 

A magyar költészet 
napja 

50  x  Saját 

Ápr. 

22 

A Fóld napja online 
toto 

8  x  Saját 

Ápr. 

26. 

Dankó klub – 
kirándulás a martfűi 
előadásra 

 

48  x  Saját 

Ápr. 
29. 

ÖKO feladatsor 120     

Máj. 
7.. 

Redemptio 82 x  x Civilszervezeti 

Máj. 

14-15 

Kevi Juhászfesztivál  x x x Túrkeve Város 
Önkormányzata 

Máj.14
. 

Juhászati konferencia 80   x Városi 
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Máj. 

18. 

Szakmai nap 
Lakitelken, a Nemzeti 
Művelődési Intézet 
székházában 

10 x   Saját 

Máj. 
21. 

Duna TV felvétele a 
népdalkörösökkel 

30   x Civilszervezeti 

Máj.28
. 

Biciklitúra 
Terehalomra 

18  x  Saját 

Máj. 
29. 

Városi gyermeknap 480 x   Városi 

Jún. 

5. 

Nemzeti Összetartozás 
NApja 

55  x  Városi 

Jún. 8. 
. 

Ref. Iskola előadása a 
moziban 

382   x Kaszap Nagy István 
Ref. Ált. Isk. 

Jún. 9. KVAMI tanévzáró a 
moziban 

82    KVAMI 

Jún.10. Városi Pedagógusnap 49  x  Saját 

Jún.13. TVSE gyereknap 500   x Civilszervezeti 

Jún.15. Nagyigmándi 
Díszítőművészeti Kör 
volt a vendégünk 

45   x Civilszervezeti 

Júl  

4- 8. 

Gyermektábor 18   x Civilszervezeti 

Júl.11-
15. 

„Értékből élmény” - 
tábor 

21  x  Saját 

Júl. 16. Disco 70   x  

Júl. 25-  

29. 

„Értékből élmény” -  
tábor 

22  x  Saját 

Aug. 
1- 5. 

Tánctábor 11   x Civilszervezet 

Aug.20
. 

Városi ünnepség 50  x  Városi 

Aug.20
. 

Szent István napja  485   x Saját 

Aug.24
. 

Magyar Fotográfi a 
Napja Fotókiállítás 

65   x Saját 
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Aug. 
27. 

Disco    x  

Szept.6 Elsősök vendégségben 56  x   

Szept 
10. 

50 éves a népdalkör – 
Népdalos találkozó 

115  x  Saját 

Szept 

.11. 

Város Napja 

(Hungarikum pályázati 
támogatással) 

260  x  Városi 

Szept. 

22. 

Sinka István emléknap 
– Magyari Barna 
előadása 

140  x  Túrkevéért 
Alapítvány 

Szept. 

25. 

 Kultúrházak éjjel-
nappal – Petőfi és a 
hungarikum 
magyarnóta 

(Hungarikum pályázati 
támogatással) 

220  x  Saját 

Okt. 

1. 

Chorda kórus estje –  

Táncdalfesztivál 

115 x   Civilszervezeti 

Okt. 

6. 

Aradi Vértanúk Napja 100  x  Önkormányzat – 
Túrkevéért 
Alapítvány 

Okt. 7. 

 

80 évesek köszöntése a 
Nyugdíjas klubban 

65   x Civilszervezeti 

Okt.8.. Szüreti felvonulás és 
bál 

107  x  Saját 

Okt. 9. Sakkbajnokság 30   x Civilszervezeti 

Okt. 
13. 

Dumaszínház 122     

Okt.21.  Rocktörténeti kiállítás 
– Nyiba Sándor 

45   x Túrkevéért 
Alapítvány - 
Önkormányzat 

Okt. 
22. 

Rocktóber -  HOBO, 

Szíjártó Zsolt  

58  x  Városi 

Okt. 

23. 

Városi megemlékezés 100  x  Városi 

Okt.25
-27. 

Tök-jó napok 238  x  Saját 

Nov. 
11. 

Márton-napi táncház 122 x   Saját 
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Nov. 
12. 

Balogh Márton 
emléknap 

Hungarikum pályázat 
támogatásával) 

75  x  Saját 

Nov.13
. 

Sakkverseny 32    Civilszervezeti 

Nov. 
18-19. 

Rajzfilmünnep 80 

45 

 x  Saját 

Nov. 
18. 

Balázs Anita 
könyvbemutató 

35  x  Saját 

Nov. 
19 

Disco 72     

Nov.26
. 

Disco 73     

Nov.26 

dec. 3. 

dec.10. 

dec.17.
. 

Karácsonyi falu 

 

500 x   Városi 

Dec1-
24. 

Adventi ablakok online  x  Saját 

Dec. 

25. 

Karácsonyi  retro buli 48  x  Cicilszervezeti 

Dec.31
. 

Szilveszteri buli 72  x  Civilszervezeti 
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Információs tevékenység 
 

Honlapunkon- www.turkevemik.hu- mindig friss információkat találhatnak 
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. Új közösségi oldalt alakítottunk ki az Instagrammon is. 
Gyakran segítjük a telefonon vagy személyesen hozzánk fordulókat is különböző információk, 
elérhetőségek megadásával.  
 

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 beszerkeszteni az adásokba.  2019-ben a 
kábeltelevízió véglegesen megszűnt az érdeklődők az interneten tudták az egyes videókat 
megnézni. Már 2018-ban is napirenden volt, hogy a WaveCom Kft. televíziós szolgáltatást 
indít, melyben a Túrkeve Televízió is helyet kap. Ez a szolgáltatás 2020-ban elindul, így akik a 
WaveCom szolgáltatását választják, 2020 februártól televízión keresztül is láthatják a 
Túrkeve Televízió adásait.2020. áprilisától megkérvényeztük és megkaptuk a lineáris 
közösségi televízióműsor szolgáltató státuszt. Ez  azért fontos, mert pályázati lehetőségekre 
ad lehetőséget, amelyet igyekeztünk kihasználni, ebben az évben sikerült 4 millió Ft-ot 
nyernünk.  A műsorszerkesztést önkéntesek is segítik: Sebők Jánosné, Csajbók Ferencné és 
Debreczeni Péterné. Az ő munkájukat külön köszönjük. 

A Túrkeve újság önkormányzati havilap szerkesztési-feladatait munkatársunk végezte, 
a külsős főszerkesztő irányításával. 2019 novemberétől Molnár Magdolna látja el a 
főszerkesztői feladatokat, az újság mellett a televíziónál is. 

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 figyelembe véve szervezik a szolgáltatás megvalósítását.  

 

Beszámolójukat, amit, a minisztérium által összeállított szempontrendszer 
alapján készítettek el, külön fejezetben találják. Ezt a beszámolót a képviselő-
testület jóváhagyása után, el kell küldeni a Verseghy Ferenc Könyvtárnak, mint 
szakmai irányító, tanácsadó intézménynek. 
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Összegezve, igyekeztünk a kapott támogatást és a bevételeinket a legcélszerűbben 
felhasználni, úgy, hogy minden terület megfelelően dolgozhasson, megfelelve a törvényben 
előírt feladatinknak is. Próbáltuk a város lakosságát sokrétű információkkal, változatos 
kulturális programokkal, színvonalas könyvtári ellátással szolgálni, a legtöbb rendezvényt 
pályázati forrásból megvalósítva. Hagyományőrző és érték-közvetítő kulturális 
rendezvényeinkről a Nemzeti Művelődési Intézet  munkatársai, valamint a Magyar  
Népművelők Egyesülete elismeréssel nyilatkozott. Nem titkolt szándékunk a település 
értékeinek megismertetése, népszerűsítése, összefogva a civil szervezetekkel, s a helyi 
intézményekkel. Az év folyamán próbáltunk minden korosztály számára megfelelő programot 
biztosítani. Reméljük, a település lakossága is talált érdeklődésének megfelelő programot a 
rendezvényeink sorában. 
 

Kérjük beszámolónk elfogadását. 

 

Túrkeve, 2022. január 17. 

 

                                                                                                               Farkas Rozália 
                                                                                                              intézményvezető 

 
 


