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Bevezetés
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 2021. évről szóló
beszámolója
• a vonatkozó magasabb jogszabályok
• az alapító okiratában meghatározottak,
• 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 2021. 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.
A koronavírus világjárvány erőteljes hatással volt az intézmény 2021. évi tevékenységére.
Magyarország Kormánya 2020 novemberében ismét járványügyi korlátozásokat,
szigorításokat vezetett be. Ehhez igazodva és az érvényben lévő intézkedéseket betartva 2020.
november 11-től 2021. május 17-ig a Déryné Kulturális Központ épülete és az Ifjúsági HázCsokonai Könyvtár épülete zárva tartott.
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Az intézményi feladatellátás feltételrendszere, erőforrások

1.1 Emberi erőforrás
2020. szeptember 28-tól az általános igazgatóhelyettes látta el az intézményvezetői
feladatokat. A Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 143/2020.(X.29.) "kt" sz.
határozata alapján a Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár igazgatói
feladatainak ellátásával Sótiné Szathmári Dórát bízta meg, mely vezető megbízás a fenti
határozat alapján 2024. december 31. napjáig szól. Munkáját közvetlenül a szakmai
igazgatóhelyettes és a közgyűjteményi (könyvtári) és gazdasági csoportvezető segítette.
Időpont
2021. január 1.
2021. július 1.
2021. december 1.

Engedélyezett álláshelyek száma
Teljes
Részfoglalkozású
28
1
28
1
28
1

Betöltött álláshelyek száma
Teljes
Részfoglalkozású
24
1
25
0
26
0

A 2020. november 1-től a székhely épület és a Csokonai Könyvtár fűtési feladatának
ellátására megbízási jogviszony keretében foglalkoztatott fűtő kolléga 2021. december 3-án
bekövetkezett haláláig mindig pontosan, nagy szakértelemmel, lelkiismeretesen látta el
feladatát. 1989. október 1-től volt az intézmény személyi állományának megbecsült tagja.
A két telephelyen a fűtést 2021. december 15-től - szintén megbízási szerződéssel
foglalkoztatott - szakképzett kolléga végzi.
A telephelyek közötti átjárhatóság továbbra is elvárt és biztosított, ezt mindig az adott
rendezvény, feladat határozza meg.
Magyarország Kormánya a kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről szóló 682/2021.
(XII.6.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint a kulturális ágazatban közfeladatot ellátók
számára 20 %-os béremelés megvalósítását tette lehetővé. Az EPER rendszerben történt
igénybejelentő adatszolgáltatás alapján az intézmény támogatásra jogosult foglalkoztatottai
után, munkavállalónként 12 hónapra, a bruttó munkabérre számított húsz százaléknak és
járulékának megfelelő összegű, vissza nem térítendő támogatás igényelhettünk. A Déryné
Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár nem 100 %-ban kulturális feladatokat
ellátó intézmény, így sajnos kizárólag a kulturális feladat ellátás területén foglalkoztatottak
adatait tartalmazhatta az adatszolgáltatás. Nem igényelhettünk támogatást az alábbi
foglalkoztatottakra:
- megbízási és vállalkozási szerződés keretében foglalkoztatottakra
- tartósan távollévőkre (CSED, GYED, GYES, tartós betegszabadság)
- üres álláshelyekre
- fizetés nélküli szabadságon lévő foglalkoztatottakra
- a nem 100 %-ban kulturális feladatot ellátó intézmény esetében a nem közvetlen
kulturális szakmai feladatot ellátó munkatársakra (műszaki-takarító személyzet,
pénzügyi csoport).
Ez intézményünk esetében azt jelenti, hogy 10 fő - közművelődési és könyvtáros szakember 4

részére igényelhettük meg a támogatást.
A 2021. december 31-ei állapot szerint az intézmény dolgozói az alábbi munkaköröket látják
el:
Munkakör

Telephely

Déryné Kulturális Központ

Csokonai Könyvtár

Sport Központ
Liget úti Sportpálya
Összesen:

igazgató
igazgatóhelyettes
gazdasági csoportvezető
gazdasági ügyintéző
pénzügyi ügyintéző
közművelődési szakember
közművelődési munkatárs
technikus
portás-karbantartó
portás- festő
adminisztrációs munkatárs
takarítónő
könyvtári csoportvezető
könyvtáros
gyermekkönyvtáros
informatikus rendszergazda
fűtő- karbantartó
karbantartó
karbantartó-asztalos
pályakarbantartó

Fő
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
2
2
1
3
1
0
1
2
1
1
26 fő

A Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár személyi állományának
korcsoportos megoszlása az alábbiak szerint alakult: 30-40-év között 4 fő, 40-50 év között 11
fő, 50-60 év között 8 fő, 60 év felett 3 fő. Három fő kolléga 5 éven belül éri el az öregségi
nyugdíjkorhatárt, 2 fő szakmai munkatárs a nők kedvezményes nyugdíjra jogosultságát.
A személyi állomány legmagasabb iskolai végzettség szerinti összetétele:
1 fő általános iskolai, 8 fő szakmunkásképző, 7 fő érettségivel rendelkező, 5 fő főiskolai, 5 fő
egyetemi végzettségű.
2021-ben az intézmény
- igazgatóhelyettese elvégezte a Közművelődési szakember I. OKJ-s képzést, amellyel
felsőfokú szakképesítést szerzett,
- 1 fő könyvtáros munkatársa A pedagógiai szaktájékoztatás eszközei és módszerei 30
órás engedélyezett blended képzésen,
- gazdasági csoportvezetője és gazdasági ügyintézője az Önkormányzati ASP
gazdálkodási szakrendszerek továbbképzése című képzésen vett részt.
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Közfoglalkoztatás
Két ütemben csatlakoztunk a közfoglalkoztatási programhoz. A résztvevők a
meghatározott időszakban napi 8 órában látták el feladataikat az intézmény telephelyein.
Segédmunkás munkakörökben foglalkoztattuk, foglalkoztatjuk őket. Munkájuk
nélkülözhetetlen a napi feladatellátás során éppúgy, mint a rendezvények tervezése,
előkészítése és lezárása során. Ebben az időszakban nagy volt a fluktuáció. Örömmel
fogadtuk, hogy a közfoglalkoztatott kollégák közül többen találtak új munkahelyet és jelenleg
nem közfoglalkoztatottként dolgoznak.
Ütem
1.
2.

Időszak
2020.03.01.-2021.02.28
2020.06.01.-2021.02.28
2021.03.01.-2022.02.28.

Segédmunkás (fő)
7
3
14

Közösségi szolgálatosok, önkéntes tevékenység
A „közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát
szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos
tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.” (2011. évi CXC. törvény a nemzeti
köznevelésről). A városban működő három középiskolával 2013-ban kötöttünk
együttműködési megállapodást az iskolai közösségi szolgálat közös lebonyolításáról. A
Karcagi Nagykun Református Gimnázium, a KSZC Varró István Technikum,
Szakközépiskola és Kollégium, valamint a Szentannai Sámuel Református Gimnázium,
Technikum és Kollégium mellett lehetőséget biztosítunk további 14 középiskola karcagi
diákjainak is az 50 óra közösségszolgálati idő letöltésére. Tapasztalataink szerint a 9-11.
évfolyamos diákok továbbra szívesen jelentkeznek a közművelődési és a könyvtári területhez,
a játszóházi foglalkozásokhoz, sport és szabadtéri rendezvényekhez kapcsolódó feladatok
elvégzésére. 2021-ben amellett, hogy a könyvtárosok munkáját segítették, részt vettek a nyári
gyermekprogramok, az őszi játszóház, az adventi játszóház, és a Város Napja programjainak
lebonyolításában.
Július és augusztus hónapban a „Nyári diákmunka Program” keretében 8 fő diákot
foglalkoztattunk.

1.2 Infrastrukturális feltételrendszer
A Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 210/2021. (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
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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
•
A ZPT-B-2020-0097 azonosító számú pályázat eredményeként az Ifjúsági Ház
infrastrukturális fejlesztése - a koncertterem ablakainak, az első és hátsó bejárati ajtóknak, és
a lépcsőház üvegfalának - cseréje megtörtént.
•
A 2020. évi Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás terhére a Déryné Kulturális
Központban a pinceszinten és az 1. emeleti irodafolyosón irattár került kialakításra, a
polcrendszert és a szekrényt helyi vállalkozás készítette el.
•
A KSZC Varró István Technikum, Szakközépiskola és Kollégium szakoktatói és
szakmunkás tanulói szakmai gyakorlat keretében a Sportközpont (Városi Sportcsarnok)
földszinti előtérének olajlábazatát, az átjáró falazatát és olajlábazatát festették újra, valamint a
konyha-dolgozói pihenő helyiséget. A festéshez, mázoláshoz szükséges anyagot
intézményünk biztosította. 2022-ben az 1. szint rendbetétele azonos feltételekkel folytatódik.

1.3 Pénzügyi erőforrás
Anyagi feltételek és teljesülések alakulása 2021-ben

Megnevezés

2021. évi eredeti
előirányzat

2021. módosított
előirányzat

2021. tényleges
teljesítés

Teljesítés a
módosított %ában

K1 - Személyi juttatások

96 831 237 Ft

101 633 834 Ft

98 886 105 Ft

97,30%

K2 - Munkaadói járulék

14 456 656 Ft

14 775 584 Ft

15 470 257 Ft

104,70%

K3 - Dologi kiadás

89 279 481 Ft

86 863 585 Ft

69 671 952 Ft

80,21%

K4 - Támogatás értékű kiadás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0,00%

K5 - Támogatásértékű működési kiadás

0 Ft

2 104 562 Ft

2 473 549 Ft

117,53%

K6 - Felhalmozás

2 299 000 Ft

4 781 992 Ft

8 246 097 Ft

172,44%

K7 - Felújítás

8 800 000 Ft

8 877 300 Ft

8 877 300 Ft

100,00%

Kiadási előirányzat

211 666 374 Ft

219 036 857 Ft

203 625 260 Ft

75,68%

B1 - Működési és felhalmozási célú
támogatásértékű bevétel

5 000 000 Ft

9 301 383 Ft

33 918 623 Ft

364,66%

B2 - Felhalmozási célú támogatások
államháztartáson belülről

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0,00%

30 342 681 Ft

30 342 681 Ft

26 824 897 Ft

88,41%

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0,00%

17 810 957 Ft

20 165 493 Ft

20 165 493 Ft

100,00%

B816 - Önkormányzati támogatás

158 512 736 Ft

159 227 300 Ft

132 507 941 Ft

83,22%

Bevételi előirányzat

211 666 374 Ft

219 036 857 Ft

213 416 954 Ft

84,36%

B4 - Működési bevételek
B6 - Átvett pénzeszköz
B8131 - Pénzmaradvány

Készült a 2022.01.28 – 09:07:36 dátumú, nem végleges INFO alapján.

7

Pályázatok
A szakmai munka feltételeinek javítása érdekében kerestük, keressük a pályázati
lehetőségeket. 2021-ben több 2020. évi nyertes pályázatunkat valósítottuk meg. A vészhelyzet
miatt néhány pályázat megvalósítási és elszámolási határidejét módosította a kiíró szervezet.
Pályázat címe
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
támogatása (2021.03.01-2022.02.28)
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
támogatása (2021.03.01-2022.02.28)
Csoóri Sándor Pályázat
Ez a kicsi mulatság, tartana míg a világ!”
Csoóri Sándor Pályázat
„Még azt mondják így vót, úgy vót”
Zenei produkciók támogatása
megvalósítása folyamatban
Közösségfejlesztő és hagyományőrző
rendezvények szervezése Karcagon
megvalósítása folyamatban
Kulturális bérfejlesztés támogatása Karcag Déryné KTSKK

Elnyert
összeg (Ft)

Támogató

JNSZ Megyei Kormányhivatal
18.757.432 Munkaügyi Központja
(JN-03M/01/5459-2/2019)
JNSZ Megyei Kormányhivatal
9.841.704 Munkaügyi Központja
(JN-03M/01/005918-2/2020)
Emberi Erőforrások Minisztériuma
800.000
(CSSP61742-472/2021)
Emberi Erőforrások Minisztériuma
600.000
CSSP-NEPTANC-MO-2021-0241
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
8.800.000
(ZPT-B-2021-0097)
48.222.039 TOP-7.1.1-16-H-068-2.1.1
10 449 558

Emberi Erőforrások Minisztériuma
KBFT-E-22-2864

Csoóri Sándor Pályázat
Az intézmény az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt Hazai
néptáncegyüttesek szakmai támogatása, programjának megvalósítása, közösségek
megerősítése című felhívásra „Ez a kicsi mulatság, tartana míg a világ!"- a magyar népélet
jeles napjai címmel pályázatot nyújtott be.
A pályázati dokumentációban foglaltak szerint a Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport
Központ és Könyvtár néptánccsoportjai a magyar népélet jeles napjait feldolgozó műsorral
készülnek, melyben bemutatják a megtanult táncokat. Terveink szerint az előadások élő
népzenekari kísérettel valósulnak meg.
Néptánccsoportjaink működését ellehetetlenítették a pandémia miatti korlátozások, és
a járványügyi intézkedések enyhítése után sem tértek vissza a gyerekek a csoportokba. A
Picinke és Toporgók csoport megszűnt, a Kopogók és az Árendás jelentősen lecsökkent
létszámmal működik, a Pántlika (ifjúsági csoport) 2021-ben szüneteltette a foglalkozásokat.
Így a két pályázati dokumentációban foglalt célkitűzésünket nem tudtuk megvalósítani 2021ben.
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EFOP 3.3.2-16-00034 „Karcagi Kultúrház a fiatalokért”
Az EFOP-3.3.2-16-2016-00034 azonosítószámú Karcagi Kultúrház a fiatalokért című
nyertes pályázatunk 2021. december 20-án lezárult. Az együttműködő partnerekkel a
projektben meghatározott foglalkozások megtartásával 1 éves fenntartási időszak következik.

Zenei produkciók támogatása – ZPT-B-2020-0097
2020-ban az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Petőfi Irodalmi Múzeum
felhívására sikerrel nyújtottunk be pályázatot. A pályázati dokumentációban foglaltakat 2021.
december 31-ig részben teljesítettük. A 2020. november 4-én megvalósítási időszakban lévő,
vagy ezt követően létrejött támogatási jogviszonyokban meghatározott támogatott
tevékenység megvalósítási időtartama - és ezzel összefüggésben a beszámolási határideje - a
veszélyhelyzet időtartamával megegyező mértékben meghosszabbításra került.
Az Ifjúsági Ház infrastrukturális fejlesztése - eredeti, ma már korszerűtlen
koncerttermi ablakainak, első és hátsó bejárati ajtajának, lépcsőházi üvegfalának cseréje megtörtént. Mindez hozzájárul a szórakoztató könnyűzenei zenei rendezvények magas
színvonalú lebonyolításához, a környezeti zajártalom csökkentéséhez, a hatékonyabb
energiafelhasználáshoz. A szelektív hulladékgyűjtés feltételeit megteremtettük. Az 1.
emeleten 2 db szelektív hulladékgyűjtő edényt helyeztünk el. A Karcag Térségi
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.-vel kötött együttműködési megállapodás
alapján pedig lehetővé vált a szelektíven gyűjtött hulladék elszállítása is.
A kiírásnak megfelelően 12 könnyűzenei koncert lebonyolítását vállaltuk. A 12
koncertből 2021. december 31-ig 9 koncertet tudtunk megvalósítani. A program
összeállításakor arra törekedtünk, hogy valamennyi korosztály számára színvonalas
programot kínáljunk. Az országos hírű művészek mellett, a helyi együttesek, művészek
számára is bemutatkozási lehetőséget teremtettünk. Fellépőink voltak: Fülemüle, Szent
Korona Fesztivál, Holdvirág zenekar, László Attila és zenekara, KÁIAM Magánének Tanszak
(2 alkalom), Manomore, Maximus, Senor 35+1, Karcagi Nagy Zoltán és Andy.

Közösségfejlesztő és hagyományőrző rendezvények szervezése Karcagon
A TOP-7.1.1-16-H-068-2.1. kódszámú Hagyományőrző, közösségépítő és kulturális
programok szervezése című helyi felhívásra benyújtott Közösségfejlesztő és hagyományőrző
rendezvények szervezése Karcagon című támogatási kérelmünket a Karcag Városért Helyi
Akciócsoport támogatásra javasolta, az Irányító Hatóság döntése alapján 2021. július 5-én a
támogatási szerződés aláírásra került. A pályázatban megjelölt programok megvalósításával
célunk a kulturális értékek és hagyományok megőrzése, népszerűsítése: olyan programok
megvalósítása, amelyek hozzájárulnak a város sokszínű kulturális életének, hagyományainak
ápolásához, bemutatásához, a múlt értékeinek tovább örökítéséhez, azok jelen korba való
beépítéséhez.
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„Karcagi Kultúrház a fiatalokért” című pályázat EFOP 3.3.2-16-00034
Intézményünk a Széchenyi 2020 pályázat keretén belül az EFOP 3.3.2-16-00034
azonosító számú „Karcagi Kultúrház a fiatalokért” című pályázat nyertese volt. A projekt
nyolc oktatás-nevelési intézmény bevonásával 2018 augusztusától 2020. januárig tartott. A
pályázat keretén belül gyermek- és ifjúsági programokat valósítottunk meg: évszakokhoz,
ünnepekhez tartozó témanapokra, versenyekre (rajzpályázat, mese-és prózamondó verseny),
rendhagyó könyvtári órákra bontva azokat, illetve a néptánc szakköröket, táborokat is a
pályázati forrásból finanszíroztuk. A felsorolt foglalkoztatási formák egyikével kell a
résztvevő oktatás-nevelési intézmények óvodásaival, tanulóival a projektet folytatni 2022
decemberéig.

2

Partnerkapcsolatok

Települési kapcsolatrendszer, társadalmi szerepvállalás
Programjaink megvalósítása során évek óta szorosan együttműködünk a városban
működő
egyházakkal,
oktatási-nevelési
intézményekkel,
civil
szervezetekkel,
vállalkozásokkal. Aktív közreműködésükkel, együttműködésükkel valósulhatnak meg a
városi rendezvények. Kölcsönösen segítjük egymást a rendezvények tervezése, szervezése,
lebonyolítása idején. A városban működő oktatási, nevelési intézmények számára - ünnepi
megemlékezések, iskolai műsorok, gálaműsorok megrendezéséhez - kedvezményesen
biztosítottuk a termek és az infrastruktúra használatát. Hangtechnikai feladatok ellátását
vállaltuk az intézményegységeken kívül eső területeken is.
A teljesség igénye nélkül megemlítve néhány intézményt, szervezet, amelyek hathatós
közreműködésére, munkájára az intézményi és városi rendezvények szervezésénél hosszú idő
óta folyamatosan és feltétlenül számíthatunk:
•
Karcagi Tankerületi Központ és intézményei - Karcagi Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola, Karcagi Arany János Általános Iskola
•
Madarász Imre Egyesített Óvoda,
•
Karcagi Református Egyházközség és intézményei - Karcagi Nagykun Református
Gimnázium, Szentannai Sámuel Református Gimnázium, Technikum és Kollégium,
Karcagi Nagykun Református Általános Iskola és Talentum Óvoda
•
Karcagi Római Katolikus Egyházközség és intézménye - Györffy István Katolikus
Általános Iskola
•
Szent Pál Marista Általános Iskola
•
Karcagi Szakképzési Centrum és intézménye - a KSZC Varró István Technikum,
Szakközépiskola és Kollégium
•
Akácliget Gyógy- és Strandfürdő
•
Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ,
•
Városi Önkormányzat Városgondnoksága,
•
Karcag Térségi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.
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•
Bengecseg Alapítvány
•
Karcagi Birkafőzők Egyesülete
•
„Pusztai Róka” Nomád Hagyományőrző Egyesület
•
Kováts Mihály Huszárbandérium
•
Könyvtárostanárok Munkaközössége
A fentieken kívül több, városunkban élő és dolgozó vállalkozó segíti munkánkat önzetlenül.
A Vöröskereszt helyi szervezetének áldozatos munkáját segítve biztosítjuk a
váradások helyszínéül a Déryné Kulturális Központ, a Városi Sportcsarnok vagy az Ifjúsági
Ház-Csokonai Könyvtár helyiségeit.
A fenntartó kérésének eleget téve kapcsolódtunk be a Karcag Városi Önkormányzat
által, a lakosság számára biztosított orvosi maszkok kézbesítésébe.
A Kátai Gábor Kórház önkéntes szerződést kötött munkatársainkkal. Április hónapban
az oltópontok munkáját segítettük adminisztrációs feladatok ellátásával.
Szakmai kapcsolatok
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.
Jó kapcsolatot ápolunk a Nemzeti Művelődési Intézet Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Irodájával.

3

Szakmai munka

Az intézmény meghatározott közfeladata
•
helyi közművelődési feladatok
•

nyilvános könyvtári feladatok

•

sport feladatok

•

ifjúsági feladatok

Az intézmény 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,
11

•

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,

•

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,
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•

helyet biztosítson az önművelődést, a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló
rendezvényeknek, civil szervezeteknek,

•

hozzájáruljon a hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségének növeléséhez.

•

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.

2020. november 10-től munkánkat a 484/2020. (XI. 10.) A veszélyhelyzet idején
alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről többszörösen módosított Korm.
rendelet határozta, határozza meg.

3.1 Nemzeti ünnepek és megemlékezések:
Január 12-én a Református Nagytemplomban istentiszteleti alkalom keretében és a Kun Piéta
emlékműnél mécsesek gyújtásával tisztelegtünk a doni katasztrófa áldozatai előtt.
Március 15-én az1848/1849-es forradalom és szabadságharc 173. évfordulóján a Petőfi- és
Kossuth-szobornál főhajtással és koszorúk elhelyezésével egyénileg emlékeztek a város
vezetői, az intézmények és civil szervezetek képviselői.
Június 4-én a nemzeti összetartozás napján Szepesi Tibor polgármester köszöntője és Koncz
Hunor János polgármester (Székelykeresztúr) ünnepi beszédét követően. A Déryné Kulturális
Központban a „Trianon-Együtt 100” című táncszínházi előadást a Debreceni
Népi Együttes, a Főnix Táncegyüttes és a FLASKA Banda előadásában láthatták az
emlékezők.
Október 6-án, a Nemzeti Gyásznapon megemlékezéssel és koszorúzással tisztelegtünk az
aradi vértanúk és az 1848/49-es forradalom és szabadságharc áldozatai előtt. Emlékező
beszédet mondott: dr. Barta Róbert egyetemi docens, a Debreceni Egyetem Történelmi
Intézetének igazgatója. Közreműködtek a Kováts Mihály Huszárbandérium huszárjai és
Szabó Péterné könyvtáros, drámapedagógus.
Október 22-én 1956 hőseire emlékeztünk. Az országzászló ünnepélyes felvonását követően a
Református Nagytemplomban Nt. Koncz Tibor a Nagykunsági Református Egyházmegye
esperese hirdetett igét, majd az Északi temetőben, Kemény Pál karcagi mártír síremlékénél
koszorúk elhelyezésével rótták le kegyeletüket a jelenlévők. A megemlékezés a Déryné
Kulturális Központban folytatódott: Dr. Pintér Zoltán Árpád önkormányzati képviselő,
történész ünnepi gondolatait követően a Bürkös zenekar Életet, a szabadságért műsorát
láthatták a jelenlévők. Ezt követően a pártok, intézmények, civil szervezetek képviselői
helyezték el az emlékezés virágait az 1956-os forradalom és szabadságharc emléktáblájánál.
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3.2 Kiemelt városi rendezvények
Tervezett, de a COVID-19 járvány miatt elmaradt rendezvények:
• Kolbászízesítő és Házipálinka Verseny
• Május 1.
Karcagi Birkapörkölt Napja – Online – június 27-28.
A Karcagi Birkafőző Fesztivál hagyományos módon történő megrendezésre sajnos
2021-ben járványügyi helyzetre való tekintettel és Magyarország Kormányának intézkedései
miatt nem volt lehetőségünk. 2020. évi „Távol egymástól, de ízekben közel!” felhívásunkat
megtartottuk és jelenléti programokkal egészítettük ki. Az online főzéshez számos család,
baráti kör, munkahelyi közösség csatlakozott. Facebook oldalunkra fényképeket,
videofelvételt töltöttek fel, megosztották velünk érzéseiket, gondolataikat. A Karcagi
Birkafőzők Egyesületnek tagjai és néhány vállalkozó a városban több helyszínen tette
lehetővé a hagyományos Hungarikum karcagi birkapörkölt kóstolását, vásárlását. Emellett
pedig a Déryné Kulturális Központ előtti téren és az épületben is kulturális programokkal
vártuk az érdeklődőket.
Magyarok Kenyere - 15 millió búzaszem Jász-Nagykun-Szolnok megyei búzagyűjtő
ünnepség
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gazdakörök Szövetségének felkérésére a Déryné
Kulturális, Központ 2021. július 24-én szervezte meg a Magyarok Kenyere - 15 millió
búzaszem megyei búzagyűjtő ünnepségét. Az ünnepélyes búza összeöntés, búzaszentelés
mellett térzene, koncertek, magyar kézműves élelmiszerek vására és gyermekprogramok
várták az érdeklődőket.
Szent István-napi rendezvények – augusztus 19-22.
A programsorozat az Országzászló felvonásával indult, közreműködtek a Kováts
Mihály Huszárbandérium huszárjai, majd a rendezvény ünnepi önkormányzati üléssel,
valamint a szentmisével és körmenettel folytatódott. Augusztus 20-án délelőtt a lovasok,
mezőgazdasági gépek felvonulását, és a gépmustrát követően a Langaléta Garabonciások
szórakoztatták a jelenlévőket. Az új kenyér megszentelése és megáldása után a Sáray Band
nóta és operett műsora következett. A Szolnoki Szimfonikus Zenekar filmzene koncertjét
követően Retro Video Disco zárta az estét. A Kosárligetben és a Városi Sportcsarnokban
streetball és asztalitenisz mérkőzéseken szurkolhattak a sportágak kedvelői. A
rendezvénysorozat zárásaként a II. Karcagi Szent Korona Fesztivál szórakoztatta az
érdeklődőket.
Város Napja – szeptember 25.
A TOP-7.1.1-16-H-068-2.1.1 Közösségfejlesztő és hagyományőrző rendezvények
szervezése Karcagon című projekt első félévében a 2021. július 5.-2022. január 5. közötti
időszakban 1 db rendezvény megvalósítását terveztük, amelyet meg is valósítottunk. 201914

ben sikeres rendezvénye volt városunknak a „30 éve szabadon - Szabadságkoncert”. A
rendszerváltoztatás örömét felidéző programok segítségével erősítettük a közösségi együvé
tartozás érzését. Célunk volt, hogy a Város Napja keretében megrendezett nagyszabású
könnyűzenei koncertek és az ehhez kapcsolódó kiegészítő programok segítségével ezt az
érzést tovább erősítsük.
A Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár a Város Napja
rendezvényt 2021. szeptember 25-én (szombaton) rendezte meg. Helyszíne a Kossuth tér és a
Kálvin út volt. A Kossuth tér - Sétáló utcai részén sportprogramok, játszóházak, légvár,
családi- és gyermekprogramok, tánccsoportok fellépése, egészség és állapotfelmérés, a Kálvin
színpadon Irigy Hónaljmirigy, Gájer Bálint, Szekér Gergő koncert és Kowalsky Meg a Vega
nagykoncert várta az érdeklődőket. A rendezvény programjaival valamennyi korosztályt
sikerült megszólítanunk. Ezen túl pedig a Városi Diákönkormányzat segítségével az ifjúsági
korosztályt is bevontuk a programok szervezésébe és lebonyolításába.
A Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár működése során kiemelt
szerepet szán a közösségfejlesztésnek. A pályázat céljaként is a helyi identitás erősítését, a
közösségfejlesztési folyamatok elindítását, az intézmény eszközparkjának bővítését jelöltük
meg, amelyhez a Város Napja rendezvény hozzá is járult. A mindenki számára elérhető,
ingyenesen látogatható Város Napja rendezvény színvonalas kikapcsolódási és szórakozási
lehetőséget nyújtott a város és a térség lakóinak. A rendezvényre a belépés díjtalan volt, így a
hátrányos helyzetű társadalmi csoportok számára is elérhetővé tettük.
Programjainkkal közvetetten helyi szinten gazdaságfejlesztési folyamatot is
generáltunk, hiszen a helyi vállalkozóknak, szolgáltatóknak lehetőséget biztosítottunk a
bemutatkozásra, áruik, szolgáltatásaik értékesítésre. Ezáltal a helyben előállított termékek
vásárlása, elfogyasztása is helyben történt.
Fontosnak tartjuk a település megtartó erejének növelését. Az esélyegyenlőség
biztosításával valamennyi korosztály, társadalmi csoport számára elérhető volt a színvonalas
kulturális szolgáltatás. A rendezvényhelyszínek akadálymentesítettek, ezért az idősebb
korosztály és a mozgásukban korlátozott személyek számára is könnyen megközelíthetőek.
A pályázatban megjelölt eszközbeszerzés is megtörtént. Beszerzésre került 300 db
műanyag szék, 3 db sátor, 20 összecsukható konferencia asztal, 3 db kordon szalag.
Aranykapu – adventi programok
December 20-22-ig a Városháza udvarán rendeztük meg az „Aranykapu” című adventi
programsorozatot. Délelőttönként játékos feladatok megoldására, karácsonyfa díszítésre
hívtuk az óvodásokat és kisiskolásokat. A kora esti órákban pedig színpadi produkciók várták
a látogatókat. A helyi kórusok mellett országos hírű előadókat is hallhattak a jelenlévők: Koós
Réka, Zsigmond Lala, László Attila lépett színpadra. A zárónapon pedig Konok Kunok
főzőcsapat munkájának eredményeként kétszáz méternyi kolbász látványsütésére, majd
kóstoltatására is sor került.
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3.3 Intézményi telephelyek
3.3.1 Déryné Kulturális Központ
A Déryné Kulturális Központ 2020. november 10.-2021. május 17. között a
járványügyi korlátozásoknak megfelelően zárva tartott. Az ezt követő időszakban helyiségei a
szabályok betartása mellett, maximális kihasználtsággal működtek. Az állandó szakköri és
klubfoglalkozások, valamint saját rendezvényeink mellett iskolai programoknak, báloknak,
családi eseményeknek, ismeretterjesztő előadásoknak stb. biztosítottunk helyet.
A 2020-ban elmaradt kiállítások közül néhányat be tudtunk pótolni.
• Július - LEGO kiállítás,
• Október - Kolozsi Sándor karcagi születésű, Szolnokon élő fotóművész - Csehország
gyöngyszemét - Český Krumlowt bemutató fotókiállítása;
• November - Karcagi Díszmadártenyésztő Egyesület kiállítása,
Közösségi színtér biztosítása a város lakosságának
Koordináltuk, szerveztük az intézményben működő klubok, szakkörök munkáját, és
biztosítottunk az infrastrukturális és technikai feltételeket. Iskolai, családi, baráti, céges
rendezvényeknek, esküvői vacsoráknak, találkozóknak is helyet adtunk.
Fontosnak tartottuk a gyermekek, családok tartalmas, értékes szórakozásnak
biztosítását. Augusztusban vakációzáró játékos délutánt, őszi és téli játszóházi
foglalkozásokat szerveztünk. A tavaszi időszakban az intézmény Facebook oldalán és a
honlapján meghirdetett online kvízek, totók, kézműves ötletek bemutatásával igyekeztünk
hiányukat pótolni.
Az adventi játszóház programját a Mikulás érkezése és az adventi koszorú második
gyertyájának meggyújtása zárta.
Olvasni jó! - rendhagyó könyvtári órák
A könyvtári programok a járványhelyzet miatt csak a nyári időszakban indulhattak
újra. A nyári napközis táborok alkalmával tizenkét iskolás csoportnak biztosítottunk
foglalkozást. Az órákon egy-egy mese játékos feldolgozása mellett, óriás-társasjáték
segítségével kvíz versenyt szerveztünk a csapatoknak. Emellett megismerkedhettek a
hungarikumokkal, a sport- és egészség témakörrel is, drámapedagógiai módszerek
segítségével szituációs játékokon vehettek részt. A programok összeállításában figyelembe
vettük az érkező gyermekek életkorát. Ezeket az alkalmakat mindig kézműves foglalkozással
zártuk.
Versenyek
A tavaszi Csigabiga palota mesemondó verseny időpontját többször módosítottuk,
bíztunk benne, hogy a versenyző gyermekek színpadon adhatják elő a meséket. Végül a
három kategóriában meghirdetett versenyt mégis videos formában lehetett csak megrendezni.
Összesen 56 felvételt néztünk, hallgathattunk meg.
Novemberben a felső osztályos tanulók részvételével hirdettük meg, az „Olvastad
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már?” prózamondó versenyt. Huszonöt diák zsűri előtt adott elő részletet a kedvenc
könyvéből, majd egy könyvajánlóval indokolta választását.
A téli ünnepkörökhöz, szeretethez kapcsolódó decemberi Jégvirág mesemondó
versenyt az általános iskolák alsó tagozatos diákjai részére hirdettük meg. Évről-évre egyre
nagyobb az érdeklődés, 2021-ben 53 tanuló jelentkezett a versenyre. Mivel az évfolyamokon
belül nagy volt az eltérés, így 4 napon keresztül tartott a megmérettetés.
A versenyeken induló gyerekek a zsűri értékelését követően arany, ezüst és bronz
minősítést kaptak.
Otthonról haza! című programon belül „Tekerj és kirándulj velünk!” rendezvény
került megvalósításra az Akácliget Gyógy-és Strandfürdő területén. Egyrészt a városunkban
működő sportágak mutatkoztak be, másrészt kerékpártúrákon, városismereti sétákon lehetett
részt venni. A helyszínen egészségfelmérés, állapotfelmérés, diétás tanácsok várták az
érdeklődőket. A gyerekeknek kézműves foglalkozás, társasjátékok és arcfestés színesítették a
programot, de kerékpáros ügyességi pályán is kipróbálhatták magukat. Az egész napos családi
rendezvény koncerttel és tombolasorsolással ért véget.
A Déryné Kulturális Központ 2021. évi látogatottsága

Rendezvény

2021
Alkalom

Fő

Színházi előadások

9

1705

Szórakoztató rendezvények
(könnyűzenei koncertek, filmvetítés)

11

1106

Közösségi rendezvények

13

9475

Terembérlet, képzések, külsős rendezvények,
szolgáltatások

106

7492

Színházi előadások, koncertek, előadói estek
A járvány miatt 2021-ben három alkalommal volt módunk gyermekszínházi előadást
tartani.
• Május 29-én, Gyermeknapon a budapesti Fogi Színház előadásában a Süsü, a sárkány
című zenés mesejátékot tekinthették meg a családok.
• Augusztusban, a Szent István-napi programok keretében a Langaléta Garabonciások
társulat előadását hoztuk el Karcagra.
• Októberben iskolai és óvodai csoportokat vártunk a budapesti Pódium Színház
Békaherceg című zenés mesedarabjának 3 előadására.
• Decemberben az adventi játszóház részeként az Ezüstmackó című zenés előadásra
hívtuk a családokat.
A 2021/2022. évadra bérletes színházi előadást nem hirdettünk. Bekapcsolódtunk azonban
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a Déryné Program Országjárás alprogramjába. Az alprogram lényege, hogy anyagi források
biztosításával és koordinációs szerep gyakorlásával magas színvonalú színházi produkciókat
juttatnak el az ország számos pontjára. 2021-ben sikeresen pályáztunk, így októberben a Tóth
Ede: Falu rossza, decemberben pedig a Petőfi Sándor: János vitéz című előadását mutatta be
a Déryné társulat. Ezeket az előadásokat regisztrációs jegy ellenében, de térítésmentesen
tekinthette meg a közönség.
Októberben a Pesti Művész Színház Huszka Jenő-Marton Ferenc: Lili bárónő című két
felvonásos operettjét játszotta teltház előtt a Déryné Kulturális Központban.
A Karcagi Birkapörkölt Napja programját a méltán népszerű és közkedvelt nótaműsor
zárta.
Augusztus 20-án Szolnoki Szimfonikus Zenekar Városháza előtti téren adott nagy
sikerű koncertet Toshifumi Kanai karmester vezényletével.
Az őszi évadban ismét folytatódott a Filharmónia Magyarország ifjúsági bérletes
hangversenysorozata.
Ismeretterjesztő jelleggel szerveztünk és adtunk helyet a filmvetítésekhez kapcsolódó
programoknak. Az intézményhez érkezett lakossági igényeket figyelembe véve lehetőséget
biztosítottunk az Elxúrtuk című film megtekintésére. A MozgóMozi Kft.-vel kötött szerződés
alapján szerveztük meg az esti előadást.
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Előadó művészeti, és egyéb csoportok
Korosztály
Felnőtt

Vezető

Hely, időpont

Megjegyzés

Fejesné Koppány

DKK

Gabriella

szerda 16.00 - 18.00

működő

Alkotó- és
művészeti
szakkörök,
klubok

Szakkörök, klubok

Kunrózsa Csipkekör
Szikfolt foltvarró
klub

Felnőtt

Bojtiné Péntek
Ildikó

Ifjúsági HázCsokonai Könyvtár

szünetel

Tánc, előadóművészeti és hagyományőrző szakkörök,
klubok, csoportok

Tevékenység
jellege

„Kun Kuckó” Városi
Diákszínpad

Gyermek

Szabó Péterné

DKK

szünetel

Karcag Város
Kamarakórusa

Felnőtt

Lór-Kerekes
Ágnes

Külső helyszín

szünetel

Néptánc Árendás
csoport

Gyermek

Balla Ágnes és
Kecskés Gergő

DKK
szerda 17-18.30

2021. 12. hótól
szünetel
működő

Néptánc Kopogók
csoport

Gyermek

Balla Ágnes

DKK
hétfő 17-18
17. 00 – 18.00

Néptánc Pántlika
csoport

Gyermek/
Ifjúsági

Kecskés Gergő

DKK

szünetel

Nótakör

Felnőtt

Márkus Ica

működő

Dalma Dance Klub
3 csoport

DKK
kedd 14.00-16.00
DKK

Gyermek

Kele Andrea

„Életet az éveknek”
Nyugdíjas Klub

Felnőtt

Kovácsné
Kerekes Katalin

DKK fsz. klubterem
kéthetente
szerda 15. 00 - 17. 00

működő

Nyugdíjas
Pedagógus Klub

Felnőtt

Molnár Józsefné

Minden hónap utolsó
kedd
15.00 – 17.00

2021-ben nem
volt zárt térben
foglalkozás

Beszélgetőkör

Felnőtt

Agócs Zsuzsa

Rummikub Klub

felnőtt

Kovácsné
Kerekes Katalin

Karcagi Napsugár
Nyugdíjas Klub

felnőtt

Márkus Ica

Látássérültek Klubja

Felnőtt

Tóth Istvánné

Karcagi Játék Klub

Vegyes

Nagy Zsolt

Egyéb
klubok
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szerda 16.30-20.00

DKK I.
minden hónap első
hétfője
DKK csütörtök
13.00-17.00
versenyek előtt
sűrűbben
DKK kedd havonta
egy alkalom 16.0017.00
DKK földszint
klubterem havonta
egyszer
DKK
igény szerint

működő
2021. 12. hóban
szünetel

működő

működő

működő

működő
működő

„Életet az Éveknek” Nyugdíjas Klub
Legnépesebb (82 fő) és az egyik legaktívabb csoportunk az Életet az Éveknek
Nyugdíjas Klub. A tervek szerint kéthetente tartotta volna foglalkozásait a tagok és a
klubvezetés által jóváhagyott munkaterv szerint. A világjárvány okozta korlátozások miatt a
foglalkozásokat csak június hónapban tudták elkezdeni, ennek ellenére az év során 14
alkalommal szerveztek programot.
A Dalma Dance Club karcagi tagozata 2021 szeptemberében szerveződött újra. A
három csoportba összesen 41 gyermek jelentkezett. Sajnos a járványhelyzet, illetve a
megbetegedések miatt decemberben már nem tudtak órákat tartani. A versenyek és fellépések
is elmaradtak 2021-ben.
Karcagi Rummikub Klub
Egyre növekvő taglétszámmal folytatta működését a 2018 januárjában alakult a táblás
römi játékot népszerűsítő Karcagi Rummikub Klub (38 fő).. Az intézmény az egy-egy
versenyhelyszínre való utazás finanszírozásával is hozzájárult a klub működéséhez. 2021-ben
7 helyszínen vettek részt a csoport tagjai országos versenyen, valamint a 2020-ban indított
kezdeményezést folytatva minden hónapban házibajnokságot tartottak. Megrendeztük a II.
Karcagi AKÁCLIGET Rummikub Tábort, és a III. Karcag Kupa Országos versenyt. Az
intézmény a klub indulását 6 db játék megvásárlásával támogatta, a létszám növekedése
viszont további játékok beszerzését indokolja. Fejlődési lehetőségnek látjuk a játék
népszerűsítéséért havonta egy szombati játéknap és havi egy alkalommal VÁROSI bajnokság
megszervezését.
Néptánc
Néptánccsoportjaink működését ellehetetlenítették a pandémia miatti korlátozások, és
a járványügyi intézkedések enyhítése után sem tértek vissza a gyerekek a csoportokba. A
Picinke és Toporgók csoport megszűnt, a Kopogók és az Árendás jelentősen lecsökkent
létszámmal működik, a Pántlika (ifjúsági csoport) 2021-ben szüneteltette a foglalkozásokat.
Célunk a csoportok újraszervezése, megerősítése.
Kunrózsa Csipkekör
Foglakozásait 2021. szeptember hónapban kezdte újra, decemberig 12 alkalommal
találkoztak. A taglétszám 10 fő. A foglalkozások fő témája a szinten tartás, a csipkeverő
technikák ismétlése, mintaválasztás, tervezés, kellékek börzéje, szakirodalom olvasása, az
elkészült csipkék közös megtekintése, kölcsönös bírálata.
Nótakör, Karcagi Napsugár Nyugdíjas Klub, Nyugdíjas Pedagógus Klub
A Márkus Ica Hagyományőrző Népdal- és Nótakör is új lendülettel kezdte meg
működését, miután intézményünk ismét fogadhatta a csoportokat.
A Nyugdíjas klubok száma eggyel nőtt, a korábban Berekfürdőben működő Napsugár
Nyugdíjas klub kettévált és Márkus Ica vezetésével a Karcagi Napsugár Nyugdíjas Klub
havonta egy alkalommal tart foglalkozást, melyhez intézményünk biztosítja a helyet.
A Nyugdíjas Pedagógus Klub 2021 nyarán szabadtéri rendezvényeket tartott, őszi és
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téli időszakban szüneteltette működését, így vigyázva tagok egészségére.
Karcagi Játék Klub

Az 1990-es években virágkorát élő, a fantasy világába kalauzoló szerepjátékot
(kártyajátékot) népszerűsítő klub 2021 júliusában kezdte meg működését. Intézményünk
helyet biztosít a klub- és versenynapok megtartásához.

3.3.2 Sportközpont
Városi Sportcsarnok
A Városi Sportcsarnok működését kisebb mértékben korlátozták a járványügyi
intézkedések. A szigorú szabályok betartatása a telephelyen dolgozó kollégák számára
jelentett többletfeladatot. A Városi Sportcsarnok nyitva tartása hétköznap 06.00-22.00 óráig,
hétvégeken a különböző sportágak rendezvényei, versenyei és egyéb szabadidős
tevékenységek időtartamától függött.
Az intézményegység fő feladata az iskolai testnevelés órák, a helyi sportélet
szakosztályi edzéseinek, versenyeinek helyszínbiztosítása, ezen túl pedig hozzájárul a város
lakosságának szabadidő eltöltéséhez is.
2021-ben helyszínt biztosítottunk:
• gyermek kosárlabda és gyermek kézilabda bajnokságok fordulóinak,
• a megyei futsall diákolimpia fordulóinak,
• kézilabda és kosárlabda edzőtáboroknak
• megyei női kézilabda bajnokság
• megyei női kosárlabda bajnokságoknak
• megyei férfi kézilabda bajnokság fordulójának,
• kézilabda és kosárlabda diákolimpiai fordulóknak,
• asztalitenisz NBI és NBII fordulóknak, emlékversenyeknek (Karcag Kupa,
Szent István Kupa, Simon Bertalan Emlékverseny, Nagy Jenő Emlékverseny,
Csokai István Emlékverseny)
• Bozsik teremtornának,
• a fogyatékkal élők terematlétika versenyének.
Az épület jó adottságainak köszönhetően, itt rendezhették meg a Karcagi Nagykun
Református Gimnázium végzős tanulóinak szalagavató ünnepségét, a MÁS-NAP
rendezvényt, a Kelj fel Jancsi! és a Mozdulj, Györffy! játékos sportdélutánokat, és a
Megajátszóházat.
A kényszerű bezárások ideje alatt itt tudtunk helyet adni a Vöröskereszt Karcagi
Szervezete által szervezett véradásoknak.
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Liget Úti Sporttelep (labdarúgó és edző pályák)
A 2021. év elején a Magyar Labdarúgó Szövetség előírta a megye labdarúgó
létesítményeink hatósági ellenőrzését. a szükséges karbantartási, felújítási feladatokat
elvégeztük. A katasztrófavédelem, a mentőszolgálat, a rendőrség és az egészségügyi
államigazgatási szerv ellenőrzése során hiányosságok feltárásra nem került sor.
A korszerű öntözési rendszer kialakításához nélkülözhetetlen volt az áramellátás
felülvizsgálata és nagyobb teljesítményű, biztonságosabb rendszer kialakítása.
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 tavasz-nyári-őszi időszakban a
füves felületek karbantartása (nyírás, szellőztetés, vágás) a legfontosabb.
Az öltöző és a faház fűtése fatüzeléses kazánnal működik. A nagy mennyiségű
faanyag felvágásához 2021 decemberében asztali körfűrész vásároltunk.
A nyári hónapokban folyamatosan üzemeltettük és az érdeklődők részére nyitva
tartottuk a sportpálya nyilvános vizesblokkját, mely így kiszolgálja az erdei tornapályára, és a
lombkorona sétányra érkező helyi és vidéki látogatókat is.
A Szentannai Sámuel Református, Gimnázium, Technikum és Kollégium területén
lévő műfüves labdarúgó pálya év közbeni karbantartására is figyelmet fordítottunk. A
mérkőzések-edzések utáni takarítás, a pálya előkészítése, továbbá az év közben érkező
további fejlesztések elhelyezése, felszerelése is feladatunk volt az elmúlt évben.
2018-ban került átadásra a Kórház úti - Nagyvénkerti - lakótelep mellett a Kosárligetsportpálya. A létesítmény egész éves figyelmet igényel, melyet intézményünk lát el.
3.3.3 Ifjúsági Ház
A Püspökladányi u.11. szám alatt található épület kettős funkciót tölt be:
A könyvtár városközponti elhelyezésével az olvasóközönség magasabb szintű
kiszolgálása válik lehetségessé.
Az ifjúsági feladatok ellátásával a korosztály részére megfelelő színtér került
kialakításra. A városban működő amatőr zenekarok a pinceszinten kialakított helyiségekben
próbálnak. Sajnos az épület bezárása a zenekarokat is érintette, a próbatermeket hosszabb
ideig nem használhatták.
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 megvalósított fontosabb rendezvények 2021-ban:
•
•
•

könnyűzenei koncertek
ismeretterjesztő előadások
író-olvasó találkozók, könyvtári programok
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A Karcagi Szimfonikus Zenekar számára továbbra is fenntartottuk a rendelkezésükre
bocsátott helyiséget, ahol hangszereiket, kottáikat, eszközeiket tartják.
A városban működő, és különböző stílusban játszó amatőr zenekarok képviselőivel
jó a kapcsolatunk. A korábbi évekhez hasonlóan 2021-ban is az Ifjúsági Házban megrendezett
könnyűzenei koncertek egy részének megszervezése a zenekarok képviselőinek
kezdeményezésére jött létre.
Az épületben hosszú távú bérleti szerződés keretében működött az Origó Klub, mely
az általa szervezett - az intézményünk által támogatott - koncertek, könnyűzenei programok
lebonyolításával biztosította a fiatalok kulturált szórakozását. Együttműködésükkel tudtuk
lebonyolítani a ZPT-B-2020-0097 azonosító számú pályázati kiírásban foglalt koncerteket.
A nagyteremben tartotta 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.

3.3.4 Turizmus
A Karcag Városi Önkormányzat turisztikai feladatait a Déryné Kulturális, Turisztikai,
Sportközpont 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,
•
a Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár honlapjának
üzemeltetése. 2020-ban megújult az intézmény honlapja és Facebook oldala, ezt a fejlesztést,
feladatot két - szakirányú végzettséggel nem rendelkező - munkatársunk végezte el.
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3.3.5 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 2021. 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
Sikerek, eredmények és trendek (használati mutatók alapján)
A kialakult járványhelyzetben az intézményre vonatkozó szigorú szabályok miatt
tervezett programjaink döntő többsége meghiúsult, a helyi óvodák és iskolák csoportjai sem
látogathatták a könyvtárat a megszokott rendszerességgel. Azonban lehetőségeinkhez mérten,
a szabályokhoz alkalmazkodva telefonon és e-mailen keresztül tartottuk a kapcsolatot
olvasóinkkal. Elsődleges célunk volt, hogy olvasóinkkal a kapcsolatot meg tudjuk őrizni, a
szolgáltatásokat - ha új formájukban is - működtetni tudjuk. Új ötletekkel, az online tér
maximális kihasználásával meglévő szolgáltatásainkat a helyzethez alakítottuk és
működtettük tovább.
A bezárás alatt, amint lehetőségünk nyílt rá, olvasóinknak biztosítottuk a kölcsönzést a
könyvtár kapuin kívüli átadással a bejáratnál lévő ablakon keresztül.
Tárgyévi fejlesztések, innovatív lépések
Az év első felében az érvényben lévő járványügyi intézkedéseknek megfelelve internetes
kvízjátékokat indítottunk el egy-egy évfordulóhoz, jeles napokhoz kapcsolódva, valamint a
versenyek is online vagy videos formában kerültek megrendezésre.
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Az eredményeket jelentősen befolyásoló (pozitív vagy negatív) körülmények
Az eredményeket a 2021-es évben is jelentősen befolyásolta a koronavírus jelenléte. A
tervek megvalósítását behatárolta továbbá, hogy a szolgáltatások igénybevétele meghatározott
időszakokban védettségi igazolványhoz volt kötve, valamint létszámkorlátozások is
érvényben voltak. Ezen túl pedig folyamatosan számolnunk kell azzal a felhasználói körrel,
amelynek nincs otthon internetes lehetősége, vagy nem szívesen használja az online
felületeket.
Stratégiai célok végrehajtása
Az intézményi stratégiai célok időarányos teljesülése a tárgyévi munka által
Célunk továbbra is a beiratkozók és könyvtárhasználók számának növelése volt. Ennek
érdekében fő feladatunk, hogy gyűjteményünk és szolgáltatásaink által minél kedvezőbb
feltételeket biztosítsunk használóink számára a magyar és egyetemes kultúra értékeinek
megismeréséhez, az élethosszig tartó tanulás folyamatához. A járvány miatti szigorú
szabályok betartása mellett a zárva tartás idején is próbáltuk tartani a kapcsolatot
olvasóinkkal.
A pályázati tevékenység támogatta-e a stratégiai célok teljesülését
Nem voltak ilyen pályázataink.
Szervezet
A Csokonai Könyvtár dolgozói létszáma: 5 fő
Csoportvezető, feldolgozó könyvtáros 1 fő
Informatikus könyvtáros 2 fő
Gyermekkönyvtáros 1 fő
Könyvtáros asszisztens 1 fő
Közfoglalkoztatás
Az elmúlt években 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. 2021-ben két fő
közfoglalkoztatottat alkalmaztunk segédmunkás munkakörben, a takarítói feladatot látták el.
A mindennapi munkánk elvégzésében évek óta nagy segítséget nyújtanak a közfoglalkoztatott
kollégák. Alkalmazásuk, illetve az 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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Infrastruktúra
Fizikai terek állapotának változása
A könyvtár 2014-ben költözött a felújított Ifjúsági Ház épületébe. Az épület könnyen
elérhető, központi helyen fekszik. A kulturális szaktárca elvárása, hogy a könyvtár a
közösségi tér szerepét növelje, hangsúlyozza a város életében. Városközponti helyezkedésünk
kiváló lehetőséget nyújt erre. Ebben az évben pályázati forrásból kicseréltük a
rendezvényterem és a lépcsőház ablakait, valamint főbejárat és a hátsó bejárat ajtaját.
Infokommunikációs (IKT) eszközpark állapotának változása
Informatikai eszközparkunkat 2020-ban pályázati támogatásból fejlesztettük, 2021-ben
nem történt újabb beszerzés.
Egyéb infrastruktúra
Nem történt ilyen fejlesztés 2021-ben.

Gyűjteményi információk
Gyűjteményelhelyezés és gyűjteményfejlesztés
A zárvatartás miatt több idő jutott a gyűjteményelhelyezés felülvizsgálatára, a
tervezettek megvalósítására. Az olvasótérben található szabadpolcos állományrészt a
megváltozott olvasó igényeknek megfelelően tematikusan átrendeztük, megszüntettük azokat
a kiemeléseket, amelyek iránt csökkent az érdeklődés, és kiemeltük a sokak által keresett
állományrészeket.
Gyűjteményfeltárás
A fenntartó a járvány ellenére is biztosította az év elején betervezett,
állománygyarapításra szánt összeget. Így a dokumentumok beszerzése egész évben
folyamatos volt, állományunk nagymértékben gyarapodott. Mind a gyarapításnál, mind a
törlésnél figyelembe vesszük az olvasói igényeket. Ebben segít a folyamatos kommunikáció,
illetve a lehetőség biztosítása, hogy bárki ajánlhasson könyvet. Interneten keresztül többféle
módon kapcsolatba lehet lépni a könyvtárral. Az állomány gyarapítás mértékében döntő
szerepe van az erre fordítható összegnek, ezért figyelünk arra, hogy kedvezményesen
szerezzük be a dokumentumokat.
Állományvédelem
Dokumentumainkat vonalkóddal látjuk el. Az év során folyamatosan pótoljuk és
javítjuk a dokumentumok könyvtári jelzeteit, a vonalkódokat, cutter számokat.
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Digitalizálás
A Karczag és Vidéke folyóirat 1877-1943 között megjelent példányait mikrofilmről
digitalizálta az Országos Széchényi Könyvtár. Ezt a digitalizált állományt tárgyszavazza a
helyismereti gyűjtemény könyvtárosa.
A digitalizálás esetében a legfontosabb szempontunk a helyismereti és helyi
megjelenésű dokumentumok feldolgozása, és minél szélesebb körben való szolgáltatása.
Szolgáltatások (változások, trendek)
Célcsoportok számára (gyermekek, hátrányos helyzetűek, nemzetiségek, zenét kedvelők
stb.) kialakított szolgáltatások eredményei
A gyermekkönyvtárban a folyamatos napi kölcsönzésen, a könyvtári rend fenntartásán
túl kiemelt gondot fordítottunk a személyes könyvajánlásra és a könyvtári térben kialakított
könyvajánlók frissítésére is. Az aktualitásoknak megfelelően foglalkozásokat szerveztünk, a
hozzánk forduló pedagógusok kéréseit figyelembe vettük.
Helyben elérhető szolgáltatások
2021 májusáig a járvány miatti zárvatartás alatt olvasóink nem vehették igénybe
helyben szolgáltatásainkat.
Távolról elérhető szolgáltatások
Az elmúlt időszakban sokan kerestek online katalógusunkban, itt tájékozódtak a
könyvtári állomány dokumentumairól.
Közösségi szolgáltatások: rendezvények, klubok, képzések, kiállítások
2021-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 megyéhez, Nagykunsághoz valamilyen
módon kötődő írók, költők, alkotók műveit, munkásságát népszerűsítsük, illetve 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
Jégvirágok mesemondó verseny
Könyvtáros tanárok szakmai napja
Költészetnapi totó
könyvtári órák
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•
•
•

könyvbemutatók
kiállítások
vetélkedők

Minden évben lehetőséget biztosítunk a karcagi írók, szerkesztők számára könyveik
bemutatására, értékesítésére.
Több évtizedes hagyományhoz híven csatlakozva az országos kezdeményezéshez, 2021ben 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, a
járványhelyzetre való tekintettel online formában.
Évek óta népszerű programunk az „Amit szívedbe rejtesz” című költészet napi verses
délután emlékezve József Attila születésnapjára. 2021-ben sajnos nem tudtuk megrendezni,
ezért online „Költészetnapi kvízzel” készültünk a verset szeretőknek.
A gyermekkönyvtárban tartott csoportos foglalkozások, mese- és versmondó versenyek
népszerűek és látogatottak az óvodások és a kisiskolások körében. A felső tagozatosok
körében az irodalomnépszerűsítést szolgálják az évfordulókhoz kapcsolódó rendhagyó
irodalom órák, a könyvtári órák és az irodalmi pályázatok.
Az Országos Könyvtári Napok rendezvényének keretén belül került sor Horváth-Tóth Éva
legújabb könyvének bemutatójára, általános iskolások részére olvasás népszerűsítő könyvtári
foglalkozásokra. Ezen a héten látogatott el hozzánk Nógrádi Gábor és Nógrádi Gergely
délelőtt intézményünkben, délután pedig a Karcagi Nagykun Református Általános Iskolában
tartottak író-olvasó találkozót a gyerekeknek. Ezen felül könyvbemutatókkal, időszaki
kiállításokkal, rendhagyó irodalomórákkal színesítettük a rendezvénysorozatot.
2021-ben az előző évekhez hasonlóan többször is Internetes totóval készültünk az
irodalom jeles évfordulói tiszteletére.
2021 decemberében immár sokadik alkalommal megrendezésre került a Jégvirágok
mesemondóverseny. Mind a gyerekek, mind a pedagógusok nagyon várják ezt a szép
hagyományokat megélt versenyt.
Könyvtárunkban több mint 15 éve működik a Karcagi Könyvtárostanárok
Munkaközössége, akik negyedévente intézményünkben vagy a város valamelyik iskolájának
könyvtárában tartanak szakmai beszámolókat, előadásokat. A Munkaközösség ebben az évben
ünnepelte alakulásának 15. évfordulóját.
Online felületek (honlap, közösségi média)
Az intézményi honlapon és facebook oldalon keresztül elérhetőek a könyvtár hírei,
katalógusa, adatbázisai, online szolgáltatásai, rendezvényei.
Minőségirányítás
Használói elégedettségmérés
A könyvtári munka szervezet kiépítése, folyamatos fejlesztése, megfelelő személyzettel
való kitöltése, a munkakörök meghatározása, a könyvtári munka rendjének megszervezése a
vezető feladata. A könyvtár kollektívája kis létszámú, jelenleg 5 fő főállású munkavállalóból
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álló szervezet. Könyvtári tevékenységünk középpontjában a szolgáltatás minősége áll, amely
biztosítja olvasóink és a könyvtárhasználók elégedettségét, bizalmát. A megfogalmazott célok
érdekében tevékenységünket a szakpolitikai célokhoz igazodva, a minőségpolitikai irányelvek
mentén szervezzük.
Ebben az évben nem történt használói elégedettségmérés.
Önértékelés
2021-ben önértékelésre nem került sor.
Megyei hatókörű városi könyvtár segítő szerepe a minőségirányítás előkészítésében (a
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL törvény 66 §. j) pontja alapján)
A szakmai tanácsadás személyes helyszíni találkozások, vagy szakmai napok
alkalmával történik, 2021-ben a járványhelyzet miatt leginkább telefonos és elektronikus
kapcsolattartásra volt lehetőség. A települési könyvtárakban jó gyakorlatok bemutatásával
segítik a minőségszemlélet és minőségtudatosság beépülését a mindennapi munkába.
Tudományos kutatás és kiadványok
Tudományos kutatást nem végzünk, saját kiadványunk nincs.
Partnerségi együttműködések
Könyvtári, közgyűjteményi, közművelődési, közoktatási együttműködés és az
önkéntesség
A partnerközpontúság az intézmény működésének fontos eleme. Nagy hangsúlyt
fektettünk a könyvtárhasználók megszólítására, erősítettük a lakossági, intézményi és civil
kapcsolatokat. Kiemelt figyelmet fordítottunk és fordítunk a következő évben is az iskolákkal,
óvodákkal való kapcsolattartásra. Egész évben folyamatosan fogadtuk az iskolás és óvodás
csoportokat.
A fenntartó kérésére dolgozóink több alaklommal vettek részt a szájmaszkok
kézbesítésében, adminisztrációs feladatok elvégzésével segítették a városi kórház
oltópontjainak munkáját.

PR/marketing/kommunikáció eredményei
A könyvtár megjelenése médiumokban
A helyi, illetve térségi médiával (Karcagi Hírmondó, Karcag Televízió) is kapcsolatban
állunk, ahol programjainkról rendszeresen jelennek meg tájékoztatók.
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Lépések az intézményről alkotott kép pozitív formálásához (pl. arculat, kommunikáció)
A vírushelyzet jelenleg is tart, de az olvasói visszajelzések azt bizonyítják, hogy az
olvasókkal való személyes kapcsolat fenntartása a bezárások ideje alatt pozitív eredményeket
hozott. Arra törekedtünk a zárlat idején, hogy senki se maradjon olvasnivaló nélkül.
Összefoglaló a megyei hatókörű városi könyvtár által a könyvtár tevékenységét segítő 2021ben nyújtott szolgáltatásairól
A járványügyi helyzet alatt számos váratlan probléma merült fel a jogszabályok
alkalmazását tekintve. A megyei könyvtár segítette a megyében működő könyvtárakat az új
típusú szolgáltatások megszervezésében, tájékoztatott a legújabb jogszabályok
megjelenéséről. Kiemelkedő szerepe volt a MKE szolgáltatási ajánlásának elkészítésében a
könyvtárak újranyitásához. Közvetítette az államtitkári tájékoztatón elhangzott közérdekű
információkat.
A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény, mint megyei könyvtár
szakmai programokon, valamint elektronikus úton is tájékoztatta a megyei könyvtárakat a
felmerülő kérdésekkel kapcsolatban. A kapcsolattartás folyamatos, a könyvtár munkatársai
segítőkészek, sokat segítenek a felmerülő problémák megoldásában. Több alkalommal
szakmai napot szerveztek, ahol szintén fontos információhoz juthatunk a szakmával
kapcsolatban. A bezárás időszaka alatt is folyamatosan tájékoztattak a lehetőségekről,
javaslatokról, szakmai ajánlásokról.
A koronavírus-járvány okozta változásokról
A pandémia hatására kialakított új szolgáltatások milyen mértékben befolyásolták a
szolgáltatási környezetet és ezek milyen módon voltak fenntarthatóak a 2021-es évben?
A könyvtár alkalmazkodott a helyzethez, és módosítva a korábbi célokat már az új
kihívásoknak igyekezett megfelelni. A kényszerű zárás ideje alatt online olvasói kérdésekre
válaszoltunk, megosztottuk a koronavírussal kapcsolatos hiteles forrásokat, háttérmunkákat
végeztünk, selejteztünk, az állományt rendeztük, új dokumentumokat vásároltunk és
dolgoztunk fel, amikor lehetőség adódott rá biztosítottunk olvasóinknak a könyvkölcsönzést,
visszavételt a személyes kontaktust kerülve, a könyvtári ajtón kívül.
Hogyan befolyásolta a világjárvány az intézmény meglévő stratégiáját, illetve a
középtávú stratégiai tervezést?
Az online marketing kikerülhetetlenné vált, központi szerepet kapott és egyre nagyobb
szerepet hárul rá a könyvtárak kommunikációs stratégiájában.
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2021. évi mutatók

Mutatók

Számadatok

I. Szolgáltatási feladatok
1. Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár székhelyén)
2. A tárgyévben a könyvtárat aktívan használók száma
2.1. tárgyévben a könyvtárhasználatok száma
2.2. A tárgyévi regisztrált használók száma
2.3. A tárgyévi látogatók száma
3. A könyvtári honlap-látogatások száma (kattintás a honlapra)
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
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 OPAC-ra)
9. A kölcsönzések száma dokumentumtípusonként
9.1. Könyv
9.2. Időszaki kiadvány
9.3. AV-dokumentum
9.4. Elektronikus dokumentum (fizikai hordozón)
9.5. Elektronikus dokumentum (digitálisan)
9.6 Irodalomkutatások, témafigyelések száma
10. Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök
száma
11.1. 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
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
11.5.1. a programok résztvevőinek száma
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36,00
560,00
85756,00
756,00
11996,00
68432,00
1,00
65,00
2,00

4722,00
12828,00
22,00
8,00

12,00
906,00
1,00
43,00

5,00
130,00

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
11.8.1. a programok résztvevőinek száma
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
13. Saját könyvtári hírlevél megjelenésének száma
14. A könyvtár megjelenésének száma a médiában
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)
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)
Bekötött, tékázott folyóirat (kötet)
Kartográfiai dokumentum (db)
Nyomtatott zenei dokumentum (db)
Hangdokumentum (db)
Képdokumentum (db)
Elektronikus (digitális) dokumentum (db)
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50,00
1486,00
1,00
62,00

12,00

8 fő

1745,00

1132,00

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
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
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)
V. Rendezvény, kiállítás
1. A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi, megyei és országos
szintű közösségi programok, rendezvények száma összesen
1.1. a résztvevők száma
2. Tárgyévben szervezett konferenciák száma
2.1. a résztvevők száma
3. A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások száma
3.1. a látogatók száma
4. Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma
4.1. a résztvevők száma
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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607,00
19,00

1862,00
34,00
7,00
92,00

80,00
3445,00

4,00
456,00
7,00
546,00
2589,00

Rendezvény neve

Helyszín

Beszámoló szerinti típus

S Kovács Ilona: Kunhímzéses párnavégek című könyvének bemutatása
Dr. Ötvös László: Földönjáró Jézus barátai verses kötet bemutatása
Elek György: Sorsok, Emlékművek, épületek című könyvének bemutatása
Horváth-Tóth Éva: Szívdobbanás című verses kötetének bemutatása
Dr. Örsi Julianna és S Kovács Ilona könyveinek bemutatása
Dr. Oroszi Sándor szerk.: Hadifogolynapló című könyvének bemutatása
Országos Könyvtári Napok rendezvényei
Kismama torna
Rímhányó Romhányi - online irodalmi kvíz

családok számára meghirdetett rendezvények

Csokonai Könyvtár
iskolai tehetséggondozást segítő, továbbá a gyermek- és ifjúsági
korosztály számára szervezett fejlesztő program
könyvtárhasználati foglalkozások

Szép Magyar Beszéd verseny területi fordulója
Olvasni jó! - Rendhagyó könyvtári órák
Óriás társasjáték a könyvtárban

iskolai tehetséggondozást segítő, továbbá a gyermek- és ifjúsági
korosztály számára szervezett fejlesztő program

Fekete Istvánra emlékezünk - rendhagyó irodalom óra

olvasási kompetenciafejlesztés, szövegértés

Író-olvasó találkozó Nógrádi Gáborral és Nógrádi Gergellyel

Déryné Kulturális
Központ

A karcagi csata igaz története - rendhagyó történelmi óra Albert Krisztián
gyűjtővel

Csokonai Könyvtár

Jégvirágok mesemondó verseny

Déryné Kulturális
Központ

olvasási kompetenciafejlesztés, szövegértés

iskolai tehetséggondozást segítő, továbbá a gyermek- és ifjúsági
korosztály számára szervezett fejlesztő program

Jeles évforduló tiszteletére - könyvkiállítások
Karcagi Könyvtárostanárok Munkaközösségének 15 éves évfordulójának
megünneplése

Csokonai Könyvtár

időszaki kiállítás

Csokonai Könyvtár

olvasási kompetenciafejlesztés, szövegértés

Sport és egészség - vetélkedő a könyvtárban

Csokonai Könyvtár

iskolai tehetséggondozást segítő, továbbá a gyermek- és ifjúsági
korosztály számára szervezett fejlesztő program
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2021. évi sajtómegjelenések
Intézmény

Sajtómegjelenés, publikáció címe
Karcagi Hírmondóban megjelent cikkek

"Jégvirágok" mesemondó verseny 2020
"Olvastad már?" egy verseny margójára
Meghívó - Elek György Sorsok, emlékművek, épületek című
könyvének bemutatójára
Bemutatták Dr. Ötvös László legújabb könyveit
Elek György könyvbemutatója az Ifjúsági Házban
Meghívó - Országos Könyvtári Napok
Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ
Meghívó - Dr. Örsi Julianna: Jászkunság évkönyv 7. és Dr. S Kovács
és Könyvtár
Ilona: Kihívások és válaszok a népi kultúrában
Hadifogolynapló könyvbemutató
Karcag Televízió
Sok a háttérmunka a könyvtárban
Online versenyt hirdettek
Jászkunság évkönyv
Új ablakok a koncertteremben
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Online elérhetősége (ha van)
https://karcag.hu/karcagihirmondo/

https://www.karcagtv.hu/

2021. évi pénzügyi adatok

Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)

2021. évi tény

Az intézmény finanszírozási bevételei
Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz

40.206

– ebből fenntartói támogatás

19.395

– ebből felhasznált maradvány

20.811

– ebből központi költségvetési támogatás
– ebből pályázati támogatás
– a pályázati támogatásból EU-támogatás
Az intézmény működési bevételei

40.328

Szolgáltatásokhoz köthető bevétel
Egyéb bevétel

122

Az intézmény kiadásai kiemelt előirányzatonként
Személyi juttatás

40.328
17.296

Munkaadókat terhelő összes járulék

2.919

Dologi kiadás

10.609

Felújítási kiadások

8.877

Egyéb kiadás

Munkaügyi adatok
Összlétszám
Ebből vezető vagy magasabb vezető
Távollévők
Könyvtári szakmai munkakörben
foglalkoztatottak
Könyvtáros szakképesítéssel
Középfokú szakképesítéssel
Egyéb felsőfokú végzettséggel

626

2021. január 1-i állapot
szerint

2022. január 1-i állapot
szerint

5

6

4
1

4
1

Egyéb munkakörben
foglalkoztatottak
Egyéb alkalmazott felsőfokú
végzettséggel
Egyéb alkalmazott középfokú
végzettséggel

1
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Összegzés
2021-ben a COVID-19 koronavírus világjárvány a 2020. évihez hasonlóan hatással
volt életünkre, intézményünk munkájára.
Az intézmény dolgozói - ebben a nehéz helyzetben is - arra törekedtek, hogy a
lakosság minél szélesebb körének, rétegének kulturális igényét kielégítsék. Nyitottak voltunk
a külső kezdeményezésekre, együttműködésekre.
Köszönöm Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének és a Karcagi
Polgármesteri Hivatal dolgozóinak segítőkészségét és együttműködését.
Köszönöm a társintézmények vezetőinek, dolgozóinak, együttműködő partnereinknek
a rendezvények megszervezéséhez és lebonyolításához nyújtott segítségét, látogatóink
hűségét.

Karcag, 2022. február 10.

Sótiné Szathmári Dóra
igazgató
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