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B e s z á m o l ó 

a Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár 

2019. évi tevékenységéről 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár 2019. évi beszámolója a 

vonatkozó magasabb jogszabályok, az alapító okiratában meghatározottak, az önkormányzat 

közművelődési feladatairól szóló 23/2007. (VI. 1.) önkormányzati rendelet, valamint a 2019. 

évi munkatervében vállalt és megjelölt feladatok alapján készült, melyeket a közművelődés 

terén kialakult hagyományok, az anyagi lehetőségek és a közművelődésben résztvevő 

lakossági igények alapoztak meg.  

 

     Kérem a beszámoló megvitatását és az alábbi határozat meghozatalát. 

 

 

………/2020. (II. 27.) „kt." sz. határozat  

a Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár 2019. évi tevékenységéről  

A Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX Tv. 10. § 1 bekezdésének b. pontjában 

biztosított feladatkörében eljárva az alábbiak szerint dönt:  
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1. A Képviselő-testület a Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár 

2019. évi tevékenységéről szóló beszámolóját a határozat melléklete szerint 

jóváhagyja.  

 

Erről értesülnek: 

1. Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai, lakóhelyükön 

2. Karcag Városi Önkormányzat Polgármestere, helyben  

3. Karcag Városi Önkormányzat Jegyzője, helyben  

4. Karcagi Polgármesteri Hivatal Költségvetési, Gazdálkodási és Kistérségi Iroda, 

helyben  

5. Karcagi Polgármesteri Hivatal Aljegyzői Iroda, helyben 

6. Karcagi Polgármesteri Hivatal, Nagyné Major Mária intézményi és civil kapcsolatok 

ügyintézője, helyben 

7. Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár Karcag, Dózsa György u. 

5-7. 

 

Karcag, 2020. február 13. 

 

                         Szepesi Tibor 

         igazgató 
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………/2020. (II. 27.) „kt." sz. határozat melléklete 

 

B e s z á m o l ó 

a Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár 

2019. évi tevékenységéről 

 

 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 

többszörösen módosított 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, és az arról készített beszámolót.  

A Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár 2019. évről szóló beszámolója a 

vonatkozó magasabb jogszabályok, az alapító okiratában meghatározottak, az önkormányzat 

közművelődési feladatairól szóló 23/2007. (VI. 1.) önkormányzati rendelet, valamint a 2019. 

évi munkatervében vállalt és megjelölt feladatok alapján készült, melyeket a közművelődés 

terén kialakult hagyományok, az anyagi lehetőségek és a közművelődésben résztvevő 

lakossági igények alapoztak meg.  

 

 Minden rendelkezésünkre álló lehetősséggel (humánerőforrás, szakértelem, kreatív 

gondolkodás, tenni akarás, együttműködés), valamint meglévő technikai eszközeink 

igénybevételével azon voltunk, hogy a hagyományos városi kis és nagy rendezvények, 

és az általunk tervezett programok megvalósuljanak.  

 A rendezvények szervezése során kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy minden 

korosztály találjon számára vonzó programot. 

 A korábbi évekhez hasonlóan ebben az évben is kiemelten fontosnak tartottuk a 

kiscsoportok és amatőr művészeti csoportok működésének segítését, a lehetőségekhez 

mérten a tárgyi feltételek javítását. 

 Fontosnak tartottuk új kezdeményezések felkarolását, a kialakuló klubok, közösségek 

működésének segítését. 

 Feladatunk volt a valódi értékek felismertetése, átadása, a programjainkon résztvevő 

emberek szellemi, lelki, fizikai felfrissülésének elősegítése. 
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Az intézményi struktúra, személyi feltételek: 

 

 A Karcag Városi Önkormányzat a többször módosított 16/2011. (III. 31.) „kt” számú 

határozatának értelmében az intézmény keretében egységes irányítás alatt működnek 

az alábbi intézmény egységek és telephelyek:  

 

 Ifjúsági Ház - Csokonai Könyvtár, Karcag, Püspökladányi u. 11. (hrsz.: 3959) 

 Sportközpont, Karcag, Kálvin u. 6. (hrsz: 3979) 

 Városi Sportudvar, Karcag, Madarasi út 3. (hrsz: 61.) 

 Liget Úti Sporttelep, Karcag, Liget út (hrsz: 2942/3, 2947/2) 

 Nagykun Látogatóközpont Karcag, Táncsics krt.46. (hrsz.: 1292) 

 

 

Az intézmény feladatkörének bővülése miatt a Karcag Városi Önkormányzat határozatában 

hagyta jóvá a Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár Szervezeti és 

Működési szabályzatát, mely szerint az intézmény feladatköre az alábbiak szerint került 

meghatározásra: 

    meghatározott közfeladata: 

 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 Városi Vegyeskar (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. 

 a tanfolyamok, konferenciák és felnőttképzések szervezése, pályázatok 

meghirdetése, könyv, képeslap, CD, DVD és egyéb kiadványok 

megjelentetése, értékesítése, 

 ajándéktárgyak készíttetése, értékesítése,  

 kiállítások, bemutatók színházi előadások, koncertek szervezése, 

jegyértékesítés, 

 vásárok szervezése és lebonyolítása, 

 kirándulások szervezése,  
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 a város ifjúsági korosztálya számára közösségi színtér biztosítása,  

 filmvetítések szervezése, 

 városnéző séták, kézműves foglalkozások és táborok, gasztronómiai bemutatók 

szervezése, 

 a város lakossága számára nyilvános könyvtár és fiókkönyvtárak 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, 

 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, sportudvar, sportlétesítmény bérbeadása, a Liget Úti 

Sporttelep működtetése. 

 

Az intézmény küldetése:  

 

Az intézmény a város és a kistérség legnagyobb kulturális intézménye fő feladatának tekinti, 

hogy biztosítsa:  

 a település és vonzáskörzete lakói számára a kultúrához, az információhoz és a 

tudáshoz való hozzáférést,  

 szolgáltatásai révén minél kedvezőbb feltételeket biztosítson használói számára a 

magyar és az egyetemes kultúra értékeinek megismeréséhez, a folyamatos 

önművelődéshez,  

 elősegítse a város történetének; kulturális, művészeti és néprajzi hagyományainak; 

természeti értékeinek; gazdasági és társadalmi folyamatainak kutatását és bemutatását;  

 segítse a szabadidő hasznos eltöltését, 

 vállalja fel az élethosszig tartó tanulás segítését, 

 szolgáltatásai által segítse mindazokat, akik az oktatás különféle formáiban vesznek 

részt,  

 információs hátterével nyújtson segítséget az állampolgári tájékozódáshoz, a 

közügyek intézéséhez, a közhasznú ismeretek megszerzéséhez,  

 helyet biztosítson az önművelődést, a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló 

rendezvényeknek, civil szervezeteknek,  

 hozzájáruljon a hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségének növeléséhez. 
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Átfogó célunk, hogy lehetővé tegyük a településünkön élők és minden bennünket felkereső 

polgár számára, hogy hozzáférjenek intézményünk közvetlen vagy közvetett szolgáltatásai 

által minden olyan kulturális, művészi alkotáshoz, történéshez, információhoz, amely tudást, 

szellemi élményt eredményez, és a munkában, a közéletben, az élethosszig tartó tanulásban, a 

mindennapi élet színterein hasznos segítséget biztosít. Az intézmény a fenntartó 

önkormányzat célkitűzéseivel összhangban arra törekszik, hogy kultúraközvetítő 

tevékenységével, szolgáltatásaival és munkatársai szaktudásával a fenti célok megvalósítását 

szolgálja. 

Humán erőforrás  

A módosított szervezeti szabályzat az irányítás területén is racionalizálta az új integrált 

intézmény szervezeti struktúráját. Az intézmény szervezetileg 3 nagy egységre, ezen belül 4 

részegységre tagolódik:  

- kulturális, turisztikai (ezen belül könyvtári-közgyűjteményi, illetve közművelődési 

csoport, valamint a technikai csoport) 

- sport-ifjúsági (ezen belül technikai csoport) 

- gazdasági csoport.  

Az igazgató mellett két helyettes dolgozik:  

 1 fő általános igazgatóhelyettes, - távolléte esetén teljes joggal helyettesíti az 

igazgatót - aki a kulturális és turisztikai, és 

 1 fő szakmai igazgatóhelyettes, aki sport és ifjúsági ügyek irányítását, szervezését 

végzi.  

A 27+1 fő teljes munkaidős és 1 fő részfoglalkozású dolgozóból álló személyi állomány 

munkáját további 2 fő csoportvezető irányítja a közgyűjteményi és a gazdasági területeken.  

 

Csatlakoztunk a közfoglalkoztatási programhoz, ahol több ütemben segítették munkánkat a 

programban résztvevők:  

 

 1. ütem: 2018.07.01-2019.02.28 –  25 fő   (8 órás) 

 19 fő segédmunkás 

 6 fő karbantartó 

     2. ütem: 2019.03.01-2020.02.29 –  28 fő   (8 órás) 

 23 fő segédmunkás 

 5 fő karbantartó 

OSZK – Kulturális Közfoglalkoztatási Program keretén belül:  

1. ütem: BP/0701/3997-1/2018.-2018.07.11-2019.02.28 - 2 fő (8 órás) - 2 fő adatrögzítő 

2. ütem: BP/0701/8947-4/2019.-2019.04.01-2019.12.31 - 1 fő (8 órás) - 1 fő adatrögzítő 
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Anyagi feltételek és teljesülések alakulása 2019-ban 

 

Megnevezés 2019. évi eredeti előirányzat 2019. módosított előirányzat 2019. tényleges teljesítés 

K1 - Személyi juttatások 102 769 304 Ft 123 905 827 Ft 114 092 413 Ft 

K2 - Munkaadói járulék 19 026 459 Ft 23 092 527 Ft 21 783 240 Ft 

K3 - Dologi kiadás 98 671 056 Ft 101 952 852 Ft 103 504 140 Ft 

K4 - Támogatás értékű kiadás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

K5 - Támogatásértékű működési 
kiadás 

0 Ft 719 800 Ft 719 722 Ft 

K6 - Felhalmozás 1 536 000 Ft 3 037 060 Ft 2 467 980 Ft 

K7 - Felújítás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

Kiadási előirányzat 222 002 819 Ft 252 708 066 Ft 242 567 495 Ft 

 

 
 

B1 - Működési és felhalmozási célú 

támogatásértékű bevétel 
33 734 000 Ft 33 734 000 Ft 28 613 072 Ft 

B4 - Működési bevételek 50 968 443 Ft 60 968 443 Ft 60 679 179 Ft 

B6 - Átvett pénzeszköz 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

B8131 - Pénzmaradvány 22 922 344 Ft 2 801 446 Ft 2 801 446 Ft 

B816 - Önkormányzati támogatás 115 013 032 Ft 155 839 177 Ft 153 412 778 Ft 

Bevételi előirányzat 222 637 819 Ft 253 343 066 Ft 245 506 475 Ft 
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A szakmai munka feltételeinek javítása érdekében több pályázatot nyújtottunk be az alábbi 

eredménnyel: 

Pályázat címe 
Elnyert 

összeg 
Támogató Megjegyzés 

Hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatás támogatása 

(2018.07.01-2019.02.28) 

19.261.620 

Ft 

JNSZ Megyei Kormányhivatal 

Munkaügyi Központja                                 

(JN-03M/01/016835-2/2016-

1603) 

  

Hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatás támogatása 

(2019.03.01-2020.02.29) 

31.766.044 

Ft 

JNSZ Megyei Kormányhivatal 

Munkaügyi Központja                                 

(JN-03M/01/5459-2/2019) 

  

Hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatás támogatása 

(2019.03.01-2020.02.29) 

1.149.576 Ft 

JNSZ Megyei Kormányhivatal 

Munkaügyi Központja                                 

(JN-03M/01/022460-2/2019.) 

 12 fő részére 

(egyszeri, vissza 

nem térítendő 

támogatás) 

Karcagi Lovasnap, Kunok 

Világtalálkozója, Karcagi 

kolbászízesítő és Házi Pálinka 

Fesztivál és Huszártoborzó 

8 200 000 Ft 
Agrárminisztérium (MGEF/73-

1/2018) 
Bevétel: 2019-ben 

Terembérlet (Csipkekör) (Ikt.sz: 38-

51/2019) 
50 000 Ft JNSZ Megyei Közgyűlés   

Karcag Város Civil Szervezeteinek 

2019. évi támogatása (Befogadott 

szakkörök támogatása) 

   

Francia-Magyar Baráti Társaság 

(PH/983-43/2019.)  
30.000 Ft Karcag Város Önkormányzat  

Rummikub Klub (PH/983-29/2019) 20.000 Ft Karcag Város Önkormányzat  

Könyvtárostanárok Munkaközössége 

(PH/983-22/2019) 
50.000 Ft 

Karcag Város Önkormányzat 
 

Nyugdíjas Pedagógus Klub Karcag 

(PH/983-1/2019) 
30.000 Ft 

Karcag Város Önkormányzat 
 

Szikfolt Foltvarró Klub (PH/983-

36/2019) 
40.000 Ft 

Karcag Város Önkormányzat 
  

Életet az Éveknek Nyugdíjas Klub 

(PH/983-28/2019) 
30.000 Ft 

Karcag Város Önkormányzat 
 

Csipkekör 50.000 Ft Karcag Város Önkormányzat  

Kunrózsa Csipkekör Karcag (PH/983-

32/2019) 
50.000 Ft  

Karcag Város Önkormányzat 
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Beruházások, felújítások, javítások: 

 

 A megújult gázkazán épületének tetején napelemek kerültek felhelyezésre, mely a 

villamos energetikai megújítást is szolgálják. Az épületben energiatakarékos 

lámpatestek kerültek felhelyezésre, mellyel együtt helyenként a hálózatot is cserélni 

kellett.  

 

 Az irodai oldalon tovább javult az épület szigetelése, az álmenyezet és a nyílászárók 

szigetelésével befejeződött a felújítás ezen része is. 

  

 Az intézményhez tartozó épületek belső felújítása - tisztasági és esztétikai meszelés - 

folyamatos zajlik. Belső felújítási munkálatokra bár nem volt forrás, de több közösségi 

teret sikerült felújítani közfoglalkoztatottak segítségével. 

 

 Pályázati forrásból további fejlesztésre kerültek az intézmény hangtechnikai 

berendezései. A fejlesztés jelentős minőségi változást eredményez rendezvények 

szervezésénél.  

 

 

Szakmai munka 

 

Nemzeti ünnepek és megemlékezések:  

 

 Január 13-án a református templomban emlékező Istentisztelettel és a Kun Piéta 

emlékműnél mécsesek gyújtásával tisztelegtünk a doni katasztrófa áldozatai előtt. Igét 

hirdetett Nt. Konczné Lehoczky Krisztina református lelkész. Emlékező beszédet 

mondott F. Kovács Sándor városunk és térségünk országgyűlési képviselője. 

 Január 22-én a Karcag Városi Önkormányzat és a Déryné Kulturális, Turisztikai, 

Sport Központ és Könyvtár a magyar kultúra napja tiszteletére városi ünnepséget 

szervezettett. A Karcag Városi Önkormányzat képviselő-testület döntése értelmében 

ezen az alkalmon adták át a Karcag Város Kultúrájáért díjakat és a Karcag Város 

Sportjáért díjat. Ünnepi beszédet mondott: Dr. Székely István, Karcag város 

díszpolgára, az InfoGroup Ingatlanfejlesztő cégcsoport ügyvezetője és a Karcagi Ipari 

Park Kft. társtulajdonosa. A VariDance Táncegyüttes részleteket adott elő a Magyar 
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TáncRapszódia című előadásából. A rendezvényt az InfoGroup Ingatlanfejlesztő 

cégcsoport és a Karcagi Ipari Park Kft támogatta. 

 Március 14-én emlékeztünk az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc hőseire és 

eseményeire. Az Országzászló-felvonást követően a városban működő pártok, 

intézmények, civil szervezetek vezetői és képviselői a Petőfi- és Kossuth-szobornál 

koszorúzással és főhajtással tisztelegtek a hősök emléke előtt. Ünnepi beszédet 

mondott Hidvéghi Balázs, a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség kommunikációs 

igazgatója. Ezt követően a Városháza előtti térről indult az általános és középiskolás 

diákok részvételével rendezett fáklyás felvonulás. A felvonulást a Városháza előtti 

téren lézershow zárta. Este pedig a Déryné Kulturális Központba toborzó táncházba 

vártuk az érdeklődőket. Közreműködött a Madaras Zenekar. 

 

 Június 4-én a nemzeti összetartozás napja tiszteletére szerveztünk ünnepi 

megemlékezést a Karcag Városi Önkormányzattal és a Karcagi Református 

Egyházközséggel együttműködve. Emlékező beszédet mondott: Nt. Fodor Gusztáv 

református lelkipásztor, a Magyar Református Szeretetszolgálat kárpátaljai 

koordinátora. A műsorban közreműködtek a Debreceni Csokonai Színház művészei: 

Donkó Annamária, Tisza Lajos  és a karcagi születésű Donkó Imre. Zongorán kísért: 

Gyülvész Péter, a színház karigazgatója. 

 

 Augusztus 20-án kora délután a Kossuth téren gyülekeztek az aratóforgatag 

résztvevői. A mezőgazdasági gépek kiállítása mellett arató ételek kóstolására, 

sétakocsikázásra nyílt lehetőség. A Fogdoktor című vásári komédia, valamint 

Mészáros Edina és Czető Roland operett műsora szórakoztatta a közönséget, majd a 

Szolnoki Szimfonikus Zenekar CINEMAGIC című műsorát élvezhették a jelenlévők. A 

zenekar Izaki Maszahiro karmester vezetésével lépett színpadra. 

 

 Október 4-én megemlékezéssel és koszorúzással tisztelegtünk az aradi vértanúk és 

1848/49-es forradalom és szabadságharc áldozatai előtt. A hősökre beszédében Dobos 

László, Karcag város polgármestere emlékezett. Közreműködtek a Kováts Mihály 

Huszárbandérium huszárjai, a Karcagi Rézfúvós Kvintett és Kovács Bianka, a Karcagi 

Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium tanulója. 
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 Október 22-én Nt. Koncz Tibor esperes ünnepi beszédével vette kezdetét az 1956-os 

forradalom és szabadságharc áldozatai tiszteletére szervezett városi megemlékezés. A 

Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium 

Emlékezzünk ’56-os hőseinkre című ünnepi műsorát követően Örök kőszállra állva 

című művéről a szerző, Kovács Dániel Gábor beszélt, majd a Főnix Diákszínpad 

mutatott be részletet a könyvből. 

 Október 23-án délelőtt az Északi-temetőben Kemény Pál sírjánál Keszegh-Seres 

Patrícia református lelkész emlékező beszédét követően koszorúzással tisztelegtünk a 

mártír emléke előtt. Az Országzászló felvonáson a Kováts Mihály Huszárbandérium 

tagjai közreműködtek. A református nagytemplomban Nt. Koncz Tibor, a 

Nagykunsági Református Egyházmegye esperese hirdetett igét, emlékezett a 63 éve 

történt eseményekre és a Magyar Köztársaság kikiáltásának 30. évfordulójára. 

A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Erkel Ferenc Alapfokú 

Művészetoktatási Tagintézmény tanárainak és az iskola csellóegyüttesének ünnepi 

műsorával zárult az emlékező istentisztelet, amelyet követően a Városháza falán lévő 

emléktáblánál a pártok, intézmények, civil szervezetek képviselői helyezték el az 

emlékezés virágait. 

 

Kiemelt városi rendezvények 

 

 Május 1.  

 

Május 1-jén Családi napra vártuk az érdeklődőket a Déryné Kulturális Központba. A 

legkisebbeket a MINTAPINTY zenekar koncertje és a Dalma Dance Club táncosai 

szórakoztatták. Délután az operetté volt a színpad: Ozsgyányi Mihály és Scheer Lívia 

műsorát élvezhette a közönség. Az épület előtt kirakodóvásár és légvár várta a családokat. 

Intézményünk, a Magyar-Kazak Baráti Társaság, a Karcag Városi Önkormányzat és a 

Karcagi Református Egyházközség május 5-én a Redemptios megemlékezés és a Jászkun 

főkapitányi beiktatási ceremónia rendezvényeire várta az érdeklődőket. A Déryné 

Kulturális Központban kora délután Dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő ajánlotta 

a jelenlévők figyelmébe Karácsony Sándor filmrendező „Kunok hazája” című 

fotókiállítását.   
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A délután második részében a református nagytemplomban Dr. Bartha Júlia A rendelkezés 

szabadsága – Emlékezés a kunok és jászok betelepedésének 780. évfordulójára a jászkun 

redemptio ünnepén című előadását követően, Györfi Sándor emeritus nagykunkapitányt 

jászkun főkapitánnyá iktatták be. Az ünnepi műsorban a Szolnoki Szimfonikus Zenekar és 

Both Gábor operaénekes közreműködött Izaki Maszahiro karmester vezetésével. 

 

 Városi Gyermeknap, Családi Nap 

 

Május 25-én a Liget úti Sporttelepen rendeztük meg a Családi nap programjait. A több 

mint 1000 fő részvételével megrendezett egész napos programon mindenki megtalálhatta 

az érdeklődésének megfelelő kikapcsolódási és szórakozási lehetőséget.  

 

A versenyző osztályközösségek a bombázó bajnokságban, élő amőba versenyszámban, 

akadályversenyben és a népi ételek főzőversenyében mérhették össze erejüket, tudásukat. 

Ezek mellett kézműves foglalkozások, légvár, népi játszótér, a Bringa Akadémia feladatai, 

Mi leszek, ha nagy leszek? – gépjármű bemutató stb. várta a családokat, gyerekeket. 

A rendezvény lebonyolításában több intézmény, vállalkozó, civil szervezet vesz részt: 

Karcagi Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ, Máltai Szeretetszolgálat, 

Vöröskereszt Karcagi Szervezete, Karcagi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Karcagi 

Rendőrkapitányság, Cserhát Kt., Városi Önkormányzat Városgondnoksága, Nagykunsági 

Környezetvédelmi Kft. 

 

 Karcagi Birkafőző Fesztivál 

 

Június 28-29-én közel 19.000 látogató részvételével, óriási érdeklődés mellett került 

megrendezésre a Karcagi Birkafőző Fesztivál.  

A színes programkínálatban mindenki megtalálhatta a számára érdekes és szórakoztató 

eseményeket. A legkisebbeket a Juhszárnyékban várták, itt a kézműves foglalkozásokon, a 

szalmabála labirintuson, az állatsimogatón túl gólyalábas és zenés interaktív előadásokkal 

is készültek a kisgyermekes családoknak.    

A múzeumparki színpadon, pénteken a programot a Dalma Dance Club táncosai 

nyitották meg, majd Donkó Annamária, Donkó Imre, Házi Róbert Csaba és Szűcs Attila 
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népszerű operett slágerekkel szórakoztatta a közönséget. Szombaton a megnyitó előtt a 

Bereki Sramli Fúvósegyüttes, majd a Falling in Love - rock & roll musical show, a 

Márványos együttes tárogatómuzsikája, a Déryné Kulturális Központ néptáncosainak 

műsora és nótaműsor várta az érdeklődőket. 

A Borudvar a Városháza parkolójában kialakított hangulatos téren kapott helyet. 

Pénteken a Happy & Band, szombaton Bényei Gábor és a Körömvirág együttes lépett 

színpadra. 

A Rock-Udvarban a Señor, a Decadence, Dust’n Bones koncertje várta a rockműfaj 

kedvelőit.  

A Kálvin színpad sztárvendége pénteken a BIKINI együttes, szombaton a Queentett és a 

NEOTON FAMILIA volt. Szombaton a Kálvin színpadon a rockzenei tehetségkutató 

verseny döntője zajlott: 6, fiatalokból álló zenekar mutatkozott be a zsűri és a közönség 

előtt. 

A 21. alkalommal megrendezett Karcagi Birkafőző Fesztivál programját DJ Krisz 

diszkója és tűzijáték zárta. 

 

 Nagykunsági Kulturális Napok 

 

Augusztus 17-20-ig a Nagykunsági Kulturális Napok programjait az életkori sajátosságok 

és érdeklődési körök eltéréseinek figyelembevételével állítottuk össze. 

Az Országzászló felvonását követően a Déryné Kulturális Központban nyílt kiállítás a 

KSZC Varró István Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma egykori 

tanítványainak alkotásaiból. A kiállítást F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő úr 

ajánlotta a jelenlévők figyelmébe.  

A délután programja a Városháza dísztermében folytatódott. Az ünnepi önkormányzati 

ülésen dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő úr mondott ünnepi beszédet. Ezen az 

alkalmon szentelte és áldotta meg az újkenyeret Ft. Gulyás Zsolt plébános, érseki tanácsos 

és Nt. Koncz Tibor, a Nagykunsági Református Egyházmegye esperese. A városi díjak 

átadása és a megyei kitüntetettek köszöntése után Buzogány Márta és a Fix-Stimm zenekar 

ünnepi műsora következett. 17-18-án rendezték meg a Városi Sportcsarnokban a Szent 

István Kupa Nemzetközi Asztalitenisz Versenyt. 

Augusztus 18-án délelőtt a Déryné Kulturális Központ volt a helyszíne a nemzetközi 

Suzuki zenei tábor és mesterkurzus záró hangversenyének. 
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Ezzel egy időben a Téglagyári horgásztavon rendezte meg felnőtt tagjai részére nyílt 

horgászversenyét a Nagykun Horgász Egyesület. 

Augusztus 19-én a Kórház úti Kosárliget pályái streetball versenynek adtak helyet.  

Augusztus 20-án a római katolikus templomban a Szent István-napi búcsúi szentmise 

főcelebránsa Főtisztelendő Babály András nyírbátori plébános volt. A kenyérszentelést 

követően körmenet indult a Szent István-szoborhoz.  Közreműködtek a Györffy István 

Katolikus Általános Iskola tanulói. 

Kora délután a Kossuth téren gyülekeztek az aratóforgatag résztvevői. A mezőgazdasági 

gépek kiállítása mellett arató ételek kóstolására, sétakocsikázásra nyílt lehetőség. A 

Fogdoktor című vásári komédia, valamint Mészáros Edina és Czető Roland operett műsora 

szórakoztatta a közönséget. 

20.00 órától a Szolnoki Szimfonikus Zenekar CINEMAGIC című műsorát élvezhették a 

jelenlévők. A zenekar Izaki Maszahiro karmester vezetésével lépett színpadra. 

A 28. Nagykunsági Kulturális Napok programsorozatát tűzijáték zárta. 

 

 „30 éve szabadon” – Szabadságkoncert 

 

Szeptember 27-én a Kossuth téren került megrendezésre a „30 éve szabadon” - 

Szabadságkoncert című nagyszabású program. A pályázati támogatással megvalósuló 

rendezvénnyel az 1989-ben bekövetkezett rendszerváltoztatás 30 évfordulójára 

emlékeztünk. A graffiti jam és a közösségi programok, játékok mellett fellépett a karcagi 

Mesenincs zenekar és a WellHello együttes. A programot retro disco zárta.   

 

 Karcagi Traktoros Ügyességi Verseny 

 

Október 5-én a Zuglóger volt a Karcagi Traktoros Ügyességi Verseny helyszíne. A 

programot a Sárréti Csikósok bemutatója nyitotta meg, majd a traktorok vették birtokba a 

versenypályát. A délután folyamán a Pusztai Róka Nomád Hagyományőrző Egyesület 

„Harc és játék a lovasnomád hagyományban” című programját láthatták a kilátogatók. Kiegészítő 

programként a Kátai Gábor Kórház Egészségfejlesztési Irodájának egészségügyi szűrései, 

szalmasánc és a Bengecseg Alapítvány őszi kézműves foglalkozásai várták a családokat. 
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 Adventi gyertyagyújtás programsorozat 

 

December 13-án Adventi fények címmel rendezett a Kossuth téren, a Városháza előtt 

zenés programot a Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár.  

Délelőtt a Madarász Imre Egyesített Óvoda óvodásai díszítették fel a kiállított fenyőfákat.  

A délután programot F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő úr köszöntője nyitotta 

meg, majd a városban működő felnőtt kórusoké volt a „színpad”.  

A műsorban fellépett a Madarász Imre Egyesített Óvoda Kunrózsa kamarakórusa, a Kátai 

Gábor Kórház Kátai MediSONG kórusa, a „Márkus Ica” Hagyományőrző Népdal és 

Nótakör Egyesület, a Karcagi Református Gyülekezet Sola Gratia kórusa és Karcag Város 

Kamarakórusa. A Bengecseg Alapítvány Élőképet - Betlehemi jászolt mutatott be. A 

büfékben forró tea, forralt bor, kürtőskalács, sült gesztenye, birkapörkölt stb. várta a 

vendégeket. 

 

Intézményi telephelyek 

 

1. Déryné Kulturális Központ  

 

Az intézmény termei maximális kihasználtsággal működnek, bálok és nagyrendezvények 

idején a saját csoportjainkat is át kell helyezni az Ifjúsági Házba, vagy a foglalkozások 

elmaradnak. 

 

Munkánk során évek óta szorosan együttműködünk a városban működő oktatási-nevelési 

intézményekkel, civil szervezetekkel, vállalkozásokkal. 

 

A teljesség igénye nélkül megemlítve néhány intézményt, szervezet, amelyek hathatós 

közreműködésére, munkájára a rendezvények szervezésénél hosszú idő óta folyamatosan és 

feltétlenül számíthatunk: 

 

 Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, 

 Karcagi Birkafőzők Egyesülete, 

 Karcagi Református Egyházközség, 
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 Karcagi Római Katolikus Egyházközség, 

 Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ, 

 Madarász Imre Egyesített Óvoda, 

 „Pusztai Róka” Nomád Hagyományőrző Egyesület, 

 Városi Önkormányzat Városgondnoksága, 

 Könyvtárostanárok Munkaközössége. 

 

A felsoroltakon kívül több, városunkban élő és dolgozó vállalkozó segíti munkánkat 

önzetlenül. 

 

 Közösségi munka  

 

2013-ban együttműködési megállapodást írt alá intézményünk a városban működő 

középiskolákkal az iskolai közösségi szolgálat közös lebonyolításáról. Így a 9-11. évfolyamos 

tanulók jelenlétére, segítő közreműködésére továbbra is számíthatunk rendezvényeinken. A 

városban tanuló diákok mellett egyre többen jelentkeznek intézményünkhöz olyan karcagi 

középiskolások, akik Debrecenben, Püspökladányban, Kisújszálláson, Szolnokon, Túrkevén, 

Nyíregyházán, Egerben Budapesten végzik középiskolai tanulmányaikat. Segítségüket 

elsősorban játszóházi foglalkozások, sport és szabadtéri rendezvények alkalmával, 

közművelődési és könyvtári feladatok megvalósításkor vesszük igénybe. Pl. Karcagi 

Birkafőző Fesztivál, Karcagi Traktoros ügyességi Verseny, adventi játszóház. 

 

 Helyi kultúra közvetítése 

 

Intézményünkben az épületek nagyfokú kihasználtsága miatt sajnos nem tudjuk nélkülözni a 

székhelyépület II. emeleti nagytermét és klubtermeit, illetve az Ifjúsági Ház nagytermét, 

amelyek adottságaikat tekintve kiállítások megtartására is alkalmasak. A rendszeres 

tevékenységek biztosításához ezekre is szükség van.  

 

Áprilisban Kolozsi Sándor Rezdülések című fotókiállításának, májusban Karácsony Sándor 

filmrendező fotókiállításnak adott helyet az intézmény. A Nagykunsági Kulturális Napok 

programjai között „Varró 50” címmel a KSZC Varró István Szakgimnáziuma, 

Szakközépiskolája és Kollégiuma egykori tanítványainak alkotásaiból nyílt kiállítás. 

A népmese napja alkalmából meghirdetett rajpályázatra beérkezett pályamunkákat az Ifjúsági 

Ház-Csokonai Könyvtár nagytermében állítottuk ki. 

 

A Játszd újra kiállítás a Madarász Imre Egyesített Óvodába járó gyerekek és szüleik 

alkotásait mutatja be. Évek óta a Déryné Kulturális Központ ad helyett az újrahasznosítható 

alapanyagokból összeállított kiállításnak. 

A családok körében népszerűek az állatokat bemutató kiállítások is. Két alkalommal adott 

helyet a Déryné Kulturális Központ kisállat bemutatónak, madárpók és rovar kiállításnak. 
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A Karcagi Díszmadártenyésztő Egyesület és a Karcagi Galambtenyésztő Egyesület évek óta 

választja kiállításainak helyszínéül a Déryné Kulturális Központot, illetve a Városi 

Sportcsarnokot. 

 

Rendhagyó alkotási és kiállítási alkalom volt, amikor szeptember 27-én a „30 éve szabadon” 

Szabadságkoncert programjaihoz kapcsolódva néhány fiatal a graffiti technikáját és 

kifejezésnyelvét használva mutatta be az 1989. évi rendszerváltoztatás eseményeit. 

 

 Közösségi színtér biztosítása a város lakosságának 

 

Példaértékű a kapcsolatunk a helyi civil szervezetekkel, intézményekkel, egyházakkal. Aktív 

közreműködésükkel, együttműködésükkel valósulhatnak meg a városi rendezvények: pl. 

Majális, Karcagi Birkafőző Fesztivál, Nagykunsági Kulturális Napok, Családi Nap. A 

városban működő oktatási, nevelési intézmények számára – ünnepi megemlékezések, iskolai 

műsorok, gálaműsorok megrendezéséhez – kedvezményesen biztosítottuk a termek és az 

infrastruktúra használatát.  

Több alkalommal kölcsönöztünk térítésmentesen néptánc ruhákat a városban működő 

oktatási-nevelési intézmények rendezvényeihez. 

Hangtechnikai feladatok ellátását vállaltuk az intézményegységeken kívül eső területeken is.  

Koordináltuk, szervezzük az intézményben működő klubok, körök munkáját, és helyet 

biztosítunk számukra.  

Fontosnak tartottuk a gyermekek, családok tartalmas, értékes szórakozásnak biztosítását. Így 

a nagyobb ünnepekhez, rendezvényekhez kapcsolódva, valamint az iskolai és óvodai 

szünetekhez igazodva játszóházakat, programokat szerveztünk: húsvéti játszóház; Városi 

Gyermeknap – Családi Nap, Karcagi Birkafőző Fesztivál – Juhszárnyék című programja, a 

Karcagi Traktoros Ügyességi Verseny; az őszi játszóház programjai, az adventi játszóház. 

 

Alkalmanként pedig helyet adtunk családi rendezvényeknek, találkozóknak is. 

 

 

 Színházi előadások 

 

A 2018/2019. és a 2019/2020. évi színházi évadban a budapesti Turay Ida Színház hozza el 

Karcagra népszerű darabjait. Ebben az évadban is lehetőséget biztosítottunk a 4 előadásból 

álló bérletek megvásárlására.  

Tapasztalataink szerint egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik az igényes, szórakoztató 

előadások, zenei produkciók iránt, mind a karcagi lakosok, mind pedig a környező települések 

lakosai körében. Városunk körzetközponti szerepe itt is megmutatkozik. 

A gyermek és az ifjúsági korosztály részére leginkább az élőszereplős előadásokat 

részesítettük előnyben, a Fogi Gyermekszínház két előadást hozott városunkba: februárban a 
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„Harisnyás Pippi”; decemberben „A szörny, aki ellopta a karácsonyt” című zenés, 

élőszereplős műsort, mindkét alkalommal háromszor került bemutatásra a darab.  

Márciusban az Alma Együttes adott koncertet.  

A város összes 3-4. osztályos tanulója márciusban egy rendhagyó nyelvtanórán vehetett részt, 

Bosnyák Viktória „A sirály a király?” című előadása keretén belül. Októberben a Magyar 

Népmese Színház előadásában „Az aranyszőrű bárány” című interaktív előadáson vehettek 

részt a gyerekek. 

 

 Ifjúsági – gyermek színpadi programok:  

 

 Harisnyás Pippi   (3 előadás)   694 fő  

 Az aranyszőrű bárány      259 fő   

 A szörny, aki elrabolta a karácsonyt  (2 előadás)  382 fő  

 

 Komoly-, és könnyűzenei koncertek, előadói estek: 

 

Továbbra is fontos számunkra, hogy az általános iskolásokhoz is közelebb vigyük a 

klasszikus és népzenét, segítsük őket ahhoz, hogy értő közönséggé váljanak. Hosszú évek óta 

szoros az együttműködés a Filharmónia Magyarország képviselőjével. 2019-ben is teltház 

előtt játszottak a Karcagra érkező művészek.  

 

A magyar könnyűzenei élet évtizedek óta meghatározó alakjai Zorán. Áprilisban láthatta a 

karcagi közönség. 

 

Hagyományos és - különösen az idősebb korosztály körében - nagyon népszerű programunk a 

karcagi nótaénekesek részvételével rendezett Nőköszöntő Nótagála című rendezvény. 

 

A Szolnoki Szimfonikus Zenekart két alkalommal szerepelt városunkban. A nemzetközi hírű 

zenekar május 5-én a jászkun főkapitányi beiktatási ceremónián a református 

nagytemplomban adott koncertet a főkapitány tiszteletére. Augusztusban pedig a 

Nagykunsági Kulturális Napok. 
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Jótékony célokat is támogat intézményünk szervező munkájával, hiszen 2019 májusában a 

református nagytemplom adott otthont Kovács Szilárd orgonaművész és Pólus László 

csellóművész koncertjének. A koncert bevételét a városunkból elszármazott művészek 

jótékony célra, a református nagytemplom javára ajánlották fel. 

 A jelentősebb rendezvények látogatottsága 

 

Jellege Rendezvény megnevezése 
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Gyermek- és ifjúsági színházi előadások:  

4 alkalom 8 előadás 

1635 

Filharmónia hangversenyek 

3 alkalom – 6 előadás 

 

1800 

Felnőtt színházi előadások – 5 alkalom 1513  

Szolnoki Szimfonikus Zenekar hangversenyei – 2 

alkalom 

1100 

Nőköszöntő nótagála 357 

Zorán 397 

Humoristák önálló estje – 3 alkalom 

 

895 

Adventi hangulat 250 
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 Karcagi Majális < 1000 

Gyermeknap, Családi Nap  < 1000 

Karcagi Traktoros Ügyességi Verseny < 1000 

Karcagi Birkafőző Fesztivál  < 19000 

Nagykunsági Kulturális Napok rendezvényei < 4500 

  
 

 

 Filharmóniai Hangverseny Általános Iskolásoknak  

 Dombóvári István önálló estje 

 A medve nem játék (színházbérlet) 

 Ártatlan vagyok (színházbérlet) 

 Dumaszínház: Kiss Ádám és Benk Dénes 

 Anyák napi operett gála 

 Kőhalmi Zoltán önálló estje 

 A férfiak a fejükre esetek (színházbérlet) 

 Janika (színházbérlet) 

 Nicsak, ki lakik itt? – színházi előadás 

 

 

 Előadó művészeti, és egyéb csoportok 
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2019. első félévében 21 csoport kezdte meg működését a Déryné Kulturális, Turisztikai Sport 

Központ és Könyvtár keretein belül a második félévben még egy csoport alakult, a bölcsődés 

korosztály számára a PICINKE csoport. Az átlag létszám 395 fő. A csoportok összetétele, 

tevékenységi köre igen sokrétű. Igyekszünk figyelembe venni a csoportok indításánál, 

befogadásánál a lakossági igényeket.  

Az intézmény termei maximális kihasználtsággal működnek, bálok és nagyrendezvények 

idején a saját csoportjainkat is át kell helyezni az Ifjúsági Házba, vagy a foglalkozások 

elmaradnak. Nagy kihívást jelent az idősebbeknek a 2. emeletre feljutni, nagyobb 

befogadóképességű földszinti termekre van szükségünk. 

 

 

 

 A Déryné Kulturális, Turisztikai Sport Központ és Könyvtár keretein 

belül művészeti csoportok, klubok:   

 

 

Tev. 
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Kunrózsa 
Csipkekör 

Felnőtt 

Fejesné 
Koppány 

Gabriella 12 

Ifjúsági  Ház 

2500 ft/év nincs 

 

csütörtök 16.00 - 

18.00 

Kunhímzőkör Felnőtt 
Nagy-Pálné 

Pádár Ágnes 
6 

DKK fszt. klubterem 

    hetente 1 alkalom, 

illetve 

rendezvényeken  

Szikfolt 

foltvarró klub 
Felnőtt 

Bojtiné 

Péntek Ildikó 
16 

Csokonai Könyvtár-

Ifj. Ház 
    

szerda 16.00-18.00 nincs nincs 

 
    

Sokszínvilág 

alkotócsoport 
Felnőtt 

Budainé 

Kovács 

Mária 

5 

Csokonai Könyvtár nincs nincs 

péntek 15. 00 - 17. 
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„Kun Kuckó” Gyermek Szabó 22   nincs nincs 
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Városi 

Diákszínpad 

Péterné 

hétfő 16. 30 - 18. 00     

Karcag Város 

Kamarakórusa 
Felnőtt 

Lór-Kerekes 

Ágnes 
8 

 
    

Néptánc 

Picinke 
Gyermek Balla Ágnes 6 DKK hétfő 17-18 nincs nincs 

Néptánc 

Toporgók 
Gyermek 

Kunné 
Nánási 

Mónika 
33 

DKK klubterem 

heti 1x 

kedden nincs 
2500 Ft/ó 

17. 00 – 18.00   

Néptánc 

Árendás 

csoport 

Gyermek 

Oroszné 

Millinkhoffer 

Rita 
23 

DKK klubterem 

nincs 2500 Ft/ó kedd 17.00 - 18.00 

és péntek 16.00 - 

17.00 

Néptánc 

Kopogók 
csoport  

Gyermek Balla Ágnes 24 
DKK csütörtök 

nincs 2000 Ft/ó 
17. 00 – 18.00 

Néptánc 

Pántlika 
csoport 

Gyermek/ 
Ifjúsági 

 Oroszné 

Millinkhoffer 

Rita 
Bíró Attila 

Nagy Csaba 

15 

DKK moziterem 

péntek 17.00-19.00 
alkalmanként 

szombaton 

nincs 

OMR 2500 

Ft/ó 

NCs 
10000Ft/alk. 

BA 14000 

Ft/alk. 

Nótakör Felnőtt Márkus Ica 16 

DKK fsz. klubterem  nincs nincs 

kedd 14.00-16.00     

Dalma Dance 

Klub 

4 csoport 

Gyermek Kele Andrea 40 

DKK vagy Könyvtár     

péntek 16.30-20.00     

Egyéb 

klubok 

„Életet az 

éveknek” 

Nyugdíjas 

Klub 

Felnőtt 

Kovácsné 

Kerekes 

Katalin 

76 

DKK fsz. klubterem nincs nincs 

kéthetente     

szerda 15. 00 - 17. 00     

Nyugdíjas 

Pedagógus 

Klub 

Felnőtt 
Molnár 

Józsefné 
35 

DKK fsz.klubterem nincs nincs 

Minden hónap utolsó 

kedd 
    

15.00 – 17.00     

Beszélgetőkör Felnőtt 
Agócs 
Zsuzsa 

28 

DKK I. emelet 

klubterem  
minden hónap első 

hétfője 

nincs nincs 

Rummikub 

Klub 
felnőtt 

Mándoki 

Lászlóné 
24 

DKK csütörtök 

13.00-17.00 

versenyek előtt 

amikor csak lehet 

nincs nincs 

Látássérültek 

Klubja 
Felnőtt 

Tóth 

Istvánné 
10 

DMIK földszint 

klubterem havonta 

egyszer 

nincs nincs 
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Baba-Mama 

Klub 
Felnőtt 

Török 

Nikoletta 
10 

Csokonai Könyvtár 

csütörtök 10.00-

11.30 

nincs nincs 

 

 

 

 Intézményi szinten működő előadó művészeti csoportjai munkájának 

értékelése: 

 

NÉPTÁNC 

 

Az intézményünkben a 2018/2019-es szakköri évben négy néptánccsoport kezdte meg 

működését, tánccsoportjaink felmenő rendszerben működtek:  

 TOPORGÓK óvodások 5-7 éves korig 

 KOPOGÓK kisiskolások 7-9 éves korig 

 ÁRENDÁS iskolások 9-12 éves korig 

 PÁNTLIKA  felső tagozatos, középiskolás és főiskolás korú fiatalok 

A néptánccsoportok a korábbi évekhez hasonlóan természetesen jelen voltak a városi 

rendezvényeken, de felléptek a környező települések programjain is.  

 

 2019. május 18. Gálaműsor a Toporgók, Kopogók, Árendás és a Pántlika csoportok 

részvételével.  

 2019. június 29. A XXI. Karcagi Birkafőző Fesztivál folklór műsorában minden 

csoportunk szerepelt, nagy tetszést aratott a fellépésük.  

 2019. szeptember 5-7. között Zágrábban táncolt a Pántlika csoport, a Hungarikum 

birkapörkölt kóstoltatása, és Karcag város népszerűsítése volt a cél. 

 

Kunrózsa Csipkekör 

 

A Kunrózsa Csipkekör vezetője Fejesné Koppány Gabriella és a Csipkekör tagjai 

rendszeresen kapnak meghívást különböző rendezvényekre, kiállításokra, ahol csipkeverés 

bemutatókat tartanak. Rendszeresen részt vesznek szakmai konferenciákon, kiállításokon, 

alkotói táborokban. Szívesen küldik alkotásaikat pályázatokra, értékelésre. 

 

A 2019-es év remekül indult, ugyanis a Kunrózsa Csipkekör tagjainak alkotásaiból kiállítás 

nyílt Mezőtúron, a Magyar Kultúra Napjának alkalmából. 
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Az év során több kiállításra is eljutottak a csipkések alkotásai: Kisújszállás, Berekfürdő, 

Abádszalók, Diósgyőr, Nemeshany. 

 

Alkotótáborokban vettek részt Kisújszálláson, Nemeshanyban. 

Csipkeverő bemutatókat tartottak Karcagon az óvodákban, a testvérvárosi delegáció 

fiataljainak, a Nagykun Múzeum látogatóinak, a Nagykunsági Népművészek Egyesülete nyári 

táborában résztvevőknek. 

A legnagyobb kihívást a Balaton környékéről érkező csipkeverők fogadása jelentette, akik 3 

napot töltöttek Karcagon. Nagyon kellemesen telt az idő, néhány program a teljesség igénye 

nélkül: rögtönzött csipkekiállítás, szakmai megbeszélés, a Karcagi Birkafőző Fesztivál 

látogatása, ismerkedés Karcaggal, látogatás a múzeumban. 

 

Feladatot jelentett pályázat elkészítése és beadása Karcag Város Önkormányzatához és a Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnökéhez a Balatonról érkező Csipkekészítők 

ellátásához. 

 

 

Kun Kuckó diákszínjátszó csoport 

Tagjai a város általános iskoláinak 3-8. osztályos tanulói, akik heti rendszerességgel 

találkoznak.  A színház és a drámajáték eszközeit használják a műhelymunkák során.  A tagok 

minden évben cserélődnek. Leginkább tantermi körülmények között is eljátszható 

színdarabok, dramatizált mesék eljátszására vállalkoznak. 2019-ben 13 fiatallal indult az év, 

szeptembertől 19 tanuló jár a csoportba. 

Ebben az évben a Farkas és Piroska című színpadi játékot láthatta tőlük a közönség, a júniusi 

Szakköri randevú keretében.  A jelenetet Tasnádi István ötletei alapján, a színjátszós gyerekek 

segítségével, Szabó Péterné művészeti vezető állította színpadra.   Egy történetnek mindig 

több oldala van. Mit látott Piroska? Mit gondolt a Farkas? Mit szól mindehhez a Nagymama? 

Ki vétett a törvény ellen?  A színház eszközeivel dolgoztak, amikor a mesét átvitték a 

gyerekek saját világába. A darabban jól keveredett a bábjáték, az árnyjáték, és a szerep a 

szerepben technika.  

2019. augusztus 22-24-ig Berekfürdőn színjátszós tábor volt. A több napos együttlét nagyon 

összekovácsolta a csoportot. Tréningek, irányított improvizációk, mozgásos gyakorlatok és 

beszédtechnikai képzések is voltak. A tábor szülői támogatásból valósult meg. 

Szeptembertől sok harmadik osztályos tanuló jelentkezett a szakkörbe, ezért a csoport több 

villámjelenettel készült a téli ünnepekre. A tükör, A főszakács, a Ki az erősebb? és Az 

óriáskígyó című jeleneteket kettős szereposztásban tanulták meg a gyerekek, hogy mindenki 
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lehetőséget kapjon a fellépésre. A Kun Kuckó bemutatkozási lehetőséget kapott az Adventi 

játszóházban, és a Mikulás fotózás ideje alatt is közös játékra hívták a gyerekeket. December 

18-án pedig a karcagi Kátai Gábor Kórház gyermekosztályán szerepeltek. 

 

 

Dalma Dance Club csoportok 

 

2019-ben egy csoporttal bővült a Club, így már négy csoportban összesen 40 gyermek 

gyakorolja a moderntánc, hip-hop és a mazsorett elemeit. A csoportok karcagi fellépéseken 

kívül bemutatkoztak vidéki településeken is: Füzesgyarmat, Bucsa, Szeghalom, Nádudvar, 

Kaba, Sárrétudvari, Tiszafüred, Püspökladány. Fellépéseken kívül országos minősítő 

versenyeken is megmérettették magukat, ahonnan legtöbbször arany minősítéssel tértek haza. 

 

Szikfolt foltvarró klub 

A 16 fős kézműves klub az Ifjúsági Házban működik, ott tartják hetente a foglalkozásaikat. 

2019-ben a Madarász Imre Egyesített Óvoda minden óvodás csoportját megajándékozták egy 

szivacslabdával. A Csokonai Könyvtár részére egy óriás dobókockát készítettek, melyet a 

rendhagyó könyvtári órák alkalmával tud az intézmény használni. A 2019-as évben ismét 

meghirdettük a Karcagi Foltvarró Tábort, ahová az ország egész területéről, illetve 

határontúlról is érkeztek a varrás iránt érdeklődők. A tábornak a Szentannai Sámuel 

Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium adott helyet. Előadóként az ország neves 

foltvarrói érkeztek a táborba. Októberben a klub az éves munkáiból rendezett kiállítást, mely 

alkalomból a Csokonai Könyvtár részére több faliképet is ajándékozott. 

 

Karcag Város Vegyeskarának Kamarakórusa 

 

Nagy örömmel és lelkesedéssel készült a karcagi kórus a 2019. évi a fellépésekre, melyeken 

vegyes repertoárral, népdalfeldolgozásokkal, egyházi és világi komoly zenei 

műsorszámokkal, valamint könnyűzenei accapella és zongorakíséretes zeneművekkel 

képviselték a kórusmuzsikát Karcagon és Budapesten.  
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A fellépések sora az Énekel az ország! rendezvénnyel indult, ahol oratórikus műveket tanultak 

és adtak elő Hollerung Gábor vezetésével és a Budafoki Dohnányi Zenekar 

közreműködésével 2019. május 12-én a Művészetek Palotájában. 

Budapesten került megrendezésre a Dalárnap, melyen- a kezdetektől-immár negyedik 

alkalommal vett részt a kórus az Erkel Színházban 2019. május 4-én. Az fellépés mellett 

közösen megtekintették Kodály Háry János című daljátékát, ahol az ismert részleteket együtt 

énekelték a színdarabban fellépő kórussal. 

Karcagon is több többfellépésük volt: közreműködtünk a Kováts Mihály Napok 

zárórendezvényén 2019. május 10-én, valamint a Karcagi Szimfónikus Zenekar Májusi 

szerenád elnevezésű hangversenyén 2019. május 22-én Végül december 13-án az Adventei 

fények című rendezvény keretében adtak rövid ízelítőt az érdeklődőknek a tradícionális 

karácsonyi dalokból és egyházi énekekből. 

 

Karcagi Szimfonikus Zenekar 

 

2018 márciusától Horváth Pál karmester irányítja a zenekar munkáját.  

A Kun-Orgonda Zenebarátok Egyesülete kezdeményezésére létrejött „Májusi szerenád est” 

című koncerten léptek színpadra Horváth Pál karmester vezetésével. A Karcagi Szimfonikus 

Zenekar mellett Baráth András zongoraművész, Sebők Lajos és a KÁIAMI Erkel Ferenc 

Alapfokú Művészeti Iskolai Tagintézmény tanárainak játékát hallhatta a közönség a Déryné 

Kulturális Központban. A koncertet a Karcag Városi Egyesített Kórus és a Karcagi 

Szimfonikus Zenekar közös előadásában Selmeczi György: Millenniumi óda című darabja 

zárta. 

Karcagi Nótakör 

 

A Nótakör tagjai heti rendszerességgel találkoznak, készülnek fesztiválokra, dalos 

találkozókra, ünnepi műsorokra. Nótacsokraikkal szép perceket szereznek a karcagi Idősek 

Otthona lakóinak, rendszeresen fellépnek az Életet az Éveknek Nyugdíjas Klub 

rendezvényein, a farsangi, a tavaszi és az idősek-napi bálon. 

 

A 2019. májusában a Karcagi Akácliget Fürdőben megrendezett VI. Országos Nyugdíjas 

Kulturális Találkozó szervezésében és lebonyolításában tevékenyen részt vett a Karcagi 

Nótakör tagsága. 
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Nyugdíjas Pedagógus Klub 

 

A Nyugdíjas Pedagógus Klub jelenleg 39 főt számlál, foglalkozásait havonta egy 

alkalommal tartja az év elején elfogadott program szerint.  

 

 2019. január Az éves program összeállítása 

 2019. február Ruzicska Ferenc előadása a Karcag környéki csárdákról 

 2019. március 10 éves a Nyugdíjas Pedagógusklub 

 2019. április Játékdélután Fazekas Sándorné vezetésével 

 2019. május Kirándulás Szépművészeti Múzeum 

 2019. június Ruzicska Ferenc előadása Karcag környéki nevezetességek 

 2019. június Kastélyprogram – kirándulás a Tiszadobi kastélyban 

 2019. augusztus Színházlátogatás: Szarvasi Víziszínpad „Mária főhadnagy” 

 2019. október Rákóczi Ferenc élete előadó Soós Gézáné 

 2019. november Ady Endrére emlékezünk – előadó Rapi Lajosné előadása 

 2019. december Karácsonyi ünnepség 

 

Életet az Éveknek Nyugdíjas Klub 

 

Az Életet az Éveknek Nyugdíjas Klub általában kéthetente tartotta foglalkozásait a 

januárban összeállított munkaterv szerint. Az év során 28 alkalommal szerveztünk 

foglalkozást, az alábbi témakörökben: 

 Kirándulás  

o Nagyvárad(2 alkalom) 

o Mátra: Gyöngyös-Kékestető- Mátrafüred 

o Tiszaszentimre – baráti találkozó  

 Zenés rendezvény 

o Farsangi bál 

o Tavaszköszöntő bál 

o Idősek Napi bál 

o Évzáró rendezvény  

 Filmvetítés 

o Szeleczky Zita emlékév kapcsán: a Sziámi macska c. film 

 Előadások: 

o Dr. S Kovács Ilona a Kunkapuról 

o Dobos László polgármester a Karcag városban történt fejlesztésekről 

o Ruzicska Ferenc a karcagi zsidó kereskedőkről, a Zsinagóga építéséről 

o Kenyeres Zoltán Attila, a Debreceni Egyetem oktatója: Álhírek és rémhírek az 

interneten Hogyan ismerjük fel őket? 

o Pete Nikoletta, a Boroskola előadója, a borkóstolás szabályai 

 

 Mozgás 
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o Gyógytorna Márkiné Bihari Anita foglalkozása 

o Senior Örömtánc Kovács Tiborné vezetésével 

o Szépkorúak Sportfesztiválja Cegléden 

 Költészet napi verses délután a könyvtárban 

 Teadélután, névnaposok köszöntése (1 alkalom) 

 Látogatás a Györffy István Nagykun Múzeumban 

 Adventi készülődés a Szent Pál Marista Általános Iskola diákjaival 

 

2019-ben 16 új tag lépett be a klubba, a létszám így az év végére 84 fő. 

Sokszínvilág alkotócsoport 

 

2018-ban két új közösség alakult intézményünkben, „alulról” jövő kezdeményezésként. Az 

egyik a Sokszínvilág alkotócsoport, Budainé Kovács Mária vezetésével, akik a könyvtárban 

tartják foglakozásaikat, heti egy alkalommal és különböző technikákat kipróbálva készítenek 

ajándéktárgyakat. 

Rummikub Klub 

 

Egyre növekvő taglétszámmal folytatta működését a 2018. január hónapban alakult Karcagi 

Rummikub Klub, akik az táblás römi játékot népszerűsítik, egyre több versenyen részt 

vesznek. A Déryné Kulturális Központ 6 db játék vásárlásával és térítésmentes teremhasználat 

biztosításával, valamint egy-egy versenyhelyszínre való utazás finanszírozásával járult hozzá 

a klub működéséhez. A klub jelenleg 30 tagot számlál, általában heti 1 alkalommal 

találkoznak, de versenyek előtti héten akár naponta összejönnek „edzeni”.  

A Déryné Kulturális Központ szervezte meg a II. Karcag Kupa Rummikub versenyt 2019. 

november 23-án, ahol 96 versenyző mérte össze tudását. A karcagiak ismét remekeltek, 

Vincze Lászlóné 1. helyezést, Kovácsné Kerekes Katalin 3. helyezést ért el. 

Hagyományteremtő céllal szervezték meg a Klub tagjai az I. Akácliget Rummikub tábort a 

karcagi kisfürdő területén. A rendezvény nagy sikert aratott, a vendégek megismerkedtek 

szülővárosunk nevezetességeivel, megkóstolták a hungarikum birkapörköltet és fürödtek a 

remek gyógyvízben. Búcsúzáskor az volt a kérésük, hogy 2020-ban egy nappal legyen 

hosszabb a tábor. 

 

EFOP 3.3.2-16-00034 Karcagi Kultúrház a fiatalokért” 

 

Intézményünk a Széchenyi 2020 pályázat keretén belül az EFOP 3.3.2-16-00034 azonosító 

számű „Karcagi Kultúrház a fiatalokért” című pályázat nyertese. A projekt nyolc oktatás-

nevelési intézmény bevonásával 2018. augusztusától 2020. januárig tart. A pályázat keretén 
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belül gyermek és ifjúsági programokat valósítunk meg: témanapokra, versenyekre, rendhagyó 

könyvtári órákra lebontva, illetve a néptánc szakköröket is a pályázatból tudjuk működtetni. 

A 2019-as évben a következő programokat valósítottuk meg a pályázat keretén beül: 

Versenyek: 

 A „Csigabiga Palota” mesemondó versenyt 2019. áprilisában is három napon 

keresztül, három korosztálynak hirdettük meg: óvodás, 1-2. osztályos és 3-4. osztályos 

tanulók részére. A versenyre jelentkező gyermekek arany-ezüst és bronz minősítést 

szereztek. 

 Népmese napja rajzpályázatot írtunk ki óvodások és az általános iskolások részére, a 

rajzokat zsűri értékelte, az alkotásokat az Ifjúsági Ház-Csokonai Könyvtárban 

állítottuk ki szeptember 30-án a Magyar Népmese Napja alkalmából. 

 A „Jégvirágok” téli mesemondó versenyt decemberben rendeztük meg az általános 

iskolák 1-2 és 3-4. osztályos tanulói részére. 

 A felső tagozatosok részére 2019-ben kétszer is megrendeztük az „Olvastad már?” 

prózamondó versenyt, mely két részből állt, egyrészt egy kedvenc olvasmányból 

kellett egy részletet elmondaniuk a versenyzőknek, majd egy rövid ajánlóval kellett a 

művet ismertetni. 

Néptánc: 

 Három néptánccsoport szakkörvezetői díját finanszírozta az intézmény pályázati 

keretből. A három csoport részére háromszor szerveztünk élőzenés táncházat. 2019-

ben két „Hagyományőrző tábort” szerveztünk Földesen összesen 40 gyermek 

részvételével. A tábor a gyermekek részére teljesen ingyenes volt. Az első tábor 

résztvevői a nyíregyházi Sóstó Zoo-ba és az ópusztaszeri Nemzeti Történelmi 

Emlékparkba is ellátogathattak. A második tábor résztvevői a debreceni Paintball 

tanyán vehettek részt egy interaktív lézershow-n, és szintén az ópusztaszeri parkba 

látogattak el. 

A pályázat keretén belül háromféle rendhagyó könyvtári órát szerveztünk több csoport 

részére: az „Egyszer volt, hol nem volt (népmesék) az óvodás korosztály részére, a „Mondd, 

szereted az állatokat?” az általános iskolák alsó tagozatosai részére, illetve a „Hungarikumok” 
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a felső tagozatosok részére. A könyvtári órák kiegészültek kézműves foglalkozásokkal, illetve 

a Hungarikumok kapcsán ételkóstolón is részt vehettek a csoportok. 

Témanapok  

A nagyrendezvényeket is a pályázati forrásból szerveztük meg: áprilisban a Tavaszváró 

játszóházat. Május végén a Sportpályán vártuk a Sportos gyereknapra a versenyző 

osztályokat, de a hozzánk látogató családok is sok programon vehettek részt. A kézműves 

foglalkozásokkal a Madarász Imre Egyesített Óvoda, a Családsegítő Központ, a Máltai 

Szereteszolgálat és a Magyar Vöröskereszt Karcagi Szervezete várta a gyerekeket. A Bringa 

Akadémia kerékpár bemutatóval és ügyességi pályával várta a gyerekeket. Az őszi játszóház a 

Lóger Sportpályán került megrendezésre októberben. Az elmaradhatatlan kézműves 

foglalkozások mellett, szőlőprés, népi játszótér és szalmasánc várta a családokat. Az adventi 

játszóházat decemberben szerveztük a Városi Sportcsarnok épületében. A Madarász Imre 

Egyesített Óvoda, a Máltai Szeretszolgálat és a Bengecseg Alapítvány kézműves 

foglalkozásain készíthettek karácsonyi ajándéktárgyakat, dekorációkat a gyerekek. December 

6-án ingyenes koncerten vehettek részt a Déryné Kulturális Központban szintén az Adventi 

játszóház keretén belül. Júniusban a Juhszárnyék és az augusztusi Streetball bajnokság is a 

pályázat keretén belül valósult meg. 

 

 Turisztikai és város marketing feladatok 

 

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, 
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 weboldalak és e-mail elérhetőségek kihasználása, 

 bel- és külföldi bemutatkozások szervezése, 

 rendezvények reklámhordozó szerepének kihasználása, 

 intézményi keretek, vállalkozók tevékenysége, 

 egyéb marketingeszközök 

 Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár honlapja  

 

 

 

 A városi rendezvények közül országosan jegyzett és ismert (elismert) 

kulturális programok 

 

A Karcagi Birkafőző Fesztivál, a Nagykunsági Kulturális Napok, Turisztikai jelentőségű sport 

rendezvények (országos karatebajnokság, Csokai Asztalitenisz veterán Bajnokság, 

Asztalitenisz Országos Diákolimpia döntő), a magánvállalkozók által szervezett és a város, 

valamint intézményünk által is támogatott turisztikai jelentőségű rendezvények, Motoros 

Találkozó) egyre több érdeklődőt vonzanak városunkba.  

 

A Karcagi Birkafőző Fesztivált, az augusztus 20-ai Nagykunsági Kulturális Napok 

eseményeit, a Karcagi Traktoros Ügyességi Verseny eseményeit az intézmény szervezte, a 

társszervezőkkel együttműködve. A rendezvényekhez pályázatokat készíttettünk, 

szponzorokat kerestünk. Valamennyi dolgozónak nagyon sok elfoglaltságot jelentett ezen 

kiemelt városi események előkészítése és lebonyolítása. 

 

Az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátása mellett továbbra is részt vesz a turisztikai 

fejlesztésekben a maga eszközeivel, a város infrastrukturális fejlesztésével, az intézmények 

fenntartásával, a vállalkozók ösztönzésével, az értékek védelmével. 

 

2. Sportközpont 

 Városi Sportcsarnok 

 

A Városi Sportcsarnok nyitvatartása hétköznap 6.00-22.00 óráig, hétvégeken a különböző 

sportágak rendezvényei és egyéb szabadidős tevékenységek időtartamától függ. 

Az intézményegység feladatai közé tartozik az iskolai testnevelés órák, a helyi sportélet 

szakágainak edzései, versenyei mellett a város lakosságának szabadidő eltöltése is. 

Szinte minden hétvége mindkét napjára jutott egy-egy sportesemény, rendezvény. Ezenkívül 

NBI-es asztalitenisz versenyeknek is otthont adtunk az év második felétől. 
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 Játékos Sportverseny Országos Elődöntőjének, Kézilabda Diákolimpia Országos 

Elődöntőnek, Kosárlabda és Kézilabda Diákolimpia Megyei Elődöntők diákolimpiák 

(kosárlabda, kézilabda, labdarúgás), ezenkívül NBI-es asztalitenisz versenyeknek is 

otthont adtunk az év második felétől 

 Fogyatékkal élők sportversenyének,  

 Csokai István Asztalitenisz Emlékversenynek, a Nagy Jenő Asztalitenisz Verseny, 

Szent István Kupa Asztalitenisz Verseny, Péter László Asztalitenisz Verseny 

 Nagykun Karate Verseny, 

 A kisgyermekes családok 2 különböző játszóházban/ugrálóvárban, Junior Cirkuszban 

illetve tavaszi és adventi játszóházban tudtak időt tölteni. 

 2019-ben városunk rendezte a Nagykun Diáksport Viadalt áprilisban és a Kárpát Kupa 

Ifjúsági Labdarúgó Torna mérkőzéseit novemberben. 

 Galambkiállítás,  

 Adventi Játszóház,  

 a Karcagi Sport egyesület bajnoki mérkőzései: NBII-es kézilabda, Megyei és Országos 

kosárlabda, labdarúgás felkészülési tornák. 

 Több városi rendezvénynek is helyet adtunk tavasszal és ősszel. 

A nyári hónapokban kézilabda és kosárlabdatábor is került megszervezésre, az asztalitenisz, 

karate edzések mellett. Tavasszal és ősszel egy-egy alkalommal, a legkisebb gyerekek részére 

a Megajátszóház jelentette a mozgás örömét.  

 

 Liget Úti Sporttelep (labdarúgó és edző pályák) 

 

 

Feladatunk a sportpálya karbantartása mellett a sportolási és edzési lehetőségek biztosítása. A 

feladat egész éves figyelmet és munkát ad, hiszen a téli hónapokban a vagyonvédelem a fűtés, 

míg a többi időszakban a füves felületek karbantartása (nyírás, szellőztetés, vágás) a 

legfontosabb. Az bajnoki szezonban szinte hétvégén labdarúgó mérkőzések kerülnek 

lebonyolításra a pályán, amelyek az előkészítéssel és lebonyolítással is jelentős terhet raknak 

munkatársainkra.   

 

A helyi labdarúgás mellett több városi rendezvénynek is helyet adott az elmúlt évben is:  

 

 Gyermeknap – Családi Nap, 
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 Diáksport rendezvények, 

 Karcagi Lovasnap. 

 

A nyári hónapokban folyamatosan üzemeltetjük és az érdeklődők részére nyitva tartjuk a 

sportpálya nyilvános vizesblokkját, mely így kiszolgálja az erdei tornapályára, a lombkorona 

sétányra érkező látogatókat is.  

 

A Szentannai Középiskolában megépült műfüves labdarúgó pálya év közbeni karbantartására 

is figyelmet fordítunk. A mérkőzek-edzések utáni takarítás, a pálya előkészítése, tovább az év 

közben érkező további fejlesztések elhelyezése, felszerelése is feladatunk volt az elmúlt 

évben.  

 

2018-ban került átadásra a nagyvénkerti lakótelep mellet a Kosárliget- sportpálya, ahol a 

kosárlabda szerelmeseit várja sportpálya folyamatosan egész évben. A pálya egész éves 

figyelmet igényel, melyet intézményünk lát el.  

 

 

3. Ifjúsági Ház 

Az épület kettős célt szolgál:   

 

1. A könyvtár városközponti elhelyezésével az olvasóközönség magasabb szintű kiszolgálása 

válik lehetségessé.  

2. Az ifjúsági feladatok ellátásával - visszaállításával - a korosztály részére adekvát színtér 

kerül kialakításra.  

A városban működő amatőr zenekarok az alagsorban kialakított próbahelyiségeket 

elfoglalták, folyamatosan használják. Az intézmény programjaihoz igazodva rendszeresen 

tartják próbáikat. Az épület kettős funkcióját kihasználva igyekszünk minden korosztály 

számára érdekes és tartalmas kikapcsolódási, feltöltődési, ismertszerzési lehetőséget kínálni. 

 

Ezen kettős cél, az épület jellegéből adódó további lehetőségek, valamint a tervezett 

programok lehetővé teszik minden korosztály számára kulturált szórakozás lehetőségét.   

 

Az intézményegységben lebonyolításra kerülő fontosabb rendezvények 2019-ban: 

 

 könnyűzenei és jótékonysági koncertek 

 konferenciák 

 mesemondó versenyek 

 szavalóverseny 

 játszóházak, vetélkedők 

 filmvetítések 

 ismeretterjesztő előadások 
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 élmény- és úti beszámolók 

 író-olvasó találkozók, könyvtári programok 

 terembérleti megállapodások alapján kiadjuk a helyiségeket 

 

A Karcagi Szimfonikus Zenekar számára rendelkezésre bocsátottunk egy tároló helyiséget, 

ahol hangszereiket, kottáikat, eszközeiket elhelyezhetik. Horváth Pál karmester vezetésével  

az 1. emeleti nagytermet zenekari próbákra heti rendszerességgel veszik igénybe. 

A városban működő, és különböző stílusban játszó amatőr zenekarok képviselőivel jó 

kapcsolatot ápol intézményünk. A 2019-ban az Ifjúsági Házban megrendezett könnyűzenei 

koncertek egy részének megszervezése a zenekarok képviselőinek kezdeményezésére jött 

létre. 

 

Az épületben hosszútávú bérleti szerződés keretében működik az Origó Klub, mely az általa 

szervezett – s az intézményünk által támogatott – koncertek, könnyűzenei programok 

lebonyolításával biztosítja a fiatalok kulturált szórakozását.  

 

Az épületben tartja foglalkozásait a Szikfolt Foltvarró Klub, Kunrózsa Csipkekör és a 

Sokszínvilág alkotócsoport. Továbbra is helyet biztosítunk a Baba-Mama Klubnak.  

 

Az Ifjúsági Házban működik a túrkevei Korda Vince Alapfokú Művészetoktatási 

Intézményén kihelyezett tagozata, társastánc szakoktatással. A délutáni oktatás formájában 

tanórai keretben társastáncot tanulhatnak a karcagi fiatalok. Az érdeklődés egyre nagyobb, a 

félévi vizsgán már több fiatal vehetett át eredményes bizonyítványt.  

 

A Városi Diák Önkormányzat és az őket segítő KözPont Ifjúsági Egyesület rendszeresen 

tartja képzései és összejöveteleit az épületben. 

 

4. Csokonai Könyvtár 

A Csokonai Könyvtár a nyilvános könyvtári rendszer része, elkülönített szakmai 

szolgáltatásokkal. Könyvtárunk általános gyűjtőkörű nyilvános közkönyvtár, amely a 

gyűjteményeihez, szolgáltatásaihoz való hozzáférést korlátozás nélkül, a lakosság valamennyi 

szegmensének igyekszik biztosítani az esélyegyenlőségre törekedve. Fő feladatunk: segíteni a 

felhasználóbarát információs társadalom kiépítését – információgyűjtő, feltáró és szolgáltató 

munkánkkal folyamatosan gyarapodó dokumentumállományunkkal. 

A könyvtárhasználat legfőbb célja az információhoz való hozzáférés biztosítása hagyományos 

és az informatika korszerű eszközeivel. Célunk, hogy az itt élők minél szélesebb körben 

tudják használni és hasznosítani könyvtárunk szolgáltatásait. A könyvtár nyitvatartása is 

igazodik az olvasók igényeihez. Online katalógusunk pedig a nap 24 órájában a város 

lakosainak rendelkezésére áll. 
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 Könyvtárunk küldetésnyilatkozata 

 

A könyvtár Karcag egyetlen nyilvános könyvtáraként fő feladatának tartja, hogy szolgáltatásai 

révén egyre kedvezőbb feltételeket biztosítson használói számára a magyar és egyetemes 

kultúra maradandó alkotásainak megismeréséhez, a folyamatos önműveléshez. Mindenki 

számára biztosítsa az információhoz való szabad hozzáférést a kultúra, irodalom, gazdaság és 

tudomány minden területén. 

Lehetővé teszi más könyvtárak adatbázisának elérését, az Internet használatát és közhasznú 

információs tevékenységet végez. Rendezvényeivel ápolja és őrzi a könyvtári és helyi 

értékeket, esélyegyenlőséget kínál szolgáltatásai által a társadalom hátrányos helyzetű rétegei 

számára. 

 A könyvtár környezete 

 

A gyűjtemény alakítását, az állománygyarapítást a könyvtár típusából, a könyvtári rendszeren 

belül elfoglalt helyéből adódó követelményeken túl meghatározza a társadalmi és helyi 

környezet, ahol tevékenységét kifejti. Karcag kb. 20.000 lakosú, mezőgazdasági jellegű 

kisváros, ahol az idegenforgalom is egyre jelentősebb szerepet tölt be. 

A közművelődés színterei a Déryné Kulturális Központ. A városban több általános iskola, 

három középiskola működik. Minden rendezvényünk esetében fontosnak tartjuk a 

könyvtárhasználat népszerűsítését, és az olvasási kompetencia fejlesztését. Ezért próbáljuk 

minden esetben felhívni látogatóink figyelmét a könyvtár állományában megtalálható 

dokumentumokra. 

A könyvtár az információs társadalom, a tudásalapú társadalom alapintézménye. Célunk a 

minél igényesebb és szélesebb körű szolgáltatások nyújtása: vagyis a minőség biztosítása. 

Mindennapi tevékenységünk több szinten jelenik meg. Biztosítjuk használóink számára 

hagyományos értelemben vett könyvtári szolgáltatásainkat, de ezen túllépve feladatként 

jelenik meg a kor követelményeinek, igényeinek való megfelelés. Internet használat, 

szkennelés, számítógép használat, faxolás, fénymásolás. 

A közfoglalkoztatási program keretében több olyan kolléga is segítette a munkánkat, akik 

nem rendelkeztek ugyan szakmai ismeretekkel, de a rájuk bízott, könyvtári szaktudást nem 

igénylő feladatokat maradéktalanul ellátták. 2019-ben összesen kettő közfoglalkoztatottat 

alkalmaztunk. A mindennapi munkánk elvégzésében évek óta nagy segítséget nyújtanak a 

hozzánk hosszabb-rövidebb időre érkező közfoglalkoztatott kollégák. 

Összességében elmondható, hogy a közfoglalkoztatottak alkalmazása, illetve a részben általuk 

végzett feladatok nem helyettesítik, nem helyettesíthetik a könyvtáros szakemberek munkáját, 

de nagymértékben segítik a könyvtárhasználóinak komfortérzetét, az olvasók és érdeklődők 

gyors és pontos kiszolgálását. 
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Mutatók 
2018. évi tény 

2019. évi 

terv 

2019. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez 

képest 

Heti nyitvatartási órák száma (a 

központi könyvtárban) (óra)  
36 36 36 100 

Hétvégi (szombat, vasárnap) 

nyitvatartás hetente összesen (óra)  
4 4 4 100 

Heti 16 óra utáni nyitvatartás 

összesen (óra) 
2 2 8 400 

Nyári zárvatartási idő  

Munkanapok száma:  

10 10 10 100 

Téli zárvatartási idő  

Munkanapok száma:  

0 0 0 0 

Nyitvatartási napok egy átlagos 

héten 
5 5 5 100 

Nyitvatartási napok száma a 

tárgyévben: 
232 232 231 99,5 

 

 Állománygyarapítás 

Állománygyarapító munkánkban figyelemmel kell lennünk a város kulturális és oktatási 

életére, a gazdaság változásaira, a különböző szakmák igényeire, a használók széles körére. A 

Városi Könyvtár Karcag egyetlen közművelődési könyvtára. Állományépítésünk kapcsán 

figyelembe vesszük az oktatási intézmények speciális igényeit, az országos könyvtári 

rendszerben elfoglalt helyünket. Mindezek alapján gyűjtjük: 

- az egyes tudományágakra vonatkozó átfogó tudományos műveket 

- az ismeretközlő irodalmat 

- szépirodalmi, ifjúsági és gyermekirodalmi műveket. 

Mind a gyarapításnál, mind a törlésnél figyelembe kell venni az olvasói igényeket és 

szokásokat. Ebben segíthet a folyamatos kommunikáció, illetve a lehetőségbiztosítása, hogy 

bárki ajánlhasson könyveket. A könyvtáros munkatársak személyesen érdeklődnek az olvasók 

könyv olvasási szokásairól és melyik könyveket olvasták szívesen. 
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Mutatók 
2018. évi 

tény 

2019. évi 

terv 

2019. évi 

tény 

változás %-

ban előző 

évhez 

képest 

Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)  2.848 2840 2738 96,1 

- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft) 206  208 101 

- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum 

(bruttó ezer Ft) 

6 0 0 0 

Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok 

száma (db) 
463 450 383 82,7 

Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok 

száma (db ) 
29 25 15 51,7 

Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok 

száma (db) 
0 0 0 0 

Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db) 2 0 0 0 

A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen (db) 1283 1200 1088 84,8 

A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma  2106 1500 0 0 

 

Az olvasói igényeket napi szinten befolyásolja a média, a reklámok, katalógusok. Továbbra is 

nagy népszerűségnek örvend a népszerű történelem, a krimi, a családregények, beszélgetős 

könyvek. Sajnos a szakirodalom iránt csökkent az érdeklődés. 

 Gyűjteményfeltárás  

 

 

Mutatók 2018. évi 

tény 
2019. évi terv 

2019. évi 

tény 

 

változás %-ban 

előző évhez 

képest 

Épített elektronikus 

katalógusokban/adatbázisokban rögzített 

rekordok száma 

1118 1000 630 56,4 

Feldolgozás időtartama (egy dokumentum 

feldolgozásának átlagos időtartama percben 

0,4 0,4 0,4 100 



 37 

kifejezve)  

Beérkező új dokumentumok olvasók számára 

történő hozzáférhetővé válásának időtartama 

napokban kifejezve (átlagosan) 

7 7 7 100 

A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága 

(az elektronikus katalógusban feltárt 

dokumentumok száma a gyűjtemény 

egészének %-ában) 

90 90 90 100 

 

A beérkező dokumentumok feldolgozása, mint ahogy a megrendelésük, az összes könyvtári 

szolgáltatóhely számára egy helyen történik. A tulajdonbélyegzővel történő ellátás, 

nyilvántartásba vétel, bibliográfiai és tartalmi feltárás, raktári jelzet felragasztása után, vagyis 

feldolgozás után kerülnek az igényelt dokumentumok az online katalógusban is szereplő 

lelőhelyükre. 

 

 Könyvtárhasználat  

 

Könyvtárhasználat  
2018. évi 

tény 

2019. évi 

terv 

2019. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez 

képest 

Beiratkozott olvasók száma (fő) 942 950 849 90,1 

A könyvtári látogatások száma (db)   24181 24000 22234 91,9 

Ebből csoportok (db) 26 25 37 142,3 

 

Évek óta tartó tendencia az olvasói létszám folyamatos csökkenése. A beiratkozott olvasók 

számának jelentős csökkenése az internet és az okostelefonok elterjedésével is magyarázható. 

Az elmúlt években nagyon sokan az ingyenes internethasználat és amiatt iratkoztak be 

könyvtárunkba. Ma már gyakorlatilag minden háztartásban található számítógép, a filmeket is 

le tudják tölteni. Lényegesen csökkent a kötelező olvasmányokat kölcsönzők, illetve az 

olvasótermet tanulásra használók száma, aminek oka szintén az internet elterjedése. (lexikonok 

helyett google használat!) 

 Dokumentumforgalom  
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Könyvtárhasználat  
2018. évi 

tény 

2019. évi 

terv 

2019. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez képest 

Kölcsönzött dokumentumok száma (db) 19061 18500 15454 81 

- Ebből kölcsönzött e-

dokumentumok száma (db) 

48 45 23 47,9 

Helyben használt dokumentumok (db) 5161 5000 5210 100,9 

Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db) 28 28 0 0 

Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db) 37 35 21 56,7 

Irodalomkutatások, témafigyelések száma 

(db) 
0 0 0 0 

 

Az Olvasószolgálat dolgozóinak legfontosabb feladata 2019-ben is az új olvasók megnyerése 

mellett a régi olvasók megtartása, valamint a felhasználói igények minél teljesebb körű 

kiszolgálása volt. Ennek érdekében új helyszíneken új olvasói rétegek megnyerését célozták 

meg a szolgáltatások népszerűsítésével, ezen kívül dokumentumokat kölcsönöztek, 

kölcsönzési határidőt hosszabbítottak, a lejárt határidejű, visszahozott dokumentumokat 

átvették. 

Kezelték a könyvtári bevételeket és hetente egyszer elszámoltak vele. Feladatuk volt a 

statisztikai adatok folyamatos gyűjtése, összegzése. Részt vettek a könyvtári rendezvények 

tervezésében, megvalósításában és lebonyolításában. Az olvasók kéréseit telefonon és online 

módon is teljesítették. 

 

Online szolgáltatások  

2018. évi 

tény 

2019. évi 

terv 

2019. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez 

képest 

Távhasználatok száma 115087 114000 108345 94,1 

A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek 

gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan) 
7,6 7 7,9 103,9 

A könyvtári honlap tartalomfrissítésének 

száma összesen 
92 90 95 103,3 

A könyvtári OPAC használatának gyakorisága 

(használat/év) (kattintás az OPAC-ra) 
114008 110000 107231 94,1 
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A könyvtárban folyamatosan tárgyszavazzuk a Karczag és Vidéke című újságot. A 

digitalizálás esetében a legfontosabb szempontunk a helyismereti és helyi megjelenésű 

dokumentumok feldolgozása, s minél szélesebb körben való szolgáltatása.  

 

 Képzések, könyvtári programok, kiállítások 

 

 2018. évi 

tény 

2019. évi 

terv 

2019. évi 

tény 

változás %-ban előző 

évhez képest 

Az összes könyvtári képzés, program száma 279 200 254 91 

A könyvtári programokon, képzéseken 

résztvevők száma összesen 
8345 6500 8711 104,3 

A könyvtári képzéseket, tevékenységeket 

támogató helyi kiadványok száma 
0 0 0 0 

Téma szerint 

 2018. évi 

tény 

2019. évi 

terv 

2019. évi 

tény 

változás %-ban előző 

évhez képest 

A könyvtár által szervezett olvasási 

kompetenciafejlesztést, szövegértés 

fejlesztését támogató nem formális képzések 

és programok száma  

24 20 16 66,6 

A könyvtár által szervezett olvasási 

kompetenciafejlesztést, szövegértés 

fejlesztését támogató nem formális 

képzéseken és programokon résztvevők 

száma 

1673 1300 1052 62,9 

A könyvtár által szervezett digitális 

kompetenciafejlesztési, információkeresési 

ismereteket nyújtó nem formális képzések és 

programok száma  

10 10 11 110 

A könyvtár által szervezett digitális 

kompetenciafejlesztési, információkeresési 

ismereteket nyújtó nem formális képzéseken 

és programokon résztvevők száma 

663 400 762 114,9 
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A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati 

foglalkozások száma  
18 15 37 205,5 

A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati 

foglalkozásokon résztvevők száma 
522 400 817 156,5 

A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások 

száma  
8 8 21 262,5 

A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások 

látogatóinak száma 
910 900 2510 275,8 

Egyéb témájú programok, képzések száma 200 132 162 81 

Egyéb témájú programon, képzésen 

résztvevők száma 
3626 3000 3242 89,4 

Az összes könyvtári képzés, program száma 279 200 254 91 

 

2019-ben is sokszínű, a lakosság széles körét, rétegét érintő, profilunkba illeszkedő 

könyvtárszakmai és kulturális, irodalomnépszerűsítő programokkal csalogattuk intézményünkbe 

a látogatókat. A rendezvénykínálat palettájában kötetbemutatók, író-olvasó találkozók, 

tudományos- és ismeretterjesztő előadások, vetélkedők, versenyek, kiállítások, zenei és 

irodalomnépszerűsítő programok szerepeltek. A könyvtári programok szervezésekor elsődleges 

szempontunk volt, hogy a helyi vagy a Nagykunsághoz valamilyen módon kötődő írók, költők, 

alkotók műveit, munkásságát népszerűsítsük, ill. helyi irodalmi értékeket mutassunk be. 

Arra törekszünk, hogy a különböző korosztályok és olvasói rétegek tetszésének megfelelő, 

változatos és igényes képzőművészeti, zenei, irodalmi és ismeretterjesztő rendezvényeket 

kínáljunk nem csak a regisztrált könyvtárhasználók, hanem minden érdeklődő számára.   

 „Szép Magyar Beszéd” területi verseny 

 Országos Könyvtári Napok 

 Népmese Napja 

 Jégvirágok mesemondó verseny 

 Könyvtáros tanárok szakmai napja 

 Költészetnapi szavalóverseny 

 könyvtári órák 

 könyvbemutatók 

 kiállítások 

 konferenciák 

 vetélkedők 
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Minden évben lehetőséget biztosítunk a karcagi írók, szerkesztők számára könyveik 

bemutatására, értékesítésére. Dr. Ötvös László: Éji fény a sötétben, Dr. Pintér Zoltán Árpád: Az 

Osztrák-Magyar Monarchia és a történelmi Magyarország összeomlása 1918-ban című kötetek. 

Minden évben törekszünk arra, hogy az intézményünkben internetező gyermekeket 

megismertessük a biztonságos internetezés szabályaival, ebben nyújtottak segítséget Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei Rendőrkapitányság dolgozói. Ezen a napon 2 db előadást tartottak a 

gyerekeknek. 

A több évtizedes hagyományhoz híven idén is megrendeztük a Szép Magyar Beszéd területi 

fordulóját. A szép kiejtési, nyelvhasználati versenyen az 5-6. és a 7-8. évfolyamos tanulók 

mérték össze tudásukat. 

Évek óta megrendezzük „Amit szívedbe rejtesz” című költészet napi verses délutánt emlékezve 

József Attila születésnapjáról. 

A gyermekkönyvtárban tartott csoportos foglalkozások, mese- és versmondó versenyek 

népszerűek és látogatottak az óvodások és a kisiskolások körében is. A felső tagozatosok 

körében az irodalomnépszerűsítést szolgálják az évfordulókhoz kapcsolódó rendhagyó irodalom 

órák, a könyvtári órák és az irodalmi pályázatok. 

2019. június 07-én a Határtalanul Program keretén belül a Varró István Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és Kollégium ünnepélyes keretek között ajándékozott egy „Csokonai 

Könyvtár” feliratú táblát. 

Az Országos Könyvtári Napok rendezvényének keretén belül Harcművészet és irodalom címmel 

harcművészek által írt verseket hallgathattuk meg, amelyre elsősorban a város általános és 

középiskolás diákjait hívtuk meg. Ezen felül könyvbemutatókkal, időszaki kiállításokkal, 

rendhagyó irodalomórákkal, baba klubbal színesítettük a rendezvénysorozatot. 

2019-ben az előző évekhez hasonlóan többször is Internetes totóval készültünk az irodalom jeles 

évfordulói tiszteletére. 

Ebben az évben is sok látogatót vonzott a Világjáró Karcagiak rendezvénysorozat, képzeletben 

és nagyon sok fotó segítségével járhattunk Azerbajdzsánban, Törökországban, Jordániában. 

2019 decemberében immár sokadik alkalommal megrendezésre került a Jégvirágok 

mesemondóverseny. Gyerekek és pedagógusok is nagyon szokták várni ezt a szép 

hagyományokat megélt versenyt. Ebben az évben is sok szép mesét hallhattak a vendégek, a 

zsűri tagjai és versenyző gyerekek hozzátartozói. 

Könyvtárunkban több mint 10 éve működik a Karcagi Könyvtárostanárok Munkaközössége, akik 

negyedévente intézményünkben vagy a város valamelyik iskolájának könyvtárában tartanak 

szakmai beszámolókat, előadásokat. 

 DÖK (Karcag Városi Diák Önkormányzat) 
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A Karcag Városi Önkormányzat által megkötött szerződés szerint, az ifjúság politikai 

feladatok ellátásában jelentős segítséget kapunk a KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület 

munkatársaitól. Az iskolai DÖK vezetők továbbképzésével, az iskolai ifjúsági munka 

segítésével jelentős előrelépést tudtunk tenni a fiatalok – elsősorban őket is érintő – közösségi 

tevekénységekbe való bevonásával.  

Összegzés:  

 

Munkánk során arra törekszünk, hogy kielégítsük a lakosság minél szélesebb kulturális 

igényeit. Intézményünk nyitott minden kulturális kezdeményezésre, minden valódi, 

kölcsönösen hatékony és eredményes együttműködésre.  

 

Az évek során a lakosság széles rétegeivel építettünk ki jó kapcsolatot.  

 

Civil szervezetek és intézmények, magánemberek vannak segítségünkre a különböző 

események, rendezvények kapcsán.  

 

Kitűzött céljainkat, feladatainkat az intézményben dolgozók őszinte együttműködésével, 

összefogásával, közös gondolkodással, a már meglévő értékek és értékrendszer mentén, ahhoz 

való teljes hozzáállással valósíthattuk meg.  

  

Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik segítenek, együttműködnek velünk, reszt 

vesznek a munkánkban, azt tevékeny segítséget. 

 

 

Karcag, 2020. február13.  

 

 

                    Szepesi Tibor 

              igazgató 
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