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Bevezetés
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
szóló 1997. évi CXL. törvény rögzíti a települési önkormányzatok közművelődési feladatait.
A hivatkozott törvény 78./I § (4) bekezdésének b. pontja alapján a fenntartó hagyja jóvá az
általa fenntartott közművelődési intézmény költségvetését, éves munkatervét, szervezeti és
működési szabályzatát.
A Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár 2022. évi munkatervét
meghatározzák:
• a vonatkozó magasabb jogszabályok,
• az alapító okiratában meghatározottak,
•

a 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről,

•

a Karcag Városi Önkormányzat Képvislő-testületének a 28/2011. (XI.25.), és a
20/2020.(IX.25.) számú rendelettel módosított, az önkormányzat
közművelődési feladatairól szóló 23/2007. (VI. 1.) önkormányzati rendelet,
a 20/2018. (VII.9) EMMI rendelet a közművelődési alapszolgáltatások,
valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek
követelményeiről,
a 2022. évi munkatervében vállalt és megjelölt feladatok
a COVID 19 világjárvány idején elrendelt intézkedések,
a közművelődés terén kialakult hagyományok, amelyeket az anyagi
lehetőségek és a közművelődésben résztvevő lakossági igények alapoztak meg.

•

•
•
•

A munkaterv összeállításánál az intézmény jelenlegi tárgyi-, és személyi feltételeiből
indultunk ki, és a takarékosság, költséghatékonyság figyelembevételével dolgoztunk.
A COVID-19 koronavírus járvány miatt a 2022. éves programterv összeállításakor
továbbra is nehézségekbe ütközünk.
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Az intézmény tevékenységi köre

A költségvetési szerv
Alapításának dátuma:

1988. 06. 09.

Irányítása
• Irányító szerve:

Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: 5300 Karcag, Kossuth tér 1.
• Fenntartója:
Karcag Városi Önkormányzat
Székhelye: 5300 Karcag, Kossuth tér 1.
• Illetékessége, működési területe:
Karcag város közigazgatási területe
• Fő tevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
Szakágazat száma Szakágazat megnevezése

1.

932900

Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás szabadidős tevékenység

Az intézmény közfeladata:
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•
•
•
•

helyi közművelődési feladatok
nyilvános könyvtári feladatok
sport feladatok
ifjúsági feladatok

Alaptevékenysége:
• A város lakossága számára a művelődéshez, a szabadidő hasznos eltöltéséhez a
közösségi szintér biztosítása,
• a Karcag Város Vegyeskara (Kamarakórus) és a Karcagi Szimfonikus Zenekar
tevékenységének, működésének koordinálása,
• a lakosság különböző életkorú és érdeklődési körű közösségeinek működtetése
(klubok, szakkörök, egyéb közösségek),
• a városi és az önkormányzati programok, rendezvények szervezése,
• tanfolyamok, konferenciák és felnőttképzések szervezése, pályázatok meghirdetése,
könyv, képeslap, CD, DVD és egyéb kiadványok megjelentetése, ajándéktárgyak
készíttetése értékesítése,
• kiállítások, bemutatók, felnőtt és gyermek színházi előadások, koncertek,
jegyértékesítés,
• vásárok szervezése és lebonyolítása,
• kirándulások szervezése,
• a város ifjúsági korosztálya számára közösségi színtér biztosítása,
• filmvetítések szervezése,
• Tourinform Iroda működtetése, városnéző séták, kézműves foglalkozások és táborok
gasztronómiai bemutatók szervezése,
• a város lakossága számára nyilvános könyvtár működtetése, a művelődéshez, a
tanuláshoz, a továbbtanuláshoz, a továbbképzéshez a szakmai, a közéleti és társadalmi
tájékozódáshoz, az igényes szórakozáshoz és a szabadidő eltöltéséhez szükséges
kölcsönözhető és helyben használható, hagyományos és multimédiás dokumentumok
biztosítása,
• Információs Központ feladatainak megoldása, internetes hozzáférés biztosítása (eMagyarországpont), működtetése,
• szövegszerkesztés, fénymásolás,
• sajátos könyvtári rendezvények szervezése,
• sportlétesítmények működtetése,
• városi sport célok és feladatok ellátása, diákverseny, szabadidősport és turisztikai
programok, versenyek szervezése, lebonyolítása,
• sporteszközök kölcsönzése,
• terem, helyiség, sportlétesítmény bérbeadása, a Sporttelepek működtetése,
• helyi termelői piac létesítése és üzemeltetése.
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Alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

1.

Kormányzati
funkciószám
013350

2.
3.
4.
5.

041231
041233
046040
081030

6.
7.

081043
081045

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

081071
082020
082030
082042
082043
082044
082063
082064
082091

17. 082092
18. 082093
19.
20.
21.
22.

082094
083020
083030
084070

23. 086090
24. 095020

Kormányzati funkció megnevezése
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos
feladatok
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Hírügynökségi, információs szolgáltatás
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és
támogatása
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
Színházak tevékenysége
Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
Könyvtári szolgáltatások
Múzeumi kiállítási tevékenység
Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek
gondozása
Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr
művészetek
Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés
Könyvkiadás
Egyéb kiadói tevékenység
A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai
szolgáltatások fejlesztése, működtetése
Egyéb szabadidős szolgáltatás
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
Foglalkoztatási jogviszony
Jogviszonyt meghatározó jogszabályok
1.
2.

munkaviszony
megbízási jogviszony

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
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2 Az intézményi feltételek tervezete
2.1 Személyi feltételek, beiskolázási terv
A szakterületeken dolgozó szakemberek az alapító okiratban, a szervezeti és működési
szabályzatban megfogalmazottak szerint, az éves munkaterv, rendezvényterv alapján végzik a
feladataikat.
2022. január 1-jén az álláshelyek száma: 28,5
Ebből a betöltött álláshelyek száma: 25
Telephely
Létszám (fő)
Déryné Kulturális Központ (székhely)
15
Csokonai Könyvtár
6
SportKözpont (Városi Sportcsarnok)
3
Liget úti Sportpálya
1
Az egyes intézményegységekben a munkát a közfoglalkoztatatási programban résztvevők
segítik.
A szakkörök, kiscsoportok szakmai vezetőit, a Déryné Kulturális Központ és az Ifjúsági HázCsokonai Könyvtár fűtőjét megbízási szerződés alapján foglalkoztatjuk.
Nehézségek, megoldandó feladatok
•

•
•
•

•
•

•

A Sportközpont (Városi Sportcsarnok) épületében működő kazánok folyamatos
felügyeletet igényelnek – jelenleg 1 fő fűtő dolgozik a telephelyen, helyettesítése nem
megoldott, a folyamatos nyitva tartás miatt további 1 fő fűtő-karbantartó alkalmazása
indokolt. 2022. december 1-től 1 fő karbantartó-asztalos munkatársat alkalmazunk.
Vállalása alapján kazánfűtői tanfolyamot szeretne elvégezni, beiskolázását tervezzük.
A Sportközpont (Városi Sportcsarnok) küzdőtrének térelválasztó függönyeinek cseréje
műszaki meghibásodás miatt indokolt. A megrendelést elküldtük a kivitelezőnek.
A Déryné Kulturális Központ és a Csokonai Könyvtár fűtői feladatait határozott idejű
megbízási szerződés alapján látja el a munkatárs.
2018-ban távozott az intézményből rendszergazdai feladatokat ellátó munkatársunk.
Intézményi szinten az informatikai fejlesztéseket, a könyvtári szoftverek karbantartását
szakember nélkül csak részben tudjuk megoldani. Ezt a feladatot megbízási szerződés
keretében oldjuk meg. Célszerű lenne 1 fő rendszergazda alkalmazása.
A Déryné Kulturális Központ munkatársai közül 1 fő előadó elérte a Nők40 kedvezményes
nyugdíjkorhatárt. Jelenleg időarányosan kiadható szabadságát, majd felmentési idejét tölti.
A gazdasági csoportvezető 2022. január 31-ei hatállyal felmondott, így február 1-jétől a
gazdasági ügyintéző látja el feladatait. A gazdasági ügyintézői munkakör jelenleg így
betöltetlen.
A Déryné Kulturális Központ tetőszerkezetét a 2022. január 30-ai vihar megbontotta. A
nagy magasság és a tetőszerkezet miatt bizonyos részei csak kívülről közelíthetők meg. Ez
állványozás vagy emelőkosaras gépjármű segítségével oldható meg, ezért javítása
hosszabb időt vesz igénybe.
Beiskolázási terv
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A 32/2017. (II.12.) EMMI rendelet alapján a kulturális intézmény vagy közösségi
színtér vezetője a kulturális szakemberek továbbképzésének tervezése és az élethosszig tartó
tanulás elősegítése érdekében 5 évenként képzési tervet, minden naptári évre beiskolázási
tervet készít.
3. § (1) A képzési terv öt évre rögzíti, hogy a kulturális szakemberek szakmai tudásuk
megújítása érdekében milyen, az intézmény alaptevékenységének megfelelő továbbképzésben
vesznek részt. A képzési tervet az ötéves időszak első évében május 31-ig kell elkészíteni és
szükség esetén évente március 31-ig felül kell vizsgálni.
4. § (1) A kulturális intézmény vezetője az adott naptári évre vonatkozó beiskolázási tervet az
ötéves képzési terv alapján minden év március 31-ig készíti el.
A dokumentumokat az igazgató, a szervezet vezetője hagyja jóvá.
Az intézmény érvényes képzési tervének felülvizsgálata és beiskolázási tervének elkészítése
folyamatban van, határidőre elkészül.

2.2 Tárgyi, technikai feltételek
A Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 210/2022. (IX.28.)"kt." sz.
határozata értelmében a Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár
telephelyei közül a Nagykun Látogatóközpont (5300 Karcag, Táncsics krt. 46. sz. alatti
ingatlan) törlésre került. Így az intézmény keretében egységes irányítás alatt működnek az
alábbi intézmény egységek és telephelyek:
1. Ifjúsági Ház - Karcag, Püspökladányi u. 11. (hrsz.: 3959)
2. Csokonai Könyvtár - Karcag, Püspökladányi u. 11. (hrsz.: 3959)
3. Sport Központ - Karcag, Kálvin u. 6. (hrsz.: 3979)
4. Liget Úti Sporttelep - Karcag, Liget út (hrsz.: 2942/3, 2947/2)
5. Sporttelep - Karcag, Hrsz. 2942/3
•

•
•
•

Az érintésvédelmi felülvizsgálat alapján záros határidőn belül szükségessé válik a
Sportközpont (Városi Sportcsarnok) tűzvédelmi kapcsolójának cseréje. A műfüves
labdarúgó pálya világításának korszerűsítése időszerű.
A Déryné Kulturális Központ elektromos hálózatának teljes felújítása elengedhetetlen.
A Déryné Kulturális Központ színháztermi hangrendszerében a végerősítő 20 éves.
Cseréje szükséges az eszköz műszaki-kihordási idő lejárta miatt. Az erősítő
működőképes, egyéb felhasználási területeken még használható.
A II. emeleti díszteremben lévő hangfalak cseréje időszerű, beszerzésük szintén több
évtizede történt.

Fontos a pályázati lehetőségek felkutatása és kihasználása a programok megvalósítása
tekintetében éppúgy, mint a rendezvények megvalósításához szükséges eszközpark
folyamatos fejlesztése érdekében. A lehető legnagyobb támogatási intenzitású pályázatokat
részesítjük előnyben.
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3

Az intézmény szakmai tevékenységének tervezete

Az alábbiakban olvasható munkatervben, és a mellékletben található
rendezvénytervben és szolgáltatási tervben foglaltak megvalósítása az elmúlt évhez hasonlóan
továbbra is függ a koronavírus járvány további alakulásától, a Magyarország Kormánya által
elrendelt védekezési intézkedésektől.
A jelenlegi rendezvényterv az intézmény programjait, rendezvényeit tartalmazza. Dőlt
betű jelzi a civil, szervezetek, oktatási intézmények, társszerveztek programjait.
2020-ban csatlakoztunk a Déryné Programhoz, ennek jóvoltából 2022. 1. félévében két
színházi előadást láthat a karcagi közönség 200 Ft-os regisztrációs jegy megváltása ellenében.
A „Köszönjük, Magyarország!” program segítségével a regisztrált befogadóhelyszínek
ingyenesen elérhető előadó-művészeti produkciókat mutatnak be településükön, és ezzel
hozzájárulnak a kulturális élet újraindításához. Ez azt jelenti, hogy a színházművészet,
mozgásművészet és zeneművészet területén, különböző műfajokban hivatásszerűen
tevékenykedő művészek előadásaiból választhatunk. Ehhez a programhoz intézményünk is
csatlakozott.
A Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. felhívására befogadó
intézményként kapcsolódtunk be a PS200 Program megvalósításába, amelyet Petőfi Sándor
születésének 200. évfordulója tiszteletére indítanak. Ennek értelmében 2022. december 31-ig
heti egy alkalommal fogadunk és hirdetünk programot.

3.1 Közművelődési munkaterv
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
szóló 1997. évi CXL. törvény 76. (3) rendelkezik a közművelődési alapszolgáltatásokról.
a)
Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása,
fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára
helyszín biztosítása:
•
Telephelyeinken helyszínt, helyiséget biztosítunk a művelődő közösségek számára
rendszeres és alkalomszerű művelődési, közösségi tevékenységeik végzéséhez. Továbbá
adminisztrációs és infrastrukturális segítséget nyújtunk számukra. A közösségek vezetői
részvételével egyeztető megbeszéléseket szervezünk, amelyek segítségével feltárhatók és
megoldhatók az esteleges problémák.
•
Művelődő közösségeink: „Életet az Éveknek” Nyugdíjas Klub, Nyugdíjas Pedagógus
Klub, Beszélgetőkör, Rummikub, Látássérültek klubja.
b) A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
•
Támogatjuk az önkéntes tevékenységet. Tizenhat középiskolával kötöttünk
együttműködési megállapodást annak érdekében, hogy a városban élő, tanuló diákok
letölthessék a számukra kötelezően előírt középiskolai közösségi szolgálat 50 óráját.
•
A helyi lakosság számára közösségfejlesztő programokat, tevékenységeket
szervezünk. Tesszük mindezt azért, hogy a helyi társadalom kapcsolatrendszere, közösségi
élete fejlődjön, elősegítjük részvételének, érdekérvényesítésének fejlődését.
•
Családok számára hirdetjük meg az évszakokhoz, jeles napokhoz, ünnepekhez
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kapcsolódó foglalkozásainkat, ahol a kézműves tevékenységek mellett a közösségfejlesztési
módszerek alkalmazására is nagy hangsúlyt fektetünk.
•
Lehetőséget, helyszínt, infrastruktúrát biztosítunk a Karcagi Játék Klub működéséhez,
ezáltal újabb közösség önszerveződését segítjük.
•
Osztály és iskolai közösségek részvételével zajlik a Családi nap programja, melynek
keretében osztályok közötti főzőversenyt, akadályversenyt, sportversenyt szervezünk.
•
A Rummikub játék nagyon népszerű a városban. A csoporttagok 2022-ben két
országos verseny és egy nyári tábor megszervezéséhez kapnak az intézménytől szakmai,
infrastrukturális és anyagi segítséget.
•
Az Ifjúsági Ház telephelyen élőzenei koncerteket, műsort tervezünk lebonyolítani. Az
országos hírű előadók mellett a helyi, amatőr zenekarok is lehetőséget kapnak a szereplésre, a
program összeállításakor számítunk közéműködésükre.
•
Az intézmény nyugdíjas klubjai lelkesen tervezik, szervezik a bálokat, amelyeken a
város és a térség több klubjának tagja vesz részt.
•
A lelki egészség megőrzését szolgáló, függőséget, devianciát, áldozattá válást
megelőző programunk helyszíne a Csokonai Könyvtár, ahol az internethasználat veszélyeire
hívjuk fel a fiatalok figyelmét.
c) Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása
•
Ismeretterjesztő előadásokat, kulturális célú kirándulásokat szervezünk. A téma és az
úti cél meghatározásakor figyelembe vesszük a lakosság javaslatait, igényeit. A jeles
napokhoz, évfordulókhoz kapcsolódóan on-line kvízjátékokat indítunk. Együttműködési
megállapodások alapján helyet és infrastruktúrát biztosítunk az iskolarendszeren kívüli
tanfolyamok, képzések lebonyolításához.
d) Hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése, feltételeinek biztosítása
•
Helyszínt biztosítunk, szakmai és infrastrukturális segítséget nyújtunk a Nótakör, a
Kunrózsa Csipkekör, és az intézmény által működtetett néptánccsoportok számára. Elsődleges
célunk a szünetelő néptánccsoportok újraindítása, a működők taglétszámának növelése. A
Csoóri Sándor Pályázat segítségével bízunk benne, hogy 2022-ben három alkalommal,
ünnepkörökhöz kapcsolódóan biztosítani tudjuk néptánccsoportjaink számára a bemutatkozási
lehetőséget, ezáltal a pályázati dokumentációban foglaltakat is teljesíteni tudjuk.
•
Az anyanyelvápolás érdekében tavasszal és ősszel mesemondó versenyt hirdetünk az
óvodás és alsó tagozatos gyerekeknek. Olvasásnépszerűsítő prózamondó versenyt szervezünk
a helyi általános iskolás, felső tagozatos tanulók részére: kedvenc könyvükből adnak elő
részletet, majd ezt a könyvet néhány mondatban ajánlják is a hallgatóságnak. A költészet
napjáról az „Amit szivedbe rejtesz” című irodalmi délután keretében emlékezünk meg.
•
A Csokonai Könyvtár évtizedek óta helyszíne a „Szép magyar beszéd” szép kiejtési
verseny területi fordulójának, a könyvtáros kollégák szervezik a programot.
•
Alkalmanként helyszínt, eszközt biztosítunk a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
rendezvényeihez.
•
Az állami, nemzeti ünnepek, megemlékezések helyi programját az intézmény szervezi
koordinálja: doni megemlékezés, március 15.,június 4. augusztus 20., október 6., október 23.
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e) Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása
•
A jelenleg szünetelő és / vagy újraéledő Szikfolt foltvarró klub, a Kun Kuckó városi
diákszínpad, Karcag Város Kamarakórusa, Karcagi Szimfonikus Zenekar számára fenntartjuk
a foglalkozások megtartásához szükséges helyiségeket, bízunk újrakezdésükben és
lehetőségeinkhez mérten segítjük az. Az amatőr helyi zenekarok és a Dalma Dance Club 3
csoportja számára biztosítjuk az alkotáshoz, a próbákhoz helyiséget, bemutatkozási alkalmat,
igény szerint szakmai és infrastrukturális segítséget.
g) A kulturális alapú gazdaságfejlesztés
Karcag város legnagyobb, 21 év alatt országos hírűvé vált eseménye a Karcagi Birkafőző
Fesztivál. Bízunk abban, hogy 2022-ben jelenléti formában, a húsz év alatt megszokottá vált
helyszínen rendezhetjük meg. Amennyiben a szokásoknak megfelelően megrendezése
kerülhet, elmondhatjuk a kulturális alapú gazdaságfejlesztés lehetőségét hordozza magában.
Hiszen középpontjában a Hungarikum karcagi birkapörkölt főzési tudományának továbbadása
áll, de ezen túl jelentős helyi gazdaságot élénkítő hatása is. Június utolsó hétvégéjén több mint
20 ezer vendég vált jegyet a rendezvényre: helyiek, a környező településekről és külföldről
érkezők egyaránt. A város és a környék szállodái, panziói, kempingjei, éttermei megtelnek. A
kétnapos rendezvény közösségi, társadalmi összetartó ereje, idegenforgalmi hozadéka
jelentős.

3.2 Rendezvényterv és Szolgáltatási terv
A 20/2018. (VII.9) EMMI rendelete 3. § (1) alapján: A feladatellátó az általa nyújtott
közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez éves szolgáltatási tervet készít a tárgyév
március 1-jéig. Közművelődési intézmény esetében az éves szolgáltatási terv a közművelődési
intézmény éves munkatervének részét képezi.
A Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár 2022. évi rendezvénytervét
az 1. számú melléklet, Szolgáltatási tervét a 2. számú melléklet tartalmazza.
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Reklám, marketing

•
A programok egy részének meghívóit, plakátjait az intézmény munkatársa tervezi,
nyomtatja, a nagyobb eseményeké nyomdai úton készül pl. Szent István napi programok,
Karcagi Birkafőző Fesztivál.
•
Kihasználjuk az intézmény honlapja, Facebook oldala által nyújtott lehetőségeket.
Rendezvényeink hirdetéseihez jelentős segítséget nyújt a Karcagi Hírmondó szerkesztősége, a
Karcag Televízió és a Karcagi Szuperinfó.
•
A programokról elektronikus Hírlevélben tájékoztatjuk a jelentkezőket. Ezzel a
lehetőséggel egyre többen élnek, de ezt az információszerzési formát is folyamatosan
népszerűsítjük.
•
A rendezvény jellegétől függően alkalmanként a telefonos, személyes megkeresés,
egyeztetés is szükséges lehet.
• A programokról, eseményekről, az intézmény munkájáról a beszámolnak a sajtó
képviselői. Jó kapcsolatot ápolunk a Karcag Televízió, a Karcag FM, a Karcagi Hírmondó,
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Karcagi Szuperinfó, az InfoKarcag, az Új Néplap, az Aktív Rádió stb. szerkesztőivel,
munkatársaival.
A társintézmények, civil szervezetek, egyéb jelentkezők számára a termeinket bérbe
adjuk, szükség esetén az eszközöket, igény szerint szakmai tanácsot, rendezvényszervezési
szolgáltatást biztosítunk.

5

Telephelyekhez kapcsolódó feladatok

5.1 Sportközpont
Városi Sportcsarnok
A Városi Sportcsarnok nyitva tartása hétköznap 06.00-22.00 óráig, hétvégeken a
különböző sportágak rendezvényei, versenyei és egyéb szabadidős tevékenységek
időtartamától függ. Az intézményegység feladatai közé tartozik az iskolai testnevelés órák, a
helyi sportélet szakosztályi edzéseinek, versenyeinek helyszínbiztosítása, ezen túl pedig
hozzájárul a város lakosságának szabadidő eltöltéséhez is.
Az épület jó adottságainak köszönhetően egyéb iskolai és kulturális rendezvények
helyszíne is lehet.
Liget Úti Sporttelep (labdarúgó és edző pályák)
Feladatunk a sportpálya karbantartása mellett a sportolási és edzési lehetőségek
biztosítása. Mindez egész éves figyelmet és munkát igényel, hiszen a téli hónapokban a
vagyonvédelem, a fűtés, karbantartás jelenti a fő feladatot, míg tavaszi-nyári-őszi időszakban
a füves felületek karbantartása (nyírás, szellőztetés, vágás) a legfontosabb.
A nyári hónapokban folyamatosan üzemeltetjük és az érdeklődők részére nyitva
tartjuk a sportpálya nyilvános vizesblokkját, mely így kiszolgálja az erdei tornapályára, és a
lombkorona sétányra érkező helyi és vidéki látogatókat is.
A Kosárliget is egész éves figyelmet igényel.
A folyamatban lévő és megvalósítás előtt álló sportszakmai, szabadidős helyszíneket
érintő fejlesztések, beruházások jelentősen befolyásolják az intézmény és a szakosztályok,
sportolók életét is.
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5.2 Ifjúsági Ház
A Püspökladányi u.11. szám alatt található épület kettős funkciót tölt be: könyvtári és
ifjúsági feladatok ellátásának helyszíne.
A városban működő amatőr zenekarok számára biztosítunk a pinceszinten
próbahelyiséget.
Célunk, hogy minden korosztály számára érdekes és tartalmas kikapcsolódási,
feltöltődési, ismertszerzési lehetőséget kínáljunk.
A Karcagi Szimfonikus Zenekar számára továbbra is fenntartjuk a rendelkezésükre
bocsátott helyiséget hangszereik, kottáik számára.
Az épületben hosszú távú bérleti szerződés keretében működik az Origó Klub, mely az
általa szervezett - az intézményünk által támogatott - koncertek, könnyűzenei programok
lebonyolításával biztosítja a fiatalok kulturált szórakozását.
A nagyteremben folyamatosan tartja művészeti óráit a túrkevei Korda Vince Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény kihelyezett tagozata, társastánc szakoktatással. Délutáni oktatás
formájában, heti két alaklommal, tanórai keretben társastáncot tanulhatnak a karcagi diákok.

5.3 Turizmus
A Karcag Városi Önkormányzat turisztikai feladatait a Déryné Kulturális, Turisztikai,
Sport Központ alapító okiratában, szervezeti és működési szabályzatában, a források egy
részét az intézmény mindenkori költségvetésében, az operatív feladatokat az éves
munkatervben hagyja jóvá.
A munkatervben prioritást kapott turisztikai feladatok:
•
„a személyi, tárgyi, dologi feltételek hatékonyabbá tétele valamennyi
intézményi feladat esetében,
•
a város turisztikai értékeinek felmérése,
•
a turisztikai marketing feladatok ellátása,
•
a turisztikai intézmények működésének koordinálása,
•
a turisztikai szolgáltatókkal való együttműködés megerősítése.”
Marketing szempontból kiemelt feladataink:
•
•
•
•
•
•

kiadványok megjelentetése, terjesztése, kiadványokban történő megjelenés,
média (írott és elektronikus sajtó) nyújtotta lehetőségek,
weboldalak és e-mail elérhetőségek kihasználása,
bel- és külföldi bemutatkozások szervezése,
rendezvények reklámhordozó szerepének kihasználása,
egyéb marketingeszközök használata
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5.4 Csokonai Könyvtár
A Csokonai Könyvtár általános gyűjtőkörű nyilvános közkönyvtár, amely a
gyűjteményeihez, szolgáltatásaihoz való hozzáférést korlátozás nélkül, mindenki számára
biztosítja.
Címe:
Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár
Csokonai Könyvtár telephely
5300 Karcag, Püspökladányi út 11.
Alapítás éve: 1952.
A Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár Csokonai Könyvtár
telephelye önkormányzati fenntartású, nyilvános jellegű, általános gyűjtőkörű, B típusú
közművelődési könyvtár. Ellátja mindazon feladatokat, melyeket a 2012. évi CLII. törvény a
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.
évi CXL. törvény módosításáról és a közművelődésről a KM-PM 3/1975. (VII.17) rendelettel
és a 2020. évi XXXII. törvény a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti
jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról
kimond.
Fő feladatunk: segíteni a felhasználóbarát információs társadalom kiépítését –
információgyűjtő, feltáró és szolgáltató munkánkkal folyamatosan gyarapodó dokumentum
állományunkkal.
Rövid összefoglaló
A 2021. esztendőben is hatással volt a könyvtár tevékenységére a pandémia. A
könyvtárak látogatása rendeletileg tiltott volt, online szolgáltatások, illetve a fenntartó
támogatásával február eleje óta „könyvtárablak” szolgáltatás működött.
A hosszas bezárás miatt online szolgáltatásaink körét bővítettük, online vetélkedőket és
verspályázatot hirdettünk. Igyekeztünk javítani, ahol nem lehetséges, szinten tartani a
pandémiás helyzet miatt visszaesett mutatókat.
Stratégiai célok végrehajtása
Magas színvonalú, a kor követelményeinek megfelelő minőségi szolgáltatás
megvalósítása.
Igyekezni kell a különböző korosztályok és olvasói rétegek tetszésének megfelelő, változatos
és igényes képzőművészeti, zenei, irodalmi és ismeretterjesztő rendezvényeket kínálni nem
csak a regisztrált könyvtárhasználók, hanem minden érdeklődő számára.
A könyvtári alapfeladatainkat az elkövetkezendő évben is színvonalasan, az olvasók
elégedettségét figyelembe véve fogjuk végezni. Az állomány bővítése szempontjából, az
igényes tartalmú, kivitelű dokumentumok beszerzése marad a fő célkitűzésünk.
2022. év kiemelt céljai és megvalósulásuk:
• az eddig elért eredmények, az elismertség megőrzése,
• stabil, kiszámítható, korrekt szakmai együttműködés,
• a számítógépes és telekommunikációs eszközök szinten tartása,
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• érdekes, színvonalas programok szervezése, szem előtt tartva a különböző érdeklődési
körű, műveltségű emberek igényeit,
• a minőségi szolgáltatások fejlesztése oly módon, hogy tekintettel legyünk a
költségvetési realitásokra, a pályázati lehetőségekre, szem előtt tartva a rendelkezésre
álló emberi erőforrások optimális kihasználását,
• könyvtárunk minél szélesebb körben történő bemutatása, reklámozása annak
érdekében, hogy továbbra is meghatározó hely legyen a karcagi és környékbeli lakosság
számára.

Szervezet
A Csokonai Könyvtár dolgozói létszáma: 6 fő
Csoportvezető, feldolgozó könyvtáros 1 fő
Informatikus könyvtáros 2 fő
Gyermekkönyvtáros 1 fő
Könyvtáros asszisztens 1 fő
Informatikus, segédkönyvtáros 1 fő
Közfoglalkoztatás
2022. február 28-ig 2 fő közfoglalkoztatott kolléga segíti munkákat segédmunkás
munkakörben; takarítói feladatokat látnak el. A következő program 2022. március 1.-2022.
július 31. között tart, azt ezt követő időszakról jelenleg nem rendelkezünk információval. A
mindennapi munkánk elvégzésében évek óta nagy segítséget nyújtanak a hozzánk hosszabbrövidebb időre érkező közfoglalkoztatott kollégák. Munkájuk nélkül a napi feladatok ellátása
komoly nehézségekbe ütközne.

Infrastruktúra
A technikai eszközök sajnálatosan gyors amortizálódása szükségessé teszi a terület
folyamatos fejlesztését. Az internetes részben jelenleg 4 gép áll a könyvtárhasználók
rendelkezésére, a gyermekkönyvtárban szintén 4 gép (utóbbiak a biztonságos
internethasználat érdekében szűrőprogrammal ellátva).
Jelentősebb infrastrukturális fejlesztésre pályázati forrásokból van lehetőségünk, ezért
továbbra is folyamatosan figyelemmel kísérjük a pályázati lehetőségeket.
Gyűjteményi információk
Gyűjteményfejlesztési stratégiánkat gyűjtőkörünknek megfelelően végezzük, az olvasói
igények figyelembevételével, az érdeklődés irányának megfelelően, az újdonságok
folyamatos beszerzésével. Ezen kívül kiemelt figyelmet fordítunk az ifjúsági irodalom
beszerzésére, valamint a gyermekrészleg szakirodalmi állományának frissítésére. Szigorú
válogatás után folyamatosan állományba vesszük az olvasóinktól kapott kitűnő állapotú és
gyűjtőkörünkbe illő ajándékkönyveket.
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Az új dokumentumok érkeztetése és leltári nyilvántartásba vétele után a gyűjtemény
feltárása a TextLib integrált könyvtári rendszerben történik.
Szolgáltatások (változások, trendek)
Kiemelt feladatunk a gyermekek olvasási szokásainak alakítása, megváltoztatása.
Fontos a gyermekek számára a kulturális, szabadidős tevékenységek szervezése. Az elmúlt
évben nagy figyelmet fordítottuk a gyerekekre, így elkezdődött az a folyamat, aminek
következtében napról napra több gyermek érkezik könyvtárba, egyre több gyermek vesz részt
a különböző programjainkon.
A könyvtári programok szervezésekor továbbra is fő szempont olvasóink, ill. a
potenciális használók igényeinek kielégítése, az olvasás és a könyvtár szolgáltatásainak
népszerűsítése.
A munkaterv összeállításánál most is arra törekszünk, hogy minden korosztálynak
kínáljunk programokat egyéni és csoportos, szervezett látogatás keretében. Ennek
megvalósítása érdekében továbbra is együttműködünk a helyi oktatási, szociális és civil
szervezetekkel.
Csatlakozunk az országos, megyei rendezvénysorozatokhoz (Országos Könyvtári
Napok, Szép Magyar Beszéd) és folytatjuk saját hagyományos programjainkat.
Minőségirányítás
A minőségirányítás célja a színvonalas könyvtári szolgáltatások biztosítása, az olvasói
elégedettség érdekében. Ebben az évben is törekszünk ennek az elégedettségnek az elérésre.
Tudományos kutatás és kiadványok
Tudományos kutatást nem végzünk, saját kiadványunk nincs.
Partnerségi együttműködések
Kiemelt figyelmet fordítunk a következő évben is az iskolákkal, óvodákkal való
kapcsolattartásra. Egész évben folyamatosan fogadjuk az iskolás és óvodás csoportokat.
PR/marketing/kommunikáció eredményei
Feladatunk, hogy a könyvtárunkban folyó munkáról, rendezvényekről folyamatosan
tájékoztassuk olvasóinkat, használóinkat. Kommunikációs tevékenységünkhöz továbbra is
igénybe vesszük a tömegtájékoztatás eszközei nyújtotta lehetőségeket. A minél teljesebb
tájékoztatás érdekében az elérni kívánt rétegek információszerzési szokásait is figyelembe
véve a hagyományos nyomtatott formában készített plakátok, szórólapok és meghívók mellett
honlapunkon és a közösségi oldalunkon online is népszerűsítjük a programjainkat.
Összefoglaló a megyei hatókörű városi könyvtár a megye területén működő könyvtárak
együttműködésének szervezésével kapcsolatos elvárt tevékenységének intézményre
gyakorolt pozitív hatásairól
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A Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár részére határidőre eljuttatjuk a statisztikai
adatszolgáltatást, a könyvtár beszámolóját és munkatervét. Részt veszünk az általuk
szervezett szakmai napokon, rendezvényeken. A kapcsolattartás folyamatos, mind a könyvtár
igazgatója, mind a könyvtár munkatársai segítőkészen állnak kérdéseinkhez, személyesen,
telefonon, e-mailen egyaránt.
12. A koronavírus-járvány okozta változásokról
A könyvtár munkatársai minden óvintézkedést megtesznek, annak érdekében, hogy az
elérhető szolgáltatások minél biztonságosabb körülmények között legyenek elérhetőek. A
járvány terjedési kockázatának csökkentésére szolgáló eszközök, fertőtlenítő szerek
beszerzése, alkalmazása folyamatos.
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Mutatók

Számadatok

I. Szolgáltatási feladatok
1. Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár székhelyén)
2. A tárgyévben a könyvtárat aktívan használók száma

36,00
800,00

2.1. tárgyévben a könyvtárhasználatok száma

87000,00

2.2. A tárgyévi regisztrált használók száma

800,00

2.3. A tárgyévi látogatók száma

12000,00

3. A könyvtári honlap-látogatások száma (kattintás a honlapra)

70000,00

4. A könyvtár honlapja (teljes webhely) hány nyelven érhető el
5. A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen
6. A könyvtár által az Országos Dokumentumellátási Rendszerben kölcsönzött
dokumentumok száma

1,00
60,00
10,00

7. A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma
7.1. A szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma
8. A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPACra)

4500,00

9. A kölcsönzések száma dokumentumtípusonként
9.1. Könyv

10000,00

9.2. Időszaki kiadvány
9.3. AV-dokumentum
9.4. Elektronikus dokumentum (fizikai hordozón)
9.5. Elektronikus dokumentum (digitálisan)
10. Irodalomkutatások, témafigyelések száma
10. Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma
10.1. A fogyatékossággal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma
11. A könyvtár által szervezett
11.1. olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális
képzések száma
11.1.1. a képzéseken résztvevők száma

10,00
250,00

11.2. digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem
formális képzések száma
11.2.1. a képzéseken résztvevők száma
11.3. akkreditált képzések, továbbképzések száma
11.3.1. a képzéseken résztvevők száma
11.4. könyvtárhasználati foglalkozások száma és azokon résztvevők száma
11.4.1. a résztvevők száma
11.5. hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő,
diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális
programok

10,00
250,00

11.5.1. a programok résztvevőinek száma
11.6. nemzetiségi közösségi indentitást erősítő programok száma
11.6.1. a programok résztvevőinek száma
11.7. fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma
11.7.1. a programok résztvevőinek száma
11.8. iskolai tehetséggondozást segítő, továbbá a gyermek- és ifjúsági korosztály
számára szervezett fejlesztő programok, foglalkozások és az azokon résztvevők száma
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20,00

11.8.1. a programok résztvevőinek száma

500,00

11.9. a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések
11.9.1. a programok résztvevőinek száma
12. A könyvtár oktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató kiadványainak
száma

10,00
200,00

13. Saját könyvtári hírlevél megjelenésének száma
14. A könyvtár megjelenésének száma a médiában

20,00

15. A használói elégedettség-mérések száma
15.1 A válaszadó használók aránya/alkalom (átlag)
16. A megyei hatókörű városi könyvtár koordinációjával minősítésre készülő
települési könyvtárak száma
17. Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma és a szolgálat
fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma
18. A könyvtárban foglalkoztatott önkéntesek száma
19. A könyvtárral írásos együttműködést kötő civil, határon túli, vállalkozói stb.
partnerek száma/év
II. Gyűjteményfejlesztés
1. A könyvtári állomány éves gyarapodása dokumentumtípusonként
1.1. Könyv (db)

1100,00

1.2. Bekötött, tékázott folyóirat (kötet)
1.3. Kartográfiai dokumentum (db)
1.4. Nyomtatott zenei dokumentum (db)
1.5. Hangdokumentum (db)
1.6. Képdokumentum (db)
1.7. Elektronikus (digitális) dokumentum (db)
1.8. E-könyv (db)
Egyéb dokumentum (db)
2. Gyűjteményből tárgyévben apasztott dokumentumok száma
dokumentumtípusonként
Könyv (db)

1500,00

Bekötött, tékázott folyóirat (kötet)
Kartográfiai dokumentum (db)
Nyomtatott zenei dokumentum (db)
Hangdokumentum (db)
Képdokumentum (db)
Elektronikus (digitális) dokumentum (db)
Digitalizált és szolgáltatott dokumentum (db)
E-könyv (db)
Egyéb dokumentum (db)
3. Kötelespéldányként kapott és nyilvántartásba vett dokumentumok száma
4. Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma
5. Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma

350,00
15,00

7. Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma
8. Az állományellenőrzés keretében ellenőrzött dokumentumok száma
8.1. Százalékos aránya a teljes állományhoz képest
III. Gyűjteményfeltárás
1. Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma
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700,00

2. Magyarországi Közös Katalógusba (MOKKA) betöltött tételek száma
3. Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának
időtartama napokban kifejezve
4. A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt
dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)

7,00
92,00

V. Rendezvény, kiállítás
1. A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi, megyei és országos szintű közösségi
programok, rendezvények száma összesen
1.1. a résztvevők száma

70,00
2000,00

2. Tárgyévben szervezett konferenciák száma
2.1. a résztvevők száma
3. A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások száma
3.1. a látogatók száma

4,00
300,00

4. Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma
4.1. a résztvevők száma

10,00
350,00

5. Egyéb rendezvényeken résztvevők száma
VI. Állományvédelem
1. Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív
állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma
2. Muzeális dokumentumok száma
3. Restaurált muzeális dokumentumok száma
4. Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma
5. Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma
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Intézmény

Rendezvény neve

Helyszín

Beszámoló szerinti típus
iskolai tehetséggondozást segítő, továbbá a gyermek- és ifjúsági korosztály
számára szervezett fejlesztő programok
családok számára meghirdetett rendezvények
iskolai tehetséggondozást segítő, továbbá a gyermek- és ifjúsági korosztály
számára szervezett fejlesztő programok
olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztés

„Szép Magyar Beszéd” területi verseny
Országos Könyvtári Napok
Jégvirágok mesemondó verseny
Déryné Kulturális,
Turisztikai, Sport
Központ és Könyvtár

Könyvtáros tanárok szakmai napja
Költészetnapi totó

Csokonai Könyvtár családok számára meghirdetett rendezvények

Könyvtári órák

olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztés

Könyvbemutatók

családok számára meghirdetett rendezvények

Kiállítások

családok számára meghirdetett rendezvények

Vetélkedők

családok számára meghirdetett rendezvények

Magyar kultúra napi kvíz - online

családok számára meghirdetett rendezvények
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Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)

2022. évi terv

Az intézmény finanszírozási bevételei
Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz

32017

– ebből fenntartói támogatás

32017

– ebből felhasznált maradvány
– ebből központi költségvetési támogatás
– ebből pályázati támogatás
– a pályázati támogatásból EU-támogatás
32440

Az intézmény működési bevételei
Szolgáltatásokhoz köthető bevétel
Egyéb bevétel

152
271
32440

Az intézmény kiadásai kiemelt előirányzatonként
Személyi juttatás

21982

Munkaadókat terhelő összes járulék

3407

Dologi kiadás

6607

Egyéb kiadás

444

Munkaügyi adatok

2020. január 1-i állapot
szerint

Összlétszám

2022. január 1-i
állapot szerint
6

5

Könyvtáros szakképesítéssel

5

4

Középfokú szakképesítéssel

1

1

Ebből vezető vagy magasabb vezető
Távollévők
Könyvtári szakmai munkakörben
foglalkoztatottak

Egyéb felsőfokú végzettséggel
Egyéb munkakörben foglalkoztatottak
Egyéb alkalmazott felsőfokú végzettséggel
Egyéb alkalmazott középfokú végzettséggel
*Az adatok egész főben megadva, az esetleges részmunkaidő figyelmen kívül hagyásával értendőek
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6

Fejlesztésre vonatkozó feladatok, kitűzött célok

A 2022. évben a 2020-2022-ben meghatározott rövid, közép és hosszú távú célok
megvalósítása felé haladva végezzük munkánkat. Szigorú és takarékos gazdálkodás mellett a
város körzetközponti szerepét a kulturális területen is tovább erősítjük.
•
Az intézmény működését meghatározó szabályokat, szabályzatok a jogszabályi
változásoknak megfelelően felülvizsgáljuk és módosítjuk.
•
A rendezvények szervezése során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy minden
korosztály találjon számára vonzó programot.
•
Fontosnak tartjuk a kiscsoportok és amatőr művészeti csoportok működésének
segítését, a lehetőségekhez mérten a tárgyi feltételek javítását, az új kezdeményezések
felkarolását, a kialakuló klubok, közösségek működésének segítését.
•
A hagyományok megőrzése, felfrissítése, új tartalommal való megtöltése mellett olyan
kulturális, turisztikai, sport programok szervezése feladatunk, melyek a város és a kistérség
lakossága körében is felkeltik az érdeklődést.
•
Cél az intézmény dolgozói kollektívájának elismerése, a munkaintenzitás fenntartása,
a csapatszellem kialakítása, családbarát intézkedések bevezetése. Munkatársainkat a „Life
Long Learning – Az egész életen át tart tanulás”-ra ösztönözzük: törekszünk a továbbképzési
és tapasztalatcsere lehetőségeinek biztosítására.

Karcag, 2022. február 10.

Sótiné Szathmári Dóra
igazgató
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Mellékletek
1. számú melléklet: A Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár
rendezvényterve
2022. évi rendezvényterv
Rendezvény neve
1.

Doni- megemlékezés

Helyszín
Január
Református Nagytemplom
Kun Piéta emlékmű
Déryné Kulturális Központ

Véradás
Magyar kultúra napja – közönségtalálkozó Csikos
3.
Sándor Jászai Mari-díjas, Érdemes művésszel
4. Magyar kultúra napja városi ünnepség
5. TRIÁSZ koncert
Szentannai Sámuel Református Gimnázium,
6.
Technikum és Kollégium – szalagavató ünnepség
7. Rummikub játéknap
8. Koncz Zsuzsa koncert - elmaradt
Február
4. „Szép magyar beszéd” Kazinczy szép kiejtési verseny
Zenthe Ferenc Színház: Szent Péter esernyője – a
5.
Déryné program színházi előadása
6. Rummikub házi bajnokság
Karcagi Házipálinka Verseny
7.
Házi kelt tésztás sütemények versenye
„Szerelmem Sárdy” zenés történet egy eltitkolt
8.
szerelemről
Karcagi Kolbászízesítő Verseny
9. Karcagi Házipálinka Verseny
Házi kelt tésztás sütemények versenye
Március
2.

Időpont
2022.január 9.
2022.január 14.

Ifjúsági Ház-Csokonai Könyvtár

2022. január 20.

Déryné Kulturális Központ
Ifjúsági Ház-Csokonai Könyvtár

2022. január 21.
2022. január 22.

Déryné Kulturális Központ

2022. január 28.

Déryné Kulturális Központ
Déryné Kulturális Központ

2022. január 29.
2022. január 31.

Ifjúsági Ház-Csokonai Könyvtár

2022. február 10.

Déryné Kulturális Központ

2022. február 15.

Déryné Kulturális Központ

2022. február 16.

Déryné Kulturális Központ

2022. február 19.

Ifjúsági Ház-Csokonai Könyvtár

2022. február 24.

Déryné Kulturális Központ előtti
lezárt útszakasz

2022. február 26.

10. SZAK-MA bál (Szaki 2000 Alapítvány rendezvénye)

Déryné Kulturális Központ

2022. március 5.

11. Véradás

Déryné Kulturális Központ

2022.március 11.

Déryné Kulturális Központ

2022. március 12.

Református Nagytemplom
Kossuth tér

2022. március 13.

14. Kalapács József - Dying Wish koncert

Ifjúsági Ház-Csokonai Könyvtár

2022. március 13.

15. Filharmóniai hangverseny

Déryné Kulturális Központ

2022. március 16.

Fáklyás felvonulás az 1848/49-es forradalom és
16. szabadságharc tiszteletére
Lézershow

Városközpont

2022. március 16.

17. Dumaszínház – est

Déryné Kulturális Központ

2022. március 24.

Déryné Kulturális Központ

2022. március 28.

Déryné Kulturális Központ
Déryné Kulturális Központ

2022. március 31.
2022. március 30.

Martenica – tavaszköszöntő bolgár ünnepség és
táncház
12
Fellépők: Mohácsi busók, Karcagi Biljana Bolgár,
Mohácsi busók, DKTSKK Pántlika néptánccsoport
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc
13.
tiszteletére rendezett ünnepség

18.

Csigabiga palota mesemondó verseny óvodás
korúaknak

19. Csigabiga palota mesemondó verseny 1-2.
20. Filharmóniai hangverseny
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Április
21. Csigabiga palota mesemondó verseny 3-4.
22. MÁS-NAP
23. Rendhagyó irodalomóra a költészet napja alkalmából
„Amit szivedbe rejtesz” – költészet napi verses
24.
délután
Május
25. Nektár Színház: Szépség és a szörnyeteg

Déryné Kulturális Központ
Városi Sportcsarnok
Ifjúsági Ház- Csokonai Könyvtár

2022. április 1.
2022. április 5.
2022. április 11.

Ifjúsági Ház- Csokonai Könyvtár

2022. április 13.

Déryné Kulturális Központ

2022. május

26.

Karcagi Birkafőzők Egyesülete program
Gyermekprogram biztosítása DKTSKK

Szélmalmi Fogadóház

2022. május 1.

27.

Életet az éveknek Nyugdíjas Klub Tavaszköszöntő
bálja

Déryné Kulturális Központ

2022. május 12.

Múzeumpark

2022. május 21.

Kossuth tér - Országzászló
Városközpont

2022.június 3.
2022. június 24-25.

Akácliget Gyógy-és Strandfürdő

2022. július 15-18.

Déryné Kulturális Központ

2022. augusztus 13.

Kossuth tér

2022. augusztus 19-21.

Déryné Kulturális Központ
Városháza előtti tér
Ifjúsági Ház- Csokonai Könyvtár

2022. szeptember
2022. szeptember 17.
2002. szeptember-

Ifjúsági Ház- Csokonai Könyvtár
Ifjúsági Ház- Csokonai Könyvtár
Aradi vértanúk tere

2022. október 3.
2022. október 3-7.
2022. október 6.

28. Családi nap
Június
29. Nemzeti Összetartozás Napja
30. Karcagi Birkafőző Fesztivál
Július
III. Országos rummikub tábor
31.
III. Akácliget Kupa
Augusztus
32. IV. Rummikub Karcag Kupa
Szent István-napi programok
33. Malek Andi Soulistic koncert, Szolnoki Szimfonikus
Zenekar koncertje
Szeptember
34. Díszmadár kiállítás
35. Város Napja
36. Népmese napja- rajzpályázat és kiállítás
Október
37. Népmese napja kiállítás
38. Őszi könyvtári napok
39. Aradi vértanúk emléknapja

Az 1956-os forradalom és szabadságharc és a Magyar
40. Köztársaság 32. évfordulója tiszteletére rendezett
Kossuth tér
városi ünnepség
November
41. Jégvirágok- mesemondó verseny 1-4. osztályig
42. Olvastad már? - prózamondó verseny 5-6.
43. Olvastad már? - prózamondó verseny 7-8.
December
44. Jégvirágok- mesemondó verseny 1-4. osztályig
43. Adventi Játszóház
45. Aranykapu – adventi programok
46. Galambkiállítás

2022. október 23.

Ifjúsági Ház- Csokonai Könyvtár
Déryné Kulturális Központ
Déryné Kulturális Központ

2022. november
2022. november 7.
2022. november 10.

Ifjúsági Ház- Csokonai Könyvtár
Déryné Kulturális Központ
Városháza udvara
Városi Sportcsarnok

2022. december
2022. december 10.
2022. december 15-17.
2022. december 16-18.
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2. számú melléklet: A Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár szolgáltatási terve
Szolgáltatási terv 20/2018. EMMI rendelet 3. § (2)
Közművelődési
alapszolgáltatások
Kultv.76. § (3)

a) Művelődő
közösségek
létrejöttének
elősegítése,
működésük
támogatása,
fejlődésük
segítése, a
közművelődési
tevékenységek és
művelődő
közösségek
számára a
helyszín
biztosítása

Kormányzati
funkciók

82091
KözművelődésKözösségi és
társadalmi
részvétel
fejlesztése

A közösségi tevékenység
Tevékenység,
esemény
megnevezése

Tevékenység, esemény célja

Helyszíne

Rendszeressége
/ tervezett
időpontja

tervezett
létszám

„Életet az Éveknek”
Nyugdíjas Klub

Nyugdíjas korosztály számára közösségi
foglalkozások szervezése a szabadidő hasznos
eltöltése céljából, többféle témában.

Déryné Kulturális
Központ

kéthetente 2 óra
időtartamban

86 fő

Nyugdíjas Pedagógus
Klub

Közös programok, előadások, kirándulások
szervezése a nyugdíjas pedagógusok részére.

Déryné Kulturális
Központ

havonta 2 óra
időtartamban

35 fő

Beszélgetőkör

A klub formában működő csoport tagjai
előadásokat hallgatnak a közösséget érintő,
érdeklő témákban.

Déryné Kulturális
Központ

havonta 3 óra
időtartamban

40 fő

Rummikub

A népszerű játék közös játszása,
népszerűsítése.

Déryné Kulturális
Központ

hetente 4 óra
időtartamban

35 fő

Karcagi Játék Klub

A fantasy világába kalauzoló szerepjáték
népszerűsítése játéknapok versenyek
alkalmával.

Déryné Kulturális
Központ

havonta

10 fő

Látássérültek klubja

A csoporttagok negyedévente találkoznak. Az
őket érintő problémákat beszélik meg.

Déryné Kulturális
Központ

negyedévente 2 óra
időtartamban

10 fő
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Helyi közösségek
bevonásának módja

A lakosság meghívása a
csoport által szervezett
eseményekre, a
programok
médiafelületeken történő
hirdetése. Egyeztetve a
csoport vezetőjével.

2. számú melléklet: A Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár szolgáltatási terve
Szolgáltatási terv 20/2018. EMMI rendelet 3. § (2)
Közművelődési
alapszolgáltatások
Kultv.76. § (3)

Kormányzati
funkciók

A közösségi tevékenység
Tevékenység, esemény
megnevezése
Színházi előadások

Neves előadók, színházak meghívása
többféle korosztály számára.

Élőzenei műsorok
Játszóházi foglalkozás
„Életet az Éveknek”
Nyugdíjas Klub bál

b) Közösségi és
társadalmi
részvétel
fejlesztése

82091
KözművelődésKözösségi és
társadalmi
részvétel
fejlesztése

Tevékenység, esemény célja

„Életet az Éveknek”
Nyugdíjas Klub bál
Családi Nap

Helyszíne

Rendszeressége /
tervezett
tervezett
létszám
időpontja

Déryné Kulturális
Központ

7 alkalom

2100 fő

Könnyűzenei koncertsorozat - pályázati
megvalósítás. ZPT-B-2020-0097

Ifjúsági HázCsokonai Könyvtár

3 alkalom

400 fő

Kézműves foglalkozások az ünnepekhez,
évszakokhoz kapcsolódóan.

Déryné Kulturális
Központ

4 alkalom

300 fő

Déryné Kulturális
Központ

2022. február 23.

100 fő

Déryné Kulturális
Központ

2022. május 18.

100 fő

Múzeumpark

2022. május 21.

700 fő

Akácliget Gyógy- és
Strandfürdő

2022. július 15-18.

45 fő

A nyugdíjas klub farsangi bálja, a városban
és a térségben működő nyugdíjas szervezetek
meghívásával.
A nyugdíjas klub tavaszköszöntő bálja, a
városban és a térségben működő nyugdíjas
szervezetek meghívásával.
A hagyományos gyermeknapi játszóházon
kívül, sportverseny, népi ételek főzőversenye.

Rummikub tábor

A Rummikub játék kedvelőinek országos
tábor szervezése.

IV. Karcagi Kupa
Rummikub verseny

Országos verseny

Déryné Kulturális
Központ

2022. augusztus 13.

80 fő

„Életet az Éveknek” bál

A klub idősek napi bálja, a városban és a
térségben működő nyugdíjas szervezetek
meghívásával.

Déryné Kulturális
Központ

2022. október 5.

100 fő

Adventi játszóház

Kézműves foglalkozások, színpadi
produkciók, népi játszótér.

Városi Sportcsarnok

2022. december 10.

400 fő

Aranykapu – adventi
programok

Városi programok, koncertek az advent
jegyében.

Városháza udvara

2022. december 1517.

1000 fő
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Helyi közösségek
bevonásának módja

A lakosság meghívása a
művelődési központ által
szervezett eseményekre,
programokra. A
rendezvények hirdetése
médiafelületeken
történik. Közös
programok esetén
egyeztetve az
intézmények és a civil
szervezetek vezetőivel.

2. számú melléklet: A Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár szolgáltatási terve
Közművelődési
alapszolgáltatások
Kultv.76. § (3)

c) Az egész életre
kiterjedő tanulás
feltételeinek
biztosítása

Kormányzati
funkciók

Szolgáltatási terv 20/2018. EMMI rendelet 3. § (2)
A közösségi tevékenység
Tevékenység,
esemény
megnevezése

Tevékenység, esemény célja

Ismeretterjesztő
Szakemberek meghívásával ismeretterjesztő
előadások, kulturális célú
előadások szervezése, többféle témában.
kirándulások

82093
Közművelődésegész életre
kiterjedő tanulás, Totók, kvízek
amatőr művészek

Rendhagyó könyvtári
órák

Kvízjátékok érdekességek az évfordulókhoz,
jeles napokhoz, ünnepekhez kapcsolódóan.
Könyvtári program, könyvtár ismertető,
mesefeldolgozás, játékos formában
ismeretterjesztő programok, kézműves
foglalkozásokkal.
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Helyszíne

Rendszeressége
tervezett
/ tervezett
létszám
időpontja

Déryné Kulturális
Központ / Ifjúsági
Ház- Csokonai
Könyvtár

7 alkalom

420 fő

on-line

5 alkalom

120 fő

Ifjúsági HázCsokonai Könyvtár

15 alkalom

350 fő

Helyi közösségek
bevonásának módja

A tanulás tárgyi, esetleg
szakmai feltételeinek
biztosítása mellett
ösztönözzük a
lakosságot,
önszerveződő,
tudásmegosztó alkalmak
megtartására.

2. számú melléklet: A Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár szolgáltatási terve
Szolgáltatási terv 20/2018. EMMI rendelet 3. § (2)
Közművelődési
alapszolgáltatások
Kultv.76. § (3)

Kormányzati
funkciók

A közösségi tevékenység
Tevékenység,
esemény
megnevezése

Rendszeressége
tervezett
/ tervezett
létszám
időpontja
hetente 2 óra
időtartamban

18 fő

A helyi hagyományokra épülő vert csipke
készítésének továbbadása, elsajátítása.
Körjátékok játszása, néptánc lépések
alapjainak elsajátításnak alapja
óvodásoknak.
Néptánc tanulása, körjátékok, koreográfiák
betanulása 7-9 éves korig.

Ifjúsági HázCsokonai Könyvtár

hetente 2 óra
időtartamban

10 fő

Déryné Kulturális
Központ

hetente 1 óra
időtartamban

szervezés
alatt

Déryné Kulturális
Központ

hetente 1 óra
időtartamban

10 fő

Néptánc - Árendás

Néptánc tanulása, koreográfiák betanulása
10-14 éves korig.

Déryné Kulturális
Központ

hetente 2 óra
időtartamban

szervezés
alatt

Néptánc - Pántlika

Ifjúsági néptánc szakkör foglalkozásai.

Déryné Kulturális
Központ

hetente 2 óra
időtartamban

12 fő

Megemlékezés a doni
katasztrófa áldozataira
Az 1848/49-es
forradalom és
szabadságharc
tiszteletére rendezett
ünnepség
Fáklyás felvonulás
Csigabiga palota
mesemondó verseny

Közös megemlékezés az egyházakkal, civil
szervezetekkel.

Református templom

2022. január 9.

120 fő

Megemlékezés

Kossuth tér

2022. március 13.
és 16.

összesen:
700 fő

Mesemondó verseny 3 kategóriában.

Déryné Kulturális
Központ

2022. március 28.,
31., április 1.

200 fő

Húsvéti népszokások

A néptánccsoportok bemutató műsora

Déryné Kulturális
Központ

2022. április

600 fő

Kunrózsa Csipkekör
Néptánc - Toporgók
Néptánc - Kopogók

Magyar nóták tanulása, közös éneklése
felnőtteknek, nyugdíjasoknak.

Helyszíne
Déryné Kulturális
Központ

Nótakör

d) A hagyományos
82092
közösségi
Közművelődéskulturális értékek
hagyományos
átörökítése,
közösségi
feltételeinek
kulturális értékek
biztosítása
gondozása

Tevékenység, esemény célja

29

Helyi közösségek
bevonásának módja

A csoportok fellépési
lehetőségeinek
biztosítása. A lakosság
meghívása az
eseményekre. A
programok
médiafelületeken való
hirdetése. A versenyek,
programok szervezése,
lebonyolítása a
társintézmények, civil
szervezetek bevonásával
történik.

2. számú melléklet: A Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár szolgáltatási terve
Közművelődési
alapszolgáltatások
Kultv.76. § (3)

Kormányzati
funkciók

d) A hagyományos
82092
közösségi
Közművelődéskulturális értékek
hagyományos
átörökítése,
közösségi
feltételeinek
kulturális értékek
biztosítása
gondozása

Szolgáltatási terv 20/2018. EMMI rendelet 3. § (2)
A közösségi tevékenység
Tevékenység,
esemény
megnevezése

Tevékenység, esemény célja

Kunok története történelmi és
helyismereti verseny

Helytörténeti verseny felső tagozatos
tanulók részvételével.

Nemzeti összetartozás
napja

Megemlékezés

Szent István- napi
programok

Megemlékezés, körmenet, koncertek,
kenyérszentelés.

Város Napja

Koncertek, kézműves vásár és kísérő
programok.

Népmese napja
rajzpályázat és kiállítás

Helyszíne

Rendszeressége
tervezett
/ tervezett
létszám
időpontja

Déryné Kulturális
Központ

2022. november

40 fő

Kossuth tér Országzászló

2022. június 3.

250 fő

Kossuth tér

2022. augusztus

5000 fő

Városháza előtti tér

2022. szeptember
17.

5000 fő

A máig népszerű magyar népmesék képi
feldolgozása.

Déryné Kulturális
Központ

2022. szeptember

120 fő

Megemlékezés

Aradi vértanúk tere

2022. október 6.

250 fő

Megemlékezés

Kossuth tér

2022. október 23.

400 fő

„Olvastad már?”Felső tagozatos diákok könyvbemutatója,
prózamondó verseny 5-8. prózarészlet előadásával, 2 korosztály
osztályig
számára.

Déryné Kulturális
Központ

2022. november

90 fő

Ifjúsági HázCsokonai Könyvtár

2022. novemberdecember

160 fő

Aradi vértanúk
emléknapja
Az 1956-os forradalom
és szabadságharc és a
Magyar Köztársaság 33.
évfordulója tiszteletére

Jégvirágok mesemondó
verseny 1-4.osztályig

2 korcsoport számára hirdetett mesemondó
verseny.
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Helyi közösségek
bevonásának módja

A csoportok fellépési
lehetőségeinek
biztosítása. A lakosság
meghívása az
eseményekre. A
programok
médiafelületeken való
hirdetése. A versenyek,
programok szervezése,
lebonyolítása a
társintézmények, civil
szervezetek bevonásával
történik

2. számú melléklet: A Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár szolgáltatási terve
Közművelődési
alapszolgáltatások
Kultv.76. § (3)

Kormányzati
funkciók

Szolgáltatási terv 20/2018. EMMI rendelet 3. § (2)
A közösségi tevékenység
Tevékenység,
esemény
megnevezése
Szikfolt foltvarró Klub

e) Amatőr alkotóés előadóművészeti
tevékenység
feltételeinek
biztosítása

82093
Közművelődés- Kun Kuckó Városi
Diákszínpad
egész életre
kiterjedő tanulás,
Karcag Város
amatőr művészek
Kamarakórusa

Dalma Dance Club 3
csoport

g) Kulturális
alapú
gazdaságfejlesztés

82094
Közművelődés - Karcagi Birkafőző
kulturális alapú Fesztivál
gazdaságfejlesztés

Tevékenység, esemény célja
A folton-folt technikák megismertetése
közösségi tevékenység során.
Színjátszó- és drámaszakkör. A gyermekek
kreativitását fejlesztő foglalkozás.
A kórus, a próbákon túl fellép a városi
rendezvényeken, minősítő versenyeken is
részt vesz.
Moderntánc, mazsorett és hip-hop
koreográfiák több korosztálynak.

Az országosan, sőt határainkon túl is
népszerű gasztronómiai program elsősorban
a Hungarikum karcagi birkapörkölt
népszerűsíti, másrészt kétnapos
kikapcsolódást nyújt az egész család
számára.
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Helyszíne

Rendszeressége
tervezett
/ tervezett
létszám
időpontja

Ifjúsági HázCsokonai Könyvtár

hetente 2 óra
időtartamban

szünetel
szervezés
alatt

Déryné Kulturális
Központ

hetente 90 perc
időtartamban

szünetel
szervezés
alatt

külső helyszín

hetente 4 óra
időtartamban

8 fő

Déryné Kulturális
Központ

hetente 1 óra
időtartamban

9 fő

Városközpont

2022. június 2425.

20000 fő

Helyi közösségek
bevonásának módja

Megjelenést biztosítunk
csoportjaink számára. A
bemutatókra,
kiállításokra meghívjuk
az érdeklődő lakosságot
is.

Médiafelületeken
hirdetve várjuk az
érdeklődőket. Civil
szervezetek,
társintézmények
bevonása a programok
lebonyolításába.

