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„A kultúra nem luxus, hanem élet-halál kérdése. Az emberiség elveszett volna, ha nem lett volna 

képes szimbólumok bonyolult rendszereivel körbevenni és megvédeni önmagát.” 

 

(Hankiss Elemér) 

1. Bevezető 

A 2022-es esztendő szakmai beszámolójához Hankiss Elemér, Széchenyi-díjas szociológus, 

értékkutató gondolatait idézem, mivel úgy vélem, hogy erre a megállapításra az elmúlt évek 

történései miatt fokozott figyelmet kell irányítani: „A kultúra nem luxus, hanem élet-halál 

kérdése.” E mondat valóságtartamára – bízom benne – jelen beszámoló kiválóan rá fog 

világítani. Ugyanakkor nehéz helyzetben vagyok, hiszen 365 nap eseményeit, történéseit nem 

kis kihívás röviden úgy összefoglalni, hogy kitűnjön az elhivatottság, a tenni akarás, a számos 

nehézség, a siker, a kudarc, az elkeseredettség, az erő és a kitartás. Mindaz, ami a kulturális 

szférát úgy egészében áthatotta 2022-ben és már évek óta. 

A tavalyi esztendőnek bizakodással telve vágtunk neki, hogy két pandémiás év után végre 

lesz egy „normális”. Egy olyan, amit elejétől a végéig rendes működés mellett tudunk végig 

csinálni. De ahogy az ismert közmondás tartja: „ember tervez, Isten végez”. A rezsiválság miatt 

2022 októberében az intézmény 5 telephelyéből 4, illetve azok épületeinek kényszerű 

bezárására került sor. Így október közepétől egy telephelyre koncentrálódott a közfeladataink 

ellátása. 

A Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum integrált 

kulturális intézmény közfeladata a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és 

a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény értelmében nyilvános könyvtári ellátás és 

könyvtári közszolgáltatások biztosítása, közművelődési tevékenység. Az intézmény a muzeális 

intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 

törvény 37/A. §, 42. §, 46. §-ai alapján gondoskodik a kulturális javak meghatározott anyagának 

folyamatos gyűjtéséről, nyilvántartásáról, megőrzéséről és restaurálásáról, tudományos 

feldolgozásáról és publikálásáról, valamint kiállításokon és más módon történő bemutatásáról, 

közgyűjteményi és közművelődési feladatok ellátásáról. 

Az intézmény közfeladatai közé tartoznak továbbá a helyi közművelődésről szóló 4/2019. (I. 

30.) önkormányzati rendeletben megjelölt feladatok. 
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2. Személyi feltételek 

Intézményünk költségvetésben meghatározott engedélyezett létszámkerete 2022-ben 21 fő 

volt az alábbi, telephelyenkénti bontásban: 

 

Kecskés Gyula Városi Könyvtár (5 fő) 

1 fő tagintézmény-vezető (olvasószolgálati könyvtáros) 

2 fő olvasószolgálati könyvtáros 

1 fő gyermekkönyvtáros 

1 fő kulturális intézményi szaktechnikus 

 

Karacs Ferenc Múzeum (4 fő) 

1 fő tagintézmény-vezető — történész, muzeológus 

1 fő muzeológus - múzeumpedagógus (üres álláshely) 

1 fő gyűjteménykezelő 

1 fő teremőr 

 

Dorogi Márton Művelődési Központ (5 fő) 

1 fő rendezvényszervező (2020. március 9-től üres álláshely, gyermeke otthongondozása miatt) 

2 fő közművelődési munkatárs 

1 fő rendezvényszervező 

1 fő műszaki foglalkozású 

 

Tájékoztató Központ (5+2 fő) 

1 fő intézményvezető 

1 fő gazdasági dolgozó, ügyintéző 

2 fő szerkesztő 

2 fő műszaki dolgozó 

1 fő audiovizuális mérnök 

 

Fontos megjegyezni, hogy az engedélyezett létszámkereten felül 1 főt foglalkoztatott az 

intézmény 2022-ben a REZSI2022 pályázat keretein belül. 1 fő pedig az EFOP-1.-5.-3-16-

2017-00017 elnevezésű program keretében látott el feladatokat a múzeumban. Ezt a lehetőséget 

köszönöm a fenntartónak. 
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Szeretném azt is megköszönni, hogy 2022-ben további 6 fő közfoglalkoztatott segíthette egész 

évben az intézmény munkáját. A Belügyminisztérium Országos Közfoglalkoztatási 

Programjában a Magyar Nemzeti Múzeum évről évre részt vesz, 2022-ben 2 helyet tudtak 

intézményünk rendelkezésére bocsátani. Ezt a segítséget is tisztelettel köszönöm a Magyar 

Nemzeti Múzeumnak. 

 

3. Bérfejlesztés 

A kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről szóló 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet 

értelmében a kulturális közfeladatot ellátó intézményekben foglalkoztatottak 2022. január 1. 

napjától beépülő jelleggel 20%-os béremelésben részesülnek.  

A jogszabály megjelenésével egy időben az Emberi Erőforrások Minisztériuma megnyitott egy 

pályázati lehetőséget, amelynek értelmében "a jogszabályban meghatározott 

intézmény/szervezet támogatásra jogosult foglalkoztatottai után, munkavállalónként 

/közalkalmazottanként 12 hónapra, az igénybejelentő adatszolgáltatás alapján, a bruttó 

munkabérre/illetményre számított húsz százaléknak és járulékának megfelelő összegű, vissza 

nem térítendő támogatás igényelhető". Az intézmény természetesen élt ezzel a lehetőséggel és 

16 munkavállalóra összesen 11 159 083.- forint vissza nem térítendő támogatási igényt nyújtott 

be. Ebből 9 875 294.- forint munkabér, 1 283 789.- forint pedig munkáltatót terhelő járulék. 

A Támogató Okiratot 2022. február 18. napján kaptuk meg, így 2022-ben 20%-os 

bérfejlesztésben részesültek a munkavállalók. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a 

béremelés a 2020-ban meghatározott, illetve a 2021-es garantált bérminimumra kiegészített 

munkabérekre épült, így több munkavállaló bére 2 800.- forinttal volt több, mint a 2022-re 

megállapított garantált bérminimum összege. 

4. Rezsiválság 

Már az intézmény 2021-es beszámolójában is jeleztem, hogy 2022 januárjában a művelődési 

központ fűtésszámlája meghaladta a 2 millió forintot. Akkor még nem sejtettem, hogy ez az 

emelkedés nyárra egészen horribilis méreteket ölt, de mint tudjuk, így történt.  

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az októberi soron kívüli ülésén 

döntött arról, hogy „A Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, 

Múzeum Dorogi Márton Művelődési Központ, Kecskés Gyula Városi Könyvtár és Karacs 

Ferenc Múzeum telephelyek épületei 2022. október 23. után bezárásra kerülnek, az érintett 



 

 
4 

telephelyek közművelődési tevékenységei 2022. október 15-től a Dorogi Márton Művelődési 

Központ Ifjúsági Házban kerülnek ellátásra.” 

A döntés értelmében a Pro Urbe emlékérem átadó ünnepsége volt az utolsó rendezvény, amit 

megtartottunk a művelődési központban. Október végén a művelődési központ, a könyvtár és 

a múzeum szakemberei átköltöztek az Ifjúsági Házba és az év hátralévő részében ott végeztek 

elsősorban adminisztratív jellegű feladatokat. 

5. Szakmai munka 
 

5.1. Kecskés Gyula Városi Könyvtár 
 

Városi könyvtárak és települési nyilvános könyvtárak 2021. évi beszámolójának sablonterve 

alapján. 

 

1. Rövid összefoglaló (legfeljebb 1500 karakter) 

a. sikerek, eredmények és trendek (használati mutatók alapján) 

b. az eredményeket jelentősen befolyásoló (pozitív vagy negatív) körülmények 

2022-ben átfogó és eredményes könyvtármarketing tevékenységet folytattunk azért, hogy 

visszanyerjük a világjárvány alatt elvesztett olvasóinkat. A felnőttkönyvtárban 2021 év végén 

hirdettünk karácsonyi ajándékkupon akciót, mely által egy év ingyenes könyvtári tagságot 

kaphatott a megajándékozott. A kedvezményes beiratkozási lehetőséget kihasználva, 2022 

januárjában 35 fő váltotta be az ajándékkupont. Szintén könyvtárlátogatásra buzdított a 

gyermekkönyvtárban a “Minden napra egy beiratkozott olvasó” kihívás, mely a beiratkozott 

olvasók számának növelését és a gyermekek által a szülők megszólítását célozta. A kihívás 

eredményeként a könyvtárrészleg beiratkozott olvasóinak száma megduplázódott (376 fő), az 

előző évihez képest (177 fő). Pozitív visszajelzést kaptunk olvasóinktól tematikus 

könyvajánlóinkat, évfordulós albumainkat illetően. Kedvező fogadtatásra talált, hogy közösségi 

oldalainkon olvasóink is ajánlhatták és bemutathatták kedvenc olvasmányaikat, illetve 

megfogalmazhatták, hogy mit is jelent számukra a könyvtár, az olvasás. Könyvtárunk 

folyamatos online jelenléte hozzájárult az olvasás népszerűsítéséhez, valamint olvasóink 

megtartásához, a könyvtárlátogatók körének bővítéséhez. 

Sikernek könyvelhettük el nyertes pályázatainkat: 

- „Könyvtárbútorzat infrastrukturális megújítása” 15.000.000.- forint értékben 

- „Arculatfejlesztési pályázat 2021” 660.000.- forint értékben  

- „A Kecskés Gyula Városi Könyvtár, valamint a Dorogi Márton Művelődési Központ 

kulturális szolgáltatásaihoz kapcsolódó eszközbeszerzés” 2 621 025.- forint értékben  
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- Ötnapos „Kincsesdomb - nyári tematikus olvasótábor” megrendezése 350.000.- forint 

értékben. 

A könyvtár épületét az energiaválságra tekintettel októbertől – fenntartói döntés nyomán – 

be kellett zárnunk, de a szolgáltatás folytonossága érdekében ismét elindítottuk könyvablak 

szolgáltatásunkat, melyet minden beiratkozott olvasónk igénybe vehet. Heti három alkalommal, 

kétórás időtartamban biztosítottuk a könyvkölcsönzés, hosszabbítás, beiratkozás, könyvtárközi 

kölcsönzés, irodalomkutatás lehetőségét. Ugyanakkor sajnos az épületbezárás negatívan 

befolyásolta mindhárom részlegünkben a könyvtárhasználatok számát. 

 

2. Stratégiai célok végrehajtása (legfeljebb 1000 karakter) 

a. az intézményi stratégiai célok időarányos teljesülése a tárgyévi munka által 

b. a pályázati tevékenység támogatta-e a stratégiai célok teljesülését 

Stratégiai célunk a „Könyvtárbútorzat infrastrukturális megújítása” elnevezésű pályázatban 

tervezett bútorbeszerzések és felújítási munkálatok mihamarabbi megvalósítása. 

2022-ben megtörtént a helyszín felmérése, a gyermekkönyvtár vonatkozásában a könyvtári 

terek újragondolása, a tervezés és látványterv készítése, a kivitelezők felkutatása, illetve az 

előzetes árajánlatok bekérése. 

A megvalósítás határideje 2023. május 31. Az ütemezés létkérdés, mert folyamatosan 

növekednek az árak, s ezért nem biztosított az eredetileg tervezett eszközbeszerzés teljes körű 

megvalósíthatósága. A felújítási munkálatok elhúzódása pedig a könyvtári nyitvatartást, az 

olvasók részére biztosított szolgáltatásainkat is befolyásolja. Célunk, hogy funkcionálisan is 

megújuló terekkel, új, modern bútorzattal és olvasóbarát, a XXI. századi követelményeknek 

megfelelő könyvtári környezettel várjuk az olvasóinkat. 

Fontos az állományalakítás, hiszen továbbra is raktározási gondjaink vannak. Terveink szerint 

a pályázat által rendezettebb, átláthatóbb könyvtári tér fogadja majd olvasóinkat.  

A kulturális értékmegőrzést, a digitalizálást - ami szintén fontos célunk - „A Kecskés Gyula 

Városi Könyvtár, valamint a Dorogi Márton Művelődési Központ kulturális szolgáltatásaihoz 

kapcsolódó eszközbeszerzés” című projekt segítette. A pályázat keretében egy multifunkciós 

fénymásoló, egy laptop, 3 darab asztali számítógép, 4-4 darab operációs rendszer, illetve office 

programcsomag beszerzése történt meg. A fennmaradó összegből fényképezőgép és laptop 

vásárlását tervezzük. 
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Arculatfejlesztési pályázatunk segítségével 

elkészült a Kecskés Gyula Városi Könyvtár Arculati 

Kézikönyve. Kiemelt célunk volt a projekttel a 

könyvtárhasználói kör szélesítése és a könyvtár, 

mint helyi kultúrintézmény szerepkörének erősítése. Továbbá az arculatfejlesztési pályázat 

kiválóan kiegészíti majd az infrastruktúrafejlesztési projektet is.  

A „Kincsesdomb” projektben tervezett tevékenységek megvalósultak, az ötnapos napközis 

tábor keretében a résztvevők megismerkedhettek tájegységünk tárgyi, szellemi, kulturális 

örökségével. Az egyes tematikus napoknak megfeleltetett népmesei elemeket megidézve pedig 

könyvtári foglalkozást is szerveztünk. 

Stratégiai célunk, hogy folytassuk az „Az én könyvtáram” projektben tervezett szövegértést, 

digitális kompetenciát fejlesztő rendezvények megvalósítását. Mivel a projekt résztvevői az 

általános iskolás korosztály, sajnos a járványügyi helyzet miatt a programok átütemezésre 

kerültek. Erre vonatkozóan változásbejelentőt küldtünk a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 

Oktatóközpontjához. 

Rövidtávú célunk mindhárom részlegünkben, hogy az online katalógusunk (OPAC) 

funkcióit minél teljeskörűbben használhassuk. Jövőbeli tervünk a könyvtári honlap fejlesztése 

a könyvtár arculati elemeinek feltüntetésével. 

 

3. Szervezet (legfeljebb 1000 karakter) 

A Kecskés Gyula Városi Könyvtárban 3 fő olvasószolgálatos könyvtáros, valamint 1 fő 

gyermekkönyvtáros foglalkozik a könyvtári szolgáltatásokkal kapcsolatos adminisztratív, 

olvasószolgálati és egyéb, a munkakörrel járó feladatokkal. Az intézményben 1 fő kulturális 

intézményi szaktechnikus dolgozik, aki informatikai, rendszergazdai feladatokat és feldolgozó 

tevékenységet végez. A könyvtári munkafolyamatok egy részében, főleg az adminisztratív, 

előkészítő, és technikai jellegűekben segítségünkre vannak a közfoglalkoztatásban dolgozó 

kollégák, valamint alkalomszerűen a közösségi szolgálatot teljesítő tanulók és a diákmunka 

programban résztvevők. 

A járványügyi helyzet és az energiaválság miatti intézményzárások elsősorban a személyes 

könyvtárhasználatot befolyásolják, de olvasóinkat igyekeznünk kell megtartani. A tervezett 

felújítási munkálatok, a feldolgozó-digitalizálási tevékenység, az olvasást népszerűsítő 

országos projektben való részvétel megkívánna további, legalább plusz egy foglalkoztatotti 

létszámot. 
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4. Infrastruktúra (legfeljebb 1000 karakter) 

a. fizikai terek állapotának változása 

b. infokommunikációs (IKT) eszközpark állapotának változása 

c. egyéb infrastruktúra 

Állományvédelmi szempontból feltétlenül szükséges a tető szigetelésének javítása, hiszen 

nagyobb mennyiségű csapadék esetén az épület beázik. Költségtakarékossági szempontokat is 

figyelembe véve pedig indokolt lenne ledes világítótestek felszerelése. A helyiségek 

klimatizálása is fontos célkitűzés, a nyári hőségben embert próbáló meleg van a könyvtárban. 

Fizikai tereink szűkösek, évek óta raktározási gonddal küzdünk. 

Az infokommunikációs (IKT) eszközökről elmondható, hogy a munkaállomások cseréje 

pályázati forrásból megtörtént, de szükséges lenne laptop és olvasói számítógépek beállítása, 

projektor, fényképezőgép beszerzése. Emellett az Országos Széchényi Könyvtártól kapott 2 

darab dolgozói számítógép és egy nyomtató segíti a munkánkat. Az eszközöket 2024. december 

31-ig kaptuk meg használatra. 

A laptopok számának növelése szintén célkitűzésünk, hiszen megkönnyítenék a külső 

helyszínen történő kölcsönzést (könyves kirakodó) és a gyűjteményfejlesztéssel kapcsolatos 

munkafolyamatokat. A számítógépek többségén Microsoft Windows Pro 10 operációs rendszer 

és egységes Office 2019 Professional Plus programcsomag van.  

A Monguz Kft.-vel kötött szerződés keretében könyvtári katalógusunk 2022 márciusától 

felhő alapon működik. Jelenleg a Kecskés Gyula Városi Könyvtár a HunTéka szoftvert 

használja. 

A könyvtári bútorok cseréjére az infrastruktúrafejlesztést célzó pályázat biztosít lehetőséget 

2023-ban. Ennek kapcsán számítunk a fenntartó és a megyei módszertan eddigihez hasonló 

segítő együttműködésére. 

5. Gyűjteményi információk (legfeljebb 2000 karakter)  

a. gyűjteményelhelyezés és gyűjteményfejlesztés 

b. gyűjteményfeltárás 

c. állományvédelem 

d. digitalizálás 

Az állománygyarapítás elsődleges forrása könyvtárunk esetében is az állami normatíva.  

Könyvtárunk által a könyv és folyóirat beszerzésre költött összeg számlával igazolt értéke 

2022-ben 3 205 846.- forint volt. (Ebből folyóirat beszerzés 125 280.- forint.) 
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A könyvtári állomány 1 386 kötettel gyarapodott 2022-ben. Ebből a gyermekkönyvtárba 

bekerült dokumentumok száma 521, a helyismereti állományba pedig 27 darab kötet került 

beleltározásra. 

Vásárlás útján 1246 darab dokumentummal gyarapodott állományunk. 

Ajándékozás útján 133 darab kötettel gyarapodtunk 2022-ben. Ajándékozás útján kaptunk 

dokumentumokat többek között a Könyvtárellátó Nonprofit Kft.-től, a "Könyvet a 

könyvtáraknak" program keretében, az Országgyűlés Hivatalától és olvasói adományként is. 

2022. 
beszerzés 

vásárlással 

beszerzés 

ajándékozással 

újra állományba 

vett 

állomány 

(2022. 

12. 31.) 

 érték (ft) darab érték (ft) darab érték (ft) darab darab 

felnőttkönyvtár 1 655 416.- 595 353 461.- 104 2 500.- 2 21 119 

gyerekkönyvtár 1 165 282.- 519 4 370.- 2 0.- 0 7 445 

fiókkönyvtár 259 868.-  132 0.- 0 0.- 0 6 131 

helytörténet: 0.- 0 69 168.- 27 6 299.- 6 1 617 

segédkönyvtár 0.- 0 0.- 0 200.- 1 223 

mindösszesen: 3 080 566.- 1 246 426 999.- 133 8 999.- 7 36 535 

 

Az elektronikus katalógusunkban (HunTéka) rögzített rekordok száma 2022-ben: 1 534. 

Gyűjteményünk elektronikus feldolgozottsága (a feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény 

egészének %-ában) 99%. 

A dokumentum-beszerzés tervezettsége fontos a rendelések, a feldolgozás 

munkafolyamatainál, a könyvajánlók készítésénél, s ami a leghangsúlyosabb, az olvasói 

igények kielégítésénél.  

A gyermekkönyvtári részleg szabadpolcos kölcsönzői állományának -célcsoport szerinti- 

egységei a felhasználók igényeihez igazodnak: babás, gyermekversek, mondókák, mesék, 

betűző (kezdő olvasók számára), kisiskolás (6-10 évesek számára kiemelt történetek), ifjúsági, 

kamasz.  

A „Betűző” és a „Kisiskolás” állományegység elkülönítése az olvasók részéről kedvező 

fogadtatásra talált, folyamatos használatban van. Az olvasói érdeklődéshez kapcsolódó 

kiemeléseket (történelmi regények, új könyvek, könyvajánlók) továbbra is megtartottuk a 

meglévő témaköri csoportok mellett. A felnőtt könyvtárban is a shop-koncepció szerinti 

rendben helyeztük el az állomány egy részét.   

A kötelező irodalom általános iskolák és pedagógusoktól függően más és más, előtérbe került 

a kortárs irodalom is. Az állománygyarapításnál figyelembe vesszük az ilyen irányú igényeket 

is, de a korábbi osztályszintű, 20-25 példány beszerzése mellőzhetővé vált. 
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A gyűjteményfejlesztés, valamint a fölös és elhasználódott könyvek előkészítése az 

állományból való kivonásra folyamatos. Dokumentumaink feldolgozottsága a HunTéka 

számítógépes rendszerben 99%. Dokumentumok kereshetőek az online katalógusunkban.  

A könyvtárunk terei – szemben a korábbi gyakorlattal – nem használhatók próbateremként, 

bérbe sem adjuk ki, ezzel is igyekszünk az állományunk védelmét biztosítani. A dokumentumok 

fóliával való ellátása, a biztonságos tűzvédelmi rendszer, a rendszeres fertőtlenítés szintén az 

állományvédelmet segíti. Az állományvédelmet szolgáló RFID kapu és a dokumentumok 

biztonsági kóddal való ellátása a jövőbeli terveink között szerepel. 

6. Szolgáltatások (változások, trendek) (legfeljebb 3000 karakter) 

a. célcsoportok számára (gyermekek, hátrányos helyzetűek, nemzetiségek, zenét kedvelők 

stb.) kialakított szolgáltatások eredményei 

b. helyben elérhető szolgáltatások 

c. távolról elérhető szolgáltatások 

d. közösségi szolgáltatások: rendezvények, klubok, képzések, kiállítások 

e. online felületek (honlap, közösségi média) 

Online marketing segítségével népszerűsítettük szolgáltatásainkat 2022-ben: a közösségi 

oldalainkra készített könyvajánlók, videók, rendezvényekről készített összefoglalók, helyi, 

regionális és országos könyves, valamint könyvtári eseményekről készített programajánlók, 

összeállítások mind az olvasóvá nevelést, könyvtárnépszerűsítést szolgálták. Elsődleges 

törekvésünk volt, hogy a digitális korban is vonzóvá tegyük a könyvtárat. 

A könyvablak szolgáltatáshoz kapcsolódóan az olvasói kérések fogadására új elektronikus 

postafiókokat létesítettünk a gyermek és a felnőtt részlegben egyaránt. A két fiók az olvasói 

igények gyorsabb kiszolgálását segítette. Mivel a könyvtár épülete az utolsó negyedévben nem 

volt látogatható, így még hangsúlyosabb szerep jutott a közösségi oldalainkon közzétett 

fényképes ajánlóinknak. A legújabb beszerzéseink online bemutatása is megkönnyítette 

olvasóink számára a választást.  

A Petritelepi Fiókkönyvtár iskolai könyvtári funkciót is betölt, ezért a fiókkönyvtárban október 

óta heti egy alkalommal, rövidített nyitvatartással biztosítjuk a könyvtári szolgáltatást. 

A gyermekkönyvtár a „Minden napra egy beiratkozott olvasó” elnevezésű felhívásával 

ösztönözte a gyermekeket és a szülőket egyaránt, hogy váltsanak tagságot, legyenek olvasóink. 

A beiratkozás megkönnyítésére beiratkozási űrlap is leendő könyvtárhasználóink 

rendelkezésére állt. A lehetőséggel 19 gyermekkönyvtári olvasó élt 2022-ben. 
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2022. beiratkozott olvasók száma (fő) újonnan beiratkozott olvasó (fő) 

felnőttkönyvtár 249 69 

gyermekkönyvtár 376 169 

fiókkönyvtár   

Összesen: 782 238 

 

2022. 

helyben 

használat 

(fő) 

helyben használt 

dokumentum 

(db) 

kölcsönzők/ 

hosszabbítók száma 

(fő) 

kölcsönzött 

dokumentumok 

(db) 

felnőttkönyvtár 4 496 3 505 3 045 10 707 

gyermekkönyvtár 5 886 6 885 2 390 6 822 

fiókkönyvtár 2 690 3 165 1 011 2 083 

Összesen: 13 072 13 555 6 446 19 612 

 

Könyvtárközi kölcsönzés: ODR rendszeren keresztül küldött kérés 123 darab.  

118 darab eredeti dokumentum érkezett, valamint 2 darab elektronikus. Így a kapott 

dokumentumok száma összesen 120 darab, ezen belül a szolgáltatóhelyek közötti kölcsönzés 

352 darab volt. 

A Nemzetközi Könyvajándék Napon, 2022. 02. 14-én gyermekkönyvtárunk 

kezdeményezésére, olvasás népszerűsítő szándékkal új könyveket helyeztünk el városunk 

közintézményeinek tereiben, ezen köteteket bárki szabadon elvihette. A mérleg 10 új 

beiratkozott olvasó, 29 boldog könyvtulajdonos és összesen 50 látogató volt. 

2022. 02. 25-én online formában rendeztük meg a kulturális örökségünk megőrzését és az 

ifjúság anyanyelvi nevelését szolgáló „Szép magyar beszéd” verseny városi-, városkörnyéki 

fordulóját. A helyi és a járásból nevező tanulók által elmondott kötelező és szabadon választott 

szövegek videóit, egy három fős zsűri értékelte könyvtárunkban. 

2022. március 23-án került 

megrendezésre és számos érdeklődőt 

vonzott az Internet Fiesta programunk, 

mely a könyvtár szervezésében, az Erőss 

Lajos Református Általános Iskola 

közreműködésével valósult meg. 

Az Internet Fiesta programelemek célja 

idén – a digitális írástudás terjesztése és az internet felhasználási lehetőségeinek minél 
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szélesebb körű bemutatásán túl – a mesterséges intelligencia, a robotika, az okos megoldások 

megismertetése, népszerűsítése volt.  

A magyar költészet napja alkalmából 2022. április 11-én rendeztük meg a X. Jubileumi 

Versmaratonunkat. A nap folyamán a 12 óra alatt – több idősávban – összesen 226 főt 

fogadtunk. 

„Kincsesdomb” néven szervezte meg könyvtárunk nyári tematikus táborát 2022. június 27. 

és július 1. között. 

2022.08.22-én helyismereti foglalkozást tartottunk a roma helytörténeti táborban résztvevő 

gyermekeknek.  

A gyermekkönyvtárban folytatódott a hagyományos könyvtárhasználati és egyéb olvasás 

népszerűsítő foglalkozásaink sora: Évkörző tematikus foglalkozás, Betűző könyvtárismertetés 

iskolásoknak, Ünnepi könyvhét- online puzzle, Mit csinál a könyvtáros?  Pályaorientációs 

foglalkozás, Évfordulós foglalkozás- Bálint Ágnes születésének 100. évfordulójára emlékezve. 

Két nyári hónapban, július és augusztus hónapokban 

előre meghirdetett időpontban délelőttönként a 

Szabadtéri színpad adott helyet a „LapozóNapozó” 

játékos és a gyermekkönyveket is bemutató 

programunknak. A kirakodó könyvszínpad a mobil 

könyvkölcsönzés lehetőségét is biztosítva várta az 

érdeklődőket (a nyolc alkalom során 187 érdeklődőt 

fogadtunk, számos új beiratkozóval.)  

2022.09.08-án „Könyvvándor” címen az Olvasás Világnapja kapcsán a gyermekkönyvtár új 

könyveket helyezett ki Püspökladány közintézményeiben. Bárki szabadon elvihette, s 

elolvasásuk után ismét útjukra bocsáthatta a köteteket. 

Az Országos Könyvtári Napok keretében 2022.10.04-én Dr. Polgár Imre állatorvos tartott 

előadást „Nálatok laknak- e állatok?: Állattartás felelősséggel” címmel.  

2022.10.05-én Berde Mártonné védőnő tartott foglalkozást „Mit véd a védőnéni?: A védőnő 

szerepe a kismamák és a gyermekes családok életében” címmel.  

2022.10.06-án „A múlt ismerete a jövő esélye: Az aradi vértanúk emléknapja” kapcsán 

emlékeztünk közösen az Irodalmi Kávéház tagjaival. 

A Petritelepi Fiókkönyvtárban könyvtárhasználati foglalkozásokat, könyv- és 

olvasmányajánlókat tartottunk, az „Én könyvtáram” projekt keretében pedig a tél jegyében 

rendeztük meg a záró foglalkozást. “Meseváros” címmel az elsős korosztályt vártuk könyvtári 

órára. 
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A felnőttkönyvtárban 19 alkalommal 401 fő, a fiókkönyvtárban 14 alkalommal 285 fő 

látogatta az olvasást és szövegértést segítő, könyvtári óra, könyvtárhasználati foglalkozás és 

egyéb rendezvényeinket. 

A gyermekkönyvtárban 43 alkalommal 2018 fő vett részt könyvtári programjainkon.  

 

7. Minőségirányítás (legfeljebb 1000 karakter) 

a. használói elégedettségmérés 

b. önértékelés 

c. 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) 

d. tárgyévi fejlesztések, innovatív lépések 

Használói elégedettségmérést nem készítettünk. A szolgáltatásfejlesztésre vonatkozó 

olvasói igények összegyűjtése, s abból használói elégedettségmérő kérdőívek összeállítása 

jövőbeni terveink között szerepel. A Könyvtárak Minőségi Működésének Értékelési Rendszere 

(KMÉR) alapján készített önértékelés jelenleg nem áll rendelkezésünkre, de szolgáltatásainkat 

a minőségirányítás szempontjait figyelembe véve igyekszünk szervezni. 

A megyei hatókörű városi könyvtár segít a minőségirányítás előkészítésében, a munkatársak 

szakmai képzésének fejlesztésében, hiszen ez az egyik legfőbb érték (a szaktudás, a képességek 

folyamatos fejlesztése). Törekszünk az együttműködésben rejlő partneri erőforrások 

kihasználására, a könyvtárhasználókkal való kapcsolat erősítésére. 

A „Könyvtárbútorzat infrastrukturális megújítása”, illetve „A Kecskés Gyula Városi 

Könyvtár, valamint a Dorogi Márton Művelődési Központ kulturális szolgáltatásaihoz 

kapcsolódó eszközbeszerzés” című projektek reményeink szerint segítik az egységes 

megjelenés mellett a könyvtárunk népszerűsítését, információs-kulturális szerepének erősítését. 

 

8. Tudományos kutatás és kiadványok (legfeljebb 1000 karakter) 

Tudományos kutatás nem jellemző, a helyismereti, településünkre vonatkozó híreket 

közöltük, valamely évfordulóhoz, eseményhez kapcsolódóan. Ebben az Arcanum Digitális 

Tudománytár adatbázisa is segítségünkre volt. A Karacs Ferenc Múzeummal együttműködve 

segítjük a helytörténeti munkát. 

Intézményünk fontosnak tartja a település értékeit bemutató kiadványok elkészítését, 

megjelentetését. Tervezzük a Települési értéktár épített és szellemi örökségét bemutató kötet 

kiadását, emellett tervezzük egyéb helytörténeti kiadványok elkészítését. A Jadox helyismereti 
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adatbázis építése átmenetileg szünetel, korábban a Püspökladányi Hírek helyi lap cikkeit 

rögzítettük és helyismereti fotódokumentációt töltöttünk fel. Terveink között szerepel a 

helytörténeti dokumentumok digitalizálása és bemutatása a közönségnek. 

9. Partnerségi együttműködések (legfeljebb 1000 karakter) 

a. kiemelt téma: könyvtári, közgyűjteményi, közművelődési, közoktatási együttműködés 

és az önkéntesség 

A partnerségi együttműködés elsősorban a városi rendezvényeken érhető tetten. A 

művelődési központtal és a civil szervezetekkel együtt rendszeresen valósítunk meg kézműves- 

és egyéb készségfejlesztő foglalkozásokat, készítünk rejtvényeket, játékos feladatokat. Emellett 

egyéb rendezvények, kiállítások szakmai megvalósításában is együttműködünk. Segítséget 

nyújtunk az önkormányzatnak, helyi oktatási-nevelési intézményeknek, felsőoktatásban 

résztvevő hallgatóknak irodalomkutatásban, szakdolgozathoz adatgyűjtésben, helytörténeti 

információk rendelkezésre bocsátásában. A helyi illetve a megyei oktatási intézményekkel 

együttműködve a közösségi szolgálatot nálunk teljesíteni szándékozó tanulókat örömmel 

fogadjuk, csak úgy, mint a diákmunka programban résztvevőket, illetve az önkénteseket. 

Az "Én könyvtáram" projektben partnerünk a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, emellett 

együttműködünk a balmazújvárosi Lengyel Menyhért Városi Könyvtárral, illetve a Méliusz 

Juhász Péter Könyvtárral módszertani útmutatás, szakmai továbbképzések terén. Mindemellett 

tartjuk a kapcsolatot a Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtárral, amely szintén részese a korábban 

már hivatkozott infrastruktúrafejlesztést célzó mintaprojektnek. 

 

10. PR/marketing/kommunikáció eredményei (legfeljebb 1000 karakter) 

a. a könyvtár megjelenése médiumokban 

b. lépések az intézményről alkotott kép pozitív formálásához (pl. arculat, kommunikáció) 

A könyvtári rendezvényeinkre szóló meghívók megjelennek a helyi képújságban és a 

Püspökladányi Hírek hirdetési mellékletében. Ezen kívül a rendezvényekről tudósít a Ladány 

Televízió, valamint beszámol a helyi újság. 

Emellett fontos, hogy a megyei médiumok (Hajdú-Bihari Napló, haon.hu) is értesüljenek a 

könyvtárral kapcsolatos hírekről. A fent említett fórumokon könyvtárunk szakmai munkájáról 

(gyűjteményfejlesztés, állománygyarapítás-új könyvek beszerzése, könyvajánlók, leltározás, 

versenyek, közösségi szolgálat, diákmunka, a járványügyi helyzet miatt működtetett 

házhozszállítás) is beszámoltunk. A megfelelő kommunikáció, a folyamatos marketing fontos 

a könyvtárról alkotott pozitív megítélés kialakításában. Ezzel kapcsolatban fontos előrelépés, 
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hogy több könyvtárszakmai hír jelent meg a helyi médiában és a megyei lapban is gyakran 

szerepeltünk. 

 

11. Összefoglaló a vármegyei hatókörű városi könyvtár által (legfeljebb 1500 

karakter) 

a. a vármegye területén működő könyvtárak együttműködésének szervezésével kapcsolatos 

tevékenységének intézményre gyakorolt pozitív hatásairól, 

b. a könyvtár tevékenységét segítő 2022-ben nyújtott szolgáltatásairól, 

c. a települési könyvtár fejlesztésével kapcsolatosan végzett koordináció keretében a 

fenntartónak megtett javaslatokról 

Fontosnak tartjuk az élethosszig tartó tanulás jegyében szakmai tudásunk folyamatos 

fejlesztését, új ismeretek szerzését, hiszen ez könyvtári munkánk minőségének színvonalát is 

emeli. A debreceni Méliusz Juhász Péter Könyvtár segített a Könyvtári Intézet kihelyezett 

képzéseinek szervezésében, lebonyolításában és helyet adott azoknak. A Méliusz Juhász Péter 

Könyvtár koordinálja és segíti a vármegyében könyvtári jógyakorlatnak számító – a már 

korábban említett – könyvtári infrastruktúra fejlesztést célzó pályázatunkat. A Hajdú-Bihar 

vármegyei módszertanos kollégák személyes jelenlétükkel és szakmai iránymutatásukkal 

támogatták a gyűjteményapasztással kapcsolatos tevékenységünket. A módszertanos 

kollégáktól hasznos instrukciókat kapunk a Kultstat és a szakmai beszámolóval, mutatókkal 

kapcsolatban is. A Méliusz Juhász Péter Könyvtár közvetíti, s megküldi a fenntartó részére is a 

könyvtári beszámolókkal, a törvényi jogszabály változásokkal kapcsolatos tudnivalókat. 

Javaslatként lehet megfogalmazni, hogy gyakrabban lehetne a vármegyében működő 

könyvtáraknak szakmai műhelynapokat, konferenciákat szervezni. 

 

12. Az energiaválság okozta változásokról (legfeljebb 2000 karakter)  

a. Hogyan befolyásolta a könyvtári szolgáltatásokat és az intézmény nyitva tartását az 

energiaárak megnövekedése a 2022-es évben?  

b. Az egyes kulturális intézmények működését érintő veszélyhelyzeti szabályokról szóló 

469/2022. (XI. 21.) Korm. rendelet rendelkezéseivel összhangban milyen fenntartói és 

intézményi intézkedések történtek a könyvtár szakmai működésére vonatkozóan? 

 

Könyvtárhasználóink többsége a személyes használatot részesíti előnyben, éppen ezért 

érzékenyen érintette olvasóinkat az önkormányzat döntése (114/2022. (X.11.) önkormányzati 

testületi határozat), amely alapján 2022. október 23-tól a fűtési szezon idejére többek között a 

könyvtár épülete is bezárt. Kollégáink az Ifjúsági Házban látták el a könyvrendeléshez, a 

feldolgozáshoz, a könyvtárközi kölcsönzéshez, a könyvajánlók készítéséhez, statisztikák, 

munkanaplók vezetéséhez kapcsolódó feladatokat. A kölcsönzési igények előkészítése 
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természetesen továbbra is a könyvtárban történik, ahol a könyvablak is működik. Heti 

háromszor, két-két óra időtartamban biztosítjuk a könyvkölcsönzés, hosszabbítás, beiratkozás, 

könyvtárközi kölcsönzés, irodalomkutatás lehetőségét. 

A Petritelepi Fiókkönyvtárban heti egy alkalommal, rövidített nyitvatartással biztosítjuk a 

könyvtári szolgáltatást. Mindezektől eltekintve ebben a nehéz időszakban is mindent 

megteszünk azért, hogy maradéktalanul ki tudjuk szolgálni a felénk érkező olvasói igényeket. 

Az energiaválság okozta intézménybezárás idején különösen fontosnak tartottuk, hogy az új 

beszerzéseinkről fényképes könyvajánlókat készítsünk, hiszen jórészt csak ezek segítségével 

tájékozódhatnak olvasóink. Programajánlókat (helyi és regionális) és egyéb, az intézményünk 

nyitvatartására, szolgáltatásaira vonatkozó információkat tettünk közzé. A Méliusz Juhász Péter 

Könyvtár közvetítette felénk a vészhelyzeti intézkedésekkel kapcsolatos híreket, a könyvtári 

szolgáltatásokra vonatkozó változásokat. 

 

5.2. Dorogi Márton Művelődési Központ 
 

Személyi feltételek 

2022-ben 5 határozatlan munkaviszonyban foglalkoztatott dolgozó kezdte meg a munkát a 

művelődési központban. Az év folyamán 1 fő kisegítő alkalmazott közös megegyezéssel 

elhagyta az intézményt, helyére a korábban határozott munkaviszonnyal rendelkező szakmai 

munkatárs került. Így szintén 5, határozatlan munkaviszonyban foglalkoztatott dolgozóval 

zártuk az évet. 

2022-ben 2 munkavállaló sikeres „közművelődési munkatárs” vizsgát tett a Nemzeti 

Művelődési Intézet által szervezett képzés elvégzésével, valamint 2 fő „Digitális kompetencia” 

tanúsítványt szerzett szintén a fent említett intézetnél. A Dorogi Márton Művelődési 

Központban és az Ifjúsági Házban az elmúlt év során a közfoglalkoztatottak száma drámaian 

csökkent, jelenleg összesen 2 fő végez feladatokat a két telephelyen. 

 

Szakmai munka 

A Dorogi Márton Művelődési Központ 2022-ben 41 saját szervezésű rendezvényt 

bonyolított, a fogadott rendezvények száma 40 volt. 6 városi megemlékezést, ünnepséget, 

átadót, valamint 2 nyári tábort szervezett az intézmény, továbbá 4 installáció készült el. 

Mindezt képtelenség, de talán nem is szükséges részletesen tárgyalni, így kiemelem azokat az 

eseményeket, amelyeket bizonyos szempontok miatt jelentősnek ítélek meg. 
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Ünnepségek, megemlékezések, átadók 

- 2022. március 15.   1848-49-es forradalom és szabadságharc 174. évfordulója 

- 2022. június 2.  Csenki Imre néptanító díj átadó ünnepség 

- 2022. június 4. A nemzeti összetartozás napja 

- 2022. augusztus 20.   Államalapító Szent István királyunk és az Új kenyér ünnepe 

- 2022. október 6. Aradi vértanúk tiszteletére rendezett megemlékezés 

- 2022. október 23.  1956. évi forradalom és szabadságharc megemlékezés, illetve  

 Pro Urbe emlékérem átadó ünnepség 

- 2022. november 3.  Közösségi épület átadó ünnepség az Újtelepi városrészen 

- 2022. november 4.  Emléktábla koszorúzás a Kálvin téri Általános Iskola épületénél 

 

2022-ben ismét lehetőségünk nyílt, 

hogy március 15-én összegyűljünk a 

Huszár emlékműnél és tisztelettel 

adózzunk az 1848/49-esforradalom és 

szabadságharc hősei emlékének. A 

megemlékezésen a Petőfi Sándor 

Általános Iskola két tanulója, valamint 

a Kálvin Téri Általános Iskola 4. a és 4. 

b osztályos diákjai közreműködtek. 

Igazán színvonalas, méltó emlékünnepség részesei lehettek a jelenlévők.  

Államalapító Szent István király és az új kenyér ünnepén a Black Rose Project, valamint 

a Jam Zenekar alapozta meg a hangulatot, amit a Kollányi Zsuzsi koncert, illetve a tűzijáték 

koronázott meg. Az esi koncertet és a tűzijátékot közel kétezer résztvevő tekintette meg. 

 

Színházi előadások 

- 2022. január 5.  „Lili bárónő” c. előadás a Pesti Művész Színház előadásában 

- 2022. március 6. „Játék a kastélyban” c. előadás a Szegedi Pinceszínház előadásában 

- 2022. július 5.  „Két összeillő ember” c. előadás a Békéscsabai Jókai Színház 

 előadásában 

- 2022. augusztus 6. „János vitéz” c. előadás a Déryné Társulat előadásában 

- 2022. október 15. „Lúdas Matyi” c. előadás a Mandala Dalszínház előadásában 

 



 

 
17 

Az elmúlt években kialakított kiváló együttműködésnek köszönhetően, a Déryné Program 

segítségével tudunk évek óta kedvezményes jegyár mellett vagy ingyenesen látogatható 

színvonalas színházi előadásokat „elhozni” Püspökladányba. 2022-ben a márciusi, a júliusi és 

az augusztusi előadást tekinthették meg a színházkedvelők e program keretén belül, míg a 

„Lúdas Matyi” című előadás a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat „A hajdú hagyományok 

nyomában” elnevezésű projektje keretében valósult meg. Ezt az előadást szintén ingyenesen 

tekinthették meg az érdeklődők. Csak úgy, mint a „Lili bárónőt”, amelyet az EFOP pályázat 

keretében valósítottunk meg.  

Színházi előadásaink szinte kivétel nélkül teltházas események. 

 

Kerékpártúrák 

Az év folyamán két alkalommal került megszervezésre kerékpártúra. Első alkalommal június 

3-án a „Kerékpározás világnapja” alkalmából, amelyen 97 fő vett részt és tette meg a nagyjából 

5 km-es távot. A túra nyomvonala a város kerékpárút hálózata volt. A túra után számos pozitív 

visszajelzést kaptunk, ezért a nagy sikerre való tekintettel augusztus 13-án újabb túrára került 

sor „Csillagfényes kerékpártúra” elnevezéssel. Ez alkalommal a művelődési központtól a 

Farkasszigetig vezetett az utunk, mivel azon a napon voltak a leglátványosabbak a Perseidák 

hullócsillagai. Ez utóbbi alkalmon is közel 100 fő vett részt, és számos megerősítést kaptunk 

arra vonatkozóan, hogy igény van a lakosság részéről a kerékpártúrákra. 

 

Kakasfőző fesztivál 

Két év kényszerpihenő után 2022. július 30-án került újra megrendezésre a város legnagyobb 

gasztrofesztiválja, a Kakasfőző fesztivál. Az előzetesen meghirdetett főzőversenyre 31 csapat 

nevezett be. Pályázati forrásnak köszönhetően igazán tartalmas, elsősorban gyermekeknek 

szóló kísérőprogramokkal bővült a rendezvény, hiszen a gyógyfürdő előtti terület adottságait 

kihasználva számos interaktív helyszín várta a kisebbeket.  

A mesterségek utcáján végig sétálva középkori 

szakmákba nyerhettek bepillantást az érdeklődők, 

úgymint papírmerítő, nemezelő, fonalkészítő, 

mesterkovács, gyertyamártó, jósda. Továbbá 

ugrálóvár, óriás kifestő, színes kézlenyomat 

készítő, állatsimogató, szelfigép, Hungarikum 

játszóház, sétáló óriásbábok, arcfestés, népi 

játszótér, lufihajtogatás, kézműves foglalkozások és pónilovaglás várta a rendezvény látogatóit.  
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A főzőverseny zsűri elnöke Bóza Roland, a Konyhafőnök 2021-es évadásnak nyertese volt. 

A színpadon kora délután elkezdődtek a kulturális előadások. felléptek a helyi hagyományőrző 

csoportok, a kínálatban pedig szerepelt még szamba-show és több könnyűzenei előadás. 

A rendezvény a Sólymok, majd pedig a Hooligans zenekar közel kétórás, élő koncertjével 

zárult.  

2022-ben történelmi mértékű aszály sújtotta az egész országot, de a fesztivál délutánján a 

város térségébe másfél órás szakadó esőt hozott a viharos erejű szél. Az előrejelzések miatt fel 

voltunk készülve az időjárási körülményekre, mégis nehéz szívvel konstatáltuk, hogy elmosta 

az eső a délutáni programok egy részét. 

Ezzel együtt is úgy gondolom, 

hogy eredményes napot 

zártunk, hiszen több ezren 

látogattak ki aznap a 

rendezvényre, főzőcsapatok 

pedig nem csak helyből, hanem 

az ország több pontjáról 

érkeztek. 

Itt hadd jegyezzem meg, hogy sikerült 20-22 sorban összefoglalnom a rendezvényt, de a 

valóságban a fellépőket és a főzőcsapatokat nem számolva is összesen mintegy 160 

közreműködő (kollégák - ideértve a közfoglalkoztatásban résztvevőket is, a város 

intézményeinek dolgozói, önkéntesek, diákmunka programban résztvevők, technikusok, 

biztonsági- és egészségügyi személyzet, partnerek, stb.) akár több hónapot felölelő 

összehangolt munkája volt szükséges ahhoz, hogy minden jogszabályi előírásnak megfelelő és 

a lakossági igényeket is maximálisan kiszolgáló programsorozat valósulhasson meg azon a 

napon. E helyen is köszönöm mindenkinek a munkáját, aki részt vett a megvalósításban. 

 

Boszorkánytúra 

2022. szeptember 23-án 8 év kihagyás után került újra megszervezésre a Boszorkánytúra. Új 

„köntöst” kapott, hiszen több szervezet is közreműködött a program megvalósításában. A 

Püspökladányi Labdarúgó Egyesület, az „Add a kezed” Püspökladányi Nagycsaládosok 

Egyesülete, a Püspökladányért Megújuló Egyesület, valamint a Magyar Vöröskereszt helyi 

szervezete mellett kiemelt segítséget kaptunk a Farkassziget Püspökladányi Arborétumtól. A 

helyszínt az Arborétum biztosította. A „Keleti Erdők Vándorai” szerepjátszó klub tagjai, köztük 

Hajdú Lajos írták meg a forgatókönyvet, és színes, élethű jelmezekben adták elő a történeteiket 
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egy-egy állomáson. Rásó János, az Arborétum vezetője is maximálisan segítette és támogatta a 

rendezvényt.  

Ezen az éjszakán 32 csapat, összesen több mint 200 fő indult útnak a közel 4,5 km-es éjszakai 

távnak az erdő sűrűjébe és oldották meg a kreativitást, ügyességet és logikát igénylő 

feladatokat. 

 

Erzsébet táborok 

- 2022. július 4-8. 

- 2022. augusztus 8-12. 

Az intézmény 2022-ben is sikerrel pályázott az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért 

Alapítvány által kiírt napközis táborozási lehetőségre, így 2 turnusban, összesen 52 fő általános 

iskolás korú gyermeknek tudtunk 5 napos, igen gazdag és élményekben dús tábort szervezni, 

napi ötszöri étkeztetéssel. A gyermekek részére a táborban való részvétel díjmentes volt. 

Fontos megjegyezni, hogy az elmúlt években úgy valósítottuk meg az egyébként nagy 

népszerűségnek örvendő nyári táborokat, hogy nem volt Kakasfőző fesztiválunk. 2022-ben a 

fesztivál megszervezése mellett is vállalták a kollégák 2 tábor lebonyolítását, a gyermekek 

legnagyobb örömére. Hiszen a visszajelzések alapján azt mondhatom, hogy a diákok várják ezt 

a lehetőséget, és szeretettel jönnek hozzánk táborozni. 

 

Petőfi Klub – Petőfi-emlékév  

Az országgyűlés 2020 decemberében döntött arról, hogy a 2022-es és 2023-as esztendőt 

Petőfi Sándor-emlékévvé nyilvánítja a költő születésének 200. évfordulója alkalmából. Hajdú-

Bihar megyében négy klub alakulhatott, közülük az egyik Püspökladányban. 

Püspökladányban a Karacs Ferenc Múzeumban megnyílt „Polgári sikk” elnevezésű kiállítás 

alkalmával alakult meg a Klub 2022. március 16-án. 

Ehhez kapcsolódóan a Nemzeti Művelődési Intézettől 2 darab roll-up-ot, 1 darab 

könyvespolcot, számos kötetet és 20 darab összecsukható széket kapott a művelődési központ. 

A kezdeményezéshez alábbi programokkal csatlakozott az intézmény: 

- 2022. április 23. XXVIII. Sárrétmenti Népzenei, Néptánc és Mesemondó Fesztivál  

- 2022. május 11. Filmvetítés – Sárréti Népi Együttes részére 

- 2022. május 19. Filmvetítés – Törő Gábor Hagyományőrző Népdalkör Egyesület 

                                    részére 

- 2022. június 9. Filmvetítés – Püspökladányi Kossuth Olvasókör részére 

- 2022. június 13. Filmvetítés – Jázminbokor Magyar Nóta Egyesület részére 
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- 2022. július 5. Déryné program: Békéscsabai Jókai Színház – Két összeillő ember 

- 2022. július 30.  Kakasfőző fesztivál 

- 2022. augusztus 6.  Déryné program: Déryné Társulat – János Vitéz 

- 2022. október 8. XIV. Ifj. Vígh Sándor Emlékdíjas Népzenei Verseny 21. KÓTA 

                                   Aranypáva Nemzetközi Népzenei Minősítő – Törő Gábor 

                                   Hagyományőrző Népdalkör Egyesület 

 

Szakkörök 

2022 októberében az intézmény 

együttműködési megállapodást írt alá a 

Nemzeti Művelődési Intézettel, mely 

szerint 2 szakkört indít. A szerződés 

szerint május 31-ig 20 alkalommal kell 

megtartani a foglalkozásokat, 5 fő 

részvételével. Az segédeszközöket és az 

alapanyagokat az NMI biztosítja. A két szakkör a „Mézeskalács” és a „Csuhé”. Egyelőre még 

csak a Mézeskalács indult el, a másik szakkör alapanyagainak beszerzése még folyamatban van 

az NMI részéről.  

 

Installációk 

Az intézmény nagy hangsúlyt fektet arra, hogy mind a belső és mind a külső környezet igényes 

és rendezett legyen. 2022-ben több kültéri installáció készült el, melyek a kollégák 

kreativitásának és kézügyességeinek eredményei. Ezek a kültéri elemek nem, vagy csak 

minimális költséget jelentettek az 

intézménynek, hisz a felhasznált kellékek 

felajánlások, illetve már meglévő 

alapanyagok felújításával készült.  

- Húsvéti dekoráció  

- Tavaszi/nyári installáció 

- Őszi/szüreti installáció 

- Adventi installáció 
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Ahogyan tavaly előtt, úgy 2022-ben is a Püspökladány Város Önkormányzata által elnyert, 

EFOP-1.5.3-16-2017-00017 azonosítószámú „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi 

szemléletben a Püspökladányi Konzorciumban” elnevezésű pályázat keretében sikerült 

megvalósítanunk több kisebb és nagyobb szabású rendezvényt, melyek az alábbiak: 

- 2022. január 5. Lili bárónő: Pesti Művész Színház 

- 2022. január 21. Magyar Kultúra Napja: Lukács Sándor Kossuth és Jászai Mari díjas 

                                   színművész önálló estje 

- 2022. április 16. Erdei Zsanett aerobik edzés, családi sport- és futónap 

- 2022. május 1. Városi Majális 

- 2022. május 29. Városi Gyermeknap 

- 2022. június 4. Szabó Balázs Bandája – élő nagykoncert 

- 2022. július 1. Rock Shock – Kalapács József akusztikus koncert 

- 2022. július 8.  Strandparty – Tóth Andi koncert 

- 2022. július 30. Kakasfőző fesztivál – Hooligans élő nagykoncert 

- 2022. augusztus 20. Államalapító Szent István királyunk és az Új kenyér ünnepe 

- 2022. december 6.  Mikulás party az Ifjúsági Házban 

- 2022. december 6.  VI. Mikulás futás 

 

Már nem tartozik a tárgyalt időszakhoz, de itt jegyzem meg, hogy a pályázatból egyetlen 

rendezvény megvalósítása húzódott át 2023-ra, ez pedig a január 5-én az Id. Csenki Imre 

vegyeskar és Bódiss Miklós csellóművész közreműködésével megtartott Újévi hangverseny 

volt. 

 

Egyéb, saját szervezésű rendezvényeink 

- 2022. február 10. Dumaszínház: Dombóvári István 

- 2022. február 19.  Mozi 

- 2022. március 21. Házhoz megy a Zenede: Oktatási Centrum 

- 2022. március 27.  Mozi 

- 2022. április 1.  „Hogyan értsük félre a nőket?” Csányi Sándor önálló estje 

- 2022. május 7. „Mindennapi kenyerünk” című egészségmegőrző előadás: Dr. Borsos 

                                   Gizella szakgyógyszerész 

- 2022. május 7. Mozi 

- 2022. május 25. Dumaszínház: Kovács András Péter 

- 2022. június 3.  Lámpafényes kerékpártúra 
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- 2022. június 19. Mozi 

- 2022. augusztus 13. Csillagfényes kerékpártúra a Farkasszigetben 

- 2022. szeptember 23. Boszorkánytúra 

- 2022. október 2.  Mozi 

- 2022. október 16. Dumaszínház: Aranyosi Péter 

 

Fogadott rendezvények 

- 2022. február 4.  Farsang - TÁDÉ Néptáncegyüttes 

- 2022. február 26. Jégtörő bál – Püspökladányi Kossuth Olvasókör 

- 2022. március 5. Farsang - Kenderkóc Hagyományőrző Egyesület 

- 2022. május 11.   „Márciusi ifjak” – Zene a fiatalokért egyesület 

- 2022. március 24. Agrárfórum 

- 2022. március 28. Dr. Bagdy Emőke előadása - Bodó Sándor meghívására 

- 2022. március 29. Lázár Ervin program – Berettyóújfalui Tankerületi Központ 

- 2022. április 5.  Lázár Ervin program - Berettyóújfalui Tankerületi Központ 

- 2022. április 11. Zongoramesék – László Bernadett 

- 2022. április 22.  „Két keréken a rendőrséggel” – Püspökladányi Rendőrkapitányság 

- 2022. április 23. XXVIII. Sárrétmenti Népzenei, Néptánc és Mesemondó Fesztivál –  

                                   Kenderkóc Hagyományőrző Egyesület 

- 2022. április 25. Zongoramesék – László Bernadett 

- 2022. május 5.  Zárókoncert – Csenki Imre Alapfokú Művészeti Iskola  

- 2022. május 6.  Zongoramesék – László Bernadett 

- 2022. május 14. VII. Nemzetközi Néptánc Találkozó – Tádé Néptáncegyüttes 

- 2022. május 20. Választógyűlés – Agrárkamara 

- 2022. május 21.  25. jubileumi rendezvény - Kenderkóc Hagyományőrző Egyesület 

- 2022. május 22. Dalos találkozó - Jázminbokor Magyar Nóta Egyesület 

- 2022. június 10.  Gyereknap – Nevelőszülők Egyesület 

- 2022. június 12. Táncgála – Siposné Balázs Dorina 

- 2022. június 15. Tanévzáró - Csenki Imre Alapfokú Művészeti Iskola  

- 2022. június 20-23. Tábor - Kenderkóc Hagyományőrző Egyesület 

- 2022. június 25. VIII. Nemzetközi Néptánc Találkozó – Tádé Néptáncegyüttes 

- 2022. július 22. „Szép nyári nap” musical est – Black Rose Project/Zene a Fiatalokért 

                                    Egyesület 

- 2022. július 24.  Bibliai családi nap – Püspökladányi Baptista Gyülekezet 
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- 2022. augusztus 10. Vállalkozói tájékoztató – HBM Kereskedelmi és Iparkamara 

- 2022. szeptember 10. II. Boruzs András Népzenei Gála – Sárréti Népi Együttes 

- 2022. szeptember 11. Adománygyűjtő nap – Mancsmentő Egyesület 

- 2022. szeptember 15. Napfényes fesztivál - Napfényes Sziget Integrált Intézmény 

- 2022. szeptember 17. „Szüret előtt” - Jázminbokor Magyar Nóta Egyesület 

- 2022. szeptember 24. XVI. Szüreti mulatság – Püspökladányi Kossuth Olvasókör 

- 2022. szeptember 28. Roma mesemondó verseny – Püspökladányi Rendőrkapitányság 

- 2022. október 1. VIII. Mihály napi behajtás - Kenderkóc Hagyományőrző Egyesület 

- 2022. október 7. 120 éves a Kálvin Téri Általános Iskola jubileumi rendezvény –  

                                    Kálvin Téri Általános Iskola 

- 2022. október 8.  XIV. Ifj. Vígh Sándor Emlékdíjas Népzenei Verseny és 21. KÓTA 

                                   Aranypáva Nemzetközi Népzenei Minősítő – Törő Gábor 

                                   Hagyományőrző Népdalkör Egyesület 

- 2022. október 12. Térségi Idősek Napja – Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ,  

                                   Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 

- 2022. október 15. Ludas Matyi – Mandala Dalszínház előadásában 

- 2022. október 22. Szalagtűző ünnepség – BSZC Karacs Ferenc Gimnázium, Technikum 

                                   és Szakképző Iskola 

 

Egyéb rendezvények 

- 2022. május 15.  Toborzó emlékfutás 

- 2022. június 13. Honvéd Kadét Program együttműködési megállapodás aláírása 

 

2022-ben két jelentős esemény kapcsán kérte a közreműködésünket a Magyar Honvédség. 

Május 15-én ért Püspökladányba a Toborzó Emlékfutás 2022, így azon a délelőttön 

biztosítottunk minden szükséges feltételt ahhoz, hogy a koszorúzási ünnepség, illetve maga a 

toborzó emlékfutás is a tervezettek szerint valósulhasson meg a város főterén. 

Június 8-án pedig a MH 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred, a Berettyóújfalui 

Szakképzési Centrum és a BSZC Karacs Ferenc Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola 

képviselői írtak alá együttműködési megállapodást abból az alkalomból, hogy a helyi 

középiskola is csatlakozott a Honvéd Kadét Programhoz. Az ünnepélyes alkalom intézményünk 

társszervezésében valósult meg a Városháza Házasságkötő termében. 
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A művelődési központban működő közösségek 

Közösség neve Heti alkalmak száma Havi alkalmak száma 

Kenderkóc Hagyományőrző 

Néptánc Együttes 

 

2 

 

2-3 

Tádé Néptánc Együttes 3 2-3 

Jázminbokor Magyar Nóta 

Egyesület 

1  

Püspökladányi Kossuth 

Olvasókör 

1  

Sárréti Népi Együttes 1  

Törő Gábor Hagyományőrző 

Népdalkör 

 

1 

 

Csikung 2  

Senior tánc 1  

Felnőtt aerobik 1  

Iskola-előkészítő 2  

Hupikék – törpikék klub 1  

Matematika korrepetálás 3  

Gyermek aerobik 1  

„Kézenfogva Testvéreinkkel” 

Sárrétudvari Alapítvány 

  

1 

Országos Nyugdíjas Polgári 

Egyesület 

  

1 

Látássérültek Észak-alföldi 

Regionális Egyesület 

  

1 

Dalma dance – gyermek aerobik 

tánccsoport 

1  

 

2023. évi tervek, célkitűzések 

A hatékonyabb szakmai munka érdekében fontos célkitűzés, hogy a munkatársak 

továbbképzéseken tudjanak részt venni. Egy fő felsőoktatási intézményben kíván továbbtanulni 

közösségszervező szakon a 2023/24-es tanévtől. 

Az úgynevezett „humán pályázat” véget ért, ezért 2023-ban fel kell kutatnunk azokat a 

forrásokat, amelyek bevonásával ebben az évben is színvonalas rendezvényeket, programokat 

tudunk szervezni. Ebben az évben feltétlenül szükség lesz a közművelődésben dolgozó 

szakemberek kreativitására, a civil szervezetek fokozott bevonására is ahhoz, hogy elérjük a 

kitűzött céljainkat.  



 

 
25 

Nagyon fontosnak tartom, hogy Püspökladány járásközponti pozícióját kulturális területen 

is megerősítsük. A járásban, illetve a térségben dolgozó kollégákkal minden eddiginél 

szorosabbra kell fűznünk az együttműködést, adott esetben az erőforrásainkat összeadva kell 

segítenünk egymást. 

Többször találkozunk már szakmai nap keretében Nagyrábén, illetve Kabán és Nádudvaron. 

Terveim között szerepel, hogy Püspökladány is otthon adjon egy szakmai találkozónak, akár 

kötetlen beszélgetésnek. 

2016 óta az intézmény is fogadja azon diákokat, akik az IKSZ-ben (Iskolai Közösségi 

Szolgálat) nálunk kívánják teljesíteni a rendeletben meghatározott, az érettségi 

bizonyítványhoz megszerzéséhez szükséges, kötelező 50 órás közösségi munkát. Nagyobb 

rendezvényeinken – kiemelve a Kakasfőző fesztivált – elengedhetetlen a segítségük, mivel a 

pakoláshoz nincs elegendő kolléga az intézménynél. 

A jelenleg rendelkezésre álló hang-és fénytechnikai eszközök kevésnek bizonyulnak. A 

korábbi évek tapasztalatai is azt mutatják, hogy több alkalommal kell a szolgáltatást 

megrendelni, mivel a saját eszközök erre nem minden alkalommal alkalmasak. Továbbra is 

problémát jelent, hogy a mobilszínpad az évek alatt elhasználódott. Erre megoldás lehet egyik 

átvett pályázatunk, amelyben mobil színpad beszerzése szerepel. 

Szükség mutatkozik 2023-ban sörpad garnitúrák és pavilonok beszerzésére, hiszen ezek sajnos 

„fogyóeszközök”. Emellett kordonok beszerzését is tervezzük, hiszen úgy, rendezvények 

alkalmával nem kellene bérleti díjat fizetnünk értük. 

 

5.2.1. Ifjúsági Ház 
 

Az Ifjúsági Ház 2022-ben irányított nyitvatartással működött. Az év első felében minden 

hétköznap 12.00 és 20.00 óra között tartott nyitva, külön igény esetén pedig 20.00 óra után is a 

lakosság rendelkezésére állt. A délelőtti órákban elhanyagolható volt a termek igénybevétele, 

ezért gazdasági szempontokat is figyelembe véve alakítottuk ki így a nyitva tartást. 

A nyitvatartás akkor változott először, amikor az Püspökladány Város Önkormányzatának 

pályázata részeként megvalósuló képzésnek az Ifjúsági Ház adott helyet. A képzés idején már 

reggel 8.00 órától nyitva volt az épület. 

Október 24-től pedig 8.00 és 19.00 óra között tartott nyitva a ház, mivel a csoportjainknak 

csak ilyen nyitvatartás mellett tudtunk helyet biztosítani. A költözés miatt összesen 19 csoport 

foglalkozásainak időbeni ütemezését kellett elvégezni. 
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Az Ifjúsági Házban megtartott rendezvényeink: 

- 2022. május 28.  Krasnyik járásból érkező vendégek fogadása 

- 2022. június 25.  10 éves az Ifiház – szabadtéri disco 

- 2022. július 3.  LEGO nap 

- 2022. július 16. Kerti mozi (ELVIS) 

- 2022. október 31. Halloweeni tökfaragás 

- 2022. december 6. Mikulás party 

- 2022. december 6.  VI. Mikulás futás 

 

A 2022. február végén kirobbant orosz-ukrán katonai konfliktusra reagálva Püspökladány 

Város Önkormányzata az elsők között tett közzé adománygyűjtést kezdeményező lakossági 

felhívást. Az adományokat intézményünk fogadta az Ifjúsági Házban, minden nap 08.00-20.00 

óra között. A kollégák átadás-átvételi bizonylattal dokumentáltak minden adományt, amelyet 

célzottan a háborút elszenvedők megsegítésére jutatott el az önkormányzat előbb 

Nyíregyházára, majd pedig több alkalommal Szalókára. 

2022. május 28-án Krasnyik járásból érkeztek lengyel vendégek településünkre, köztük a 12 

fős Tudrus néptánccsoport. Ezen a napon lengyel vendégeink a helyi általános iskolás 

csapataival „mérkőztek meg” egy szimultán főzés keretében. A fiataloknak slambucot kellett 

bográcsban elkészíteniük, amit 3 fős zsűri értékelt. Természetesen a vacsorát nem bíztuk az 

alkalmi szakácsokra, a résztvevőket a tradicionális lengyel népi étellel, a bigos-szal, gulyással 

és palacsintával vendégeltük meg. Vacsora után ki-ki választhatott a ping-pong, a foci, a 

tollaslabda, a karaoke, az íjászat, a trambulin közül. Az estet pedig közös tánc zárta. 

2022. június 25-én „10 éves az Ifiház” elnevezéssel került megszervezésre egy szabadtéri 

diszkó, ahová a környékből is érkeztek fiatalok. Ezen az estén 2 DJ szolgáltatta a zenét a közel 

100 résztvevő számára. 

2022. július 3-án a LEGO nap került megszervezésre, ahol a nap folyamán verseny, kiállítás 

és rengeteg lego elem várta a kicsiket és nagyokat. Mindenki kedvére építhetett, miközben egy 

óriás kifestő várta, hogy szebbnél szebb színekbe boruljon a nap végére. 

2022. július 16-án ideiglenes kerti mozi került kialakításra az Ifjúsági Ház udvarán. Közel 

80 mozikedvelő nézte meg az „ELVIS” című zenés filmet. 
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Az Ifjúsági Házba járó közösségek (terembérlet) 

Közösség neve Éves alkalmak száma 

(nem rendszeres) 

Heti alkalmak 

száma 

Gyermek angol nyelvű oktatás  4 

Csillag Autósiskola 20  

Kung-Fu edzés  2 

Senior tánc  1 

Erőnléti edzés  1 

Hastánc  1 

Gyermek jóga  2 

Ping-Pong edzés  1 

Csenki kórus  1 

„Idős” ping-pong edzés  2 

Kenderkóc Néptáncegyüttes  1 

TÁDÉ Néptánccsoport  1 

Galamb- és Kisállattenyésztő Egyesület  2  

Zene a Fiatalokért Egyesület 2  

Baptista Tevékenység Szeretet Misszió   

2 

 

Püspökladányi Területi Sakk verseny 4  

Debrecen Big Band 10  

Püspökladányi Hamvas Horgász Egyesület 2  

Püspökladányi Mélyvíz Horgász Egyesület  2  

Hamvas Horgász Egyesület 2  

 

5.2.2. Közösségi Ház 

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 129/2022. (XI. 28.) számú 

határozatával elfogadta a Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, 

Múzeum alapító okiratának módosítását, mellyel 2023. január 1. napjától új telephelyet rendelt 

az intézményhez. 

Ugyanakkor a rezsiválságra, illetve a korábbi testületi döntésre tekintettel a 4/2023. (I. 26.) 

önkormányzati testületi határozatával a Közösségi Ház, „Gárdonyi Géza utca 2. szám alatti 

telephely tevékenységét a fűtési szezon végéig, 2023. április 15-ig, szünetelteti”. 

 



 

 
28 

5.3. Karacs Ferenc Múzeum 

A Karacs Ferenc Múzeum számára területi múzeumként a mindenkori legfontosabb feladat 

a gyűjtemény megőrzése és feldolgozása az utókor részére.  

Múzeumunk nemcsak Püspökladány, hanem az egész sárréti térség múzeuma. Gyűjtőköre és 

gyűjteménye kiterjed az említett tájegység egészére. Néprajzi és történeti anyaga, 

dokumentumtára és fotótára mellett olyan jelentős néprajzi és helytörténeti kutatók hagyatékát, 

munkásságát őrzi, mint Szűcs Sándor, Kecskés Gyula vagy Csenki Imre. 

A 2022-es esztendő a Karacs Ferenc Múzeum életében a nagyszabású időszaki kiállítások 

megvalósításáról szólt.  

Korlátozások nélkül, felújított környezetben, színvonalas kiállításokkal és programokkal 

vártuk 2022-ben közönségünket. Számos egyéni látogató, szervezett belföldi és külföldi csoport 

tekintette meg múzeumunkat. Az elmúlt évek felújítási és szakmai munkája meghozta 

gyümölcsét, látogatószámunk emelkedő tendenciát mutatott, azonban az orosz-ukrán háború 

okozta energiaválság, mely településünk önkormányzatát is jelentős mértékben érintette, 

múzeumunk nyitvatartására is befolyással volt. 

 

Személyi feltételek 

A Karacs Ferenc Múzeum 2022-ben 3 fő státuszban lévő, 1 fő EFOP program keretében 

alkalmazott, illetve 2 fő közfoglalkoztatott munkatárssal dolgozott. A munkatörvénykönyves 

alkalmazottak száma a következőképpen alakult: 1 fő muzeológus, 1 fő gyűjteménykezelő és 1 

fő teremőr-takarító munkatársunk dolgozott a múzeumban. A hosszú ideje húzódó néprajzos 

álláshely tekintetében a beiskolázást találtuk megfelelő lehetőségnek. Kolléganőnk felvételt 

nyert a Debreceni Egyetem néprajz szakjára, azonban a képzés megfelelő jelentkezők 

hiányában nem indult el. A következő szemeszterben ismételten lehetőség nyílik a 

beiskolázásra.  

Szakmai tekintetben munkatársaink történész-muzeológus, műtárgyvédelmi asszisztens-

pedagógus végzettséggel látják el teendőiket, EFOP-os kollégánk a Nemzeti Múzeum által 

hitelesített gyűjteménykezelő vizsgával rendelkezik.  

 

Szakmai munka 

A Karacs Ferenc Múzeum 2022-ben már járványügyi korlátozások nélkül, színvonalas 

tárlatokkal és programokkal, előadásokkal és tárlatvezetésekkel várta látogatóit. Az új 

kiállításoknak, számos programnak köszönhetően látogatottsága a 2021-es évhez képest 
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emelkedő tendenciát mutatott. A 2021. évi 7 hónapnyi nyitvatartás után 2022-ben 10 hónap állt 

rendelkezésünkre a múzeumi látogatók fogadására. Püspökladány Önkormányzata 

Képviselőtestületének döntése értelmében intézményünk 2022. október 24-től szakmai 

feladatait az Ifjúsági Házban látja el. Az adminisztrációs, pályázati és múzeumpedagógiai 

feladatok mellett a digitalizálást már az Ifjúsági Házban számunkra biztosított irodában 

végezzük. A Karacs Ferenc Múzeum Kossuth u. 28. szám alatti épületében jelenleg temperáló 

fűtés biztosított, múzeumban a körülmények tekintetében kiállítás- és raktárépítési munkálatok 

zajlanak.  

A Karacs Ferenc Múzeum látogatóinak száma a 2022. évben 7541 fő volt. A 

múzeumpedagógiai és kézműves foglalkozásainkat 2536 diák vette igénybe.  

 

Menedzsment 

A Karacs Ferenc Múzeum menedzsmentje évek óta az intézmény színvonalának emelésén 

dolgozik. A kitartó munka eredménye az épület és kiállításainak megújulása, az elismert 

szakmai munka. Hétköznapjainkat a tárlatok építése, programok szervezése és megvalósítása 

határozta meg. A kiállítások, rendezvények szervezése, tárlatvezetések, múzeumpedagógia és 

a pályázati munkafolyamatok koordinálása és adminisztrációja teljes egészében kitöltötte a 

munkaidőnket.  

  

Kiállítások, kiemelt programok 

2022-ben a Karacs Ferenc Múzeum állandó tárlatokkal és két időszaki kiállítással várta 

közönségét.  

 

Állandó kiállításaink  

A „Fő utca kövei” című állandó kiállításban virtuális sétát tehetnek a múzeumlátogatók 

Püspökladány egykori főutcáján, az Úri utcán. Találkozhatnak történeti szempontból jelentős 
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épületeinkkel, a műtárgyakon keresztül bepillantást kaphatnak múltunk, hagyományaink 

kiállított gyöngyszemeibe.  

Karacs Ferenc emlékkiállítása névadónk kultuszának, emlékének megőrzését szolgálja. A 

tárlat során megismerkedhetnek látogatóink a család történetével, a gondosan restaurált 

térképek révén Karacs Ferenc térképkészítő-rézmetsző mester munkásságával. A Karacs 

Ferenc kiállítás a „Polgári sikk” című időszaki tárlat nagy helyigénye miatt ideiglenesen, annak 

időtartamára elbontásra került. A kiállítótér visszarendezése megújult elemekkel gazdagítva 

folyamatban van.  

„Nagyjaink Panteonja” múzeumunk kiemelkedő személyiségeinek állít emléket. 

Múzeumalapítónk Rettegi Istvánné domborműve, egykori múzeumigazgatónk, Arnóth Sándor 

bronz reliefje és emlékkiállítása Püspökladányért és Múzeumunkért végzett munkásságuk előtt 

tiszteleg. A Panteonban helyet kapó kamarakiállításunk a „Püspökladányi űrzászló” kalandos 

történetét eleveníti fel. 

Az állandó kiállítások „részleges megújítását”, új elemekkel való bővítését 2023-ban tervezzük. 

 

Időszaki kiállításaink 

„A kincset rejtő ladányi föld” – Püspökladány régészeti leletei című időszaki kiállítás 2021. 

június 11-én nyílt meg a Karacs Ferenc Múzeumban. A tárlat régészeti leletei a szülőföldünkön 

fellelt értékek, a régmúlt bemutatását szolgálták. A kiállítás és 10-11. századi műtárgyai révén 

a múzeum közönsége megismerkedhetett a „ládányi föld kincseivel”, a Sárréten élő elődeivel, 

a kultúrák „egymásra épülő rétegével”.   

A kiállítás anyaga a debreceni Déri Múzeumból érkezett, a tárlat megvalósítása Győrfi Lajos 

történész-muzeológus tervei alapján a Déri Múzeum Régészeti Tárának érdeme.  
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Kurátora Dr. Hajdú Zsigmond régész, Balogh Csaba látványtervező, kiállítás rendező keze 

nyomán öltött testet.  

A „Kincset rejtő ladányi föld” című tárlat a nagy érdeklődésre való tekintettel 

meghosszabbításra került, 2022. február 15-ig volt látogatható. A tárlat a TOP-7.1.1-16-H-

ESZA-2019-00387 azonosítószámú projekt keretében valósult meg.  

 

A tárlat zárására, finisszázsára 2022. február 15-én került sor. A záró előadás alkalmával Dr. 

Hajdú Zsigmond régész, a tárlat kurátora ismertette a kiállítás koncepcióját, mondanivalóját, az 

1970-es évek végén kezdő ásatások történetét, régészeti leleteinek jelentőséget, a „ladányi 

kereszt” eszmeiségének utóéletét.  

 

2022. március 16-án új időszaki tárlat nyílt a Karacs Ferenc Múzeumban „Polgári sikk” 

néven. Egy kiállítás a Hölgyekről, nemcsak Hölgyeknek. 

 A „Polgári sikk” a Hölgyek világát, az elegancia és a divat változásait mutatja be a debreceni 

Déri Múzeum gyűjteményéből. A kiállítás a polgári lét és otthon ékességein keresztül 

időutazásra hívja a látogatókat a 19. század fordulójától egészen a 20. század 40-es éveiig. 

Bálok, társasági élet, intrikák, női ruhák és kiegészítők, fogyó- és hízókúrák, a hálószoba és a 

gardrób titkai jelennek meg a „Polgári sikk” című kiállításban.  

  

A megnyitót megelőzően, megemlékezés keretén belül helyezték el a meghívott vendégek 

az emlékezés virágait Arnóth Sándor bronz reliefje előtt, halálának 11. évfordulója alkalmából.  

Az ünnepségen köszöntőt mondott Bodó Sándor államtitkár, térségünk országgyűlési 

képviselője. A kiállítás révén megnyitotta a Petőfi 200 programsorozat első rendezvényét 

Püspökladányban. 

A kiállítást Dr. Lakner Lajos, a Déri Múzeum tudományos igazgatóhelyettese nyitotta meg. 

Az irodalom példáján keresztül mutatta be Debrecen polgárosodó világát, a Hölgyek életét, 

mindennapjait és ünnepeit, a kiállított anyag jelentőségét és tematikáját. 
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A megnyitó ünnepséget Ormosi Viktória kurátor izgalmas tárlatvezetése zárta. A megjelent 

közönség bepillantást kapott a fűzők, alsószoknyák, parfümök és a társasági élet rejtelmeibe. 

Az eseményen a Csenki Imre Alapfokú Művészeti Iskola tanárai nyújtottak ízelítőt a korszak 

zenei világából.   

 

A kiállítás a debreceni Déri Múzeum gyűjteményéből, munkatársainak tervezése és kivitelezése 

révén valósulhatott meg, Ormosi Viktória muzeológus, kurátor, Orbázi Zoltán kiállításrendező, 

Mózsi Anita gyűjteménykezelő és Tóth Róbert kiállításrendező keze nyomán.  

A tárlat megtekinthető volt 2022. október 30-ig a Karacs Ferenc Múzeumban. A „Polgári sikk” 

című kiállítás nagy népszerűségnek örvendett, színvonalas megvalósításának köszönhetően 

számos ide látogató csoport vitte hírét szerte az országban és határainkon túl. 

A „Polgári sikk” című kiállításban kollégáink 

számtalan tárlatvezetést tartottak. Ormosi 

Viktória etnográfus, a tárlat kurátorának 

Múzeumok éjszakáján tartott tematikus 

tárlatvezetései és Dr. P. Szalay Emőke a 

néprajztudományok habilitált kandidátusá-

nak rendhagyó előadása Retteginé Kovács 

Anna múzeumalapító születésének 121. 

évfordulója alkalmából különös tekintettel emelték a kiállítás szakmai nívóját.  

 

Múzeumok Éjszakája Püspökladányban 

Az ország legnagyobb és legnépszerűbb kulturális eseménye, a Múzeumok Éjszakája Szent 

Iván éjjelén, a nyári napfordulóhoz legközelebb eső szombaton, június 25-én került 

megrendezésre. Az országos rendezvénysorozathoz, mely az idén 20. alkalommal valósult 

meg, 400 intézmény, köztük a Karacs Ferenc Múzeum is csatlakozott. 
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A Múzeumok Éjszakája program célja, hogy szabadabb formában megismertesse és 

népszerűsítse a nagyközönség számára a muzeális intézmények világát, értékeit. A Karacs 

Ferenc Múzeum ingyenesen látogatható kiállításokkal, tárlatvezetésekkel, családi- és 

gyermekprogramokkal, kézműves foglalkozásokkal és könnyűzenei koncerttel várta 

közönségét 2022. június 25-én, a múzeumi éjszakán. A programok 16 órakor kezdődtek. A 

„Polgári sikk” című kiállításban Ormosi Viktória a debreceni Déri Múzeum muzeológusa, a 

tárlat kurátora vezette be a polgári világ rejtelmeibe a vendégeket. A „Fő utca kövei” című 

állandó tárlatunkban kollégánk, Fórián Péter helytörténeti előadását hallgathatta meg a 

közönség. A múzeumkertben a Vonzáskör Egyesület, Hetedhét Ház és a múzeum 

munkatársainak gondozásában kézműves foglalkozások, illetve duplacsúszdás ugráló vár, népi 

játékok, büfé és a múzeum udvarának sajátos, egyedi hangulata várta a „Kicsiket s Nagyokat”. 

19 órától fellépet Katona Nóra és alkalmi de formáció nevű együttes, Bánsághy Kálmán tanár 

úr tanítványai pedig – közel két órán keresztül – fergeteges koncertet adtak a 100 éves tölgyfánk 

árnyékában.  

A Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozat immáron már 20 éve mindig eléri célját, közelebb 

hozza egymáshoz a múzeumokat a látogatóikkal. Igazán örülünk, hogy Püspökladányban is 

nagyszámú és rendkívül lelkes közönsége van a múzeumi értékeknek, programoknak. 

 

Gyűjtemény és raktár 

A Karacs Ferenc Múzeum elsődleges feladata a gyűjtemény megőrzése, gondozása és 

gyarapítása. A néprajzi és helytörténeti gyűjtemény, az adattár, a fotótár, Szűcs Sándor, 

Kecskés Gyula, Csenki Imre hagyatéka képezi a múzeum műtárgyállományát.  

A múzeum műtárgy- és könyvállománya folyamatosan, néhány darabbal gyarapszik a helyi 

lakosság felajánlásainak köszönhetően. Műtárgy vásárlására az elmúlt években sem volt 

lehetőségünk.  
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A raktárainkat illetően egy 2021-ben elnyert 

pályázat segítségével jelentős fejlődést értünk el. 

A járásszékhely múzeumok szakmai támogatására 

kiírt pályázat keretében létrejött új 

„Látványtárunk”. 

A Karacs Ferenc Múzeum hosszú távú célja, hogy 

külső helyszíneken lévő, a múzeum Kossuth utcai 

székhelyétől távol eső három raktárhelyiségét az 

intézmény területén, épületében, akár új 

raktárépület létrehozásával egységesítse, egy 

helyen tarthassa. Ennek a törekvésnek az egyik 

lépése a „Dokumentumtár” „Látványtárrá” 

történő átalakítása volt.  

 A „Látványtár” mellett, az elmúlt évekhez hasonlóan, több raktár áll a rendelkezésünkre: 

műtárgyraktárral rendelkezünk a múzeum udvarán lévő különálló épületekben, a Petri-telepen, 

kerámia-látványraktárral pedig a Petőfi Sándor Általános Iskolában, melyet múzeumpedagógiai 

foglalkozásokra is hasznosítunk. 

2022 nyarán is sor került a raktárak szakmai ellenőrzésére. Benke Zsolt, a Déri Múzeum 

restaurátora, műtárgyvédelmi szakreferens végzett bejárást a raktárakban. A mai kor és a mai 

muzeológia elvárása is egyben, hogy a múzeumban őrzött dokumentumok digitális formában 

is elérhetőek legyenek elsősorban a kutatók, másrészt a nagyközönség részére. A 

dokumentumok, illetve a műtárgyak fényképes digitalizációja és szoftveres nyilvántartása 

továbbra is folyamatos. 

A múzeumi műtárgyak számára a jelenleg az épületben temperáló fűtés révén biztosított +7 °C 

környéki hőmérséklet nem megfelelő, a páratartalom jelentős emelkedését tapasztaljuk, mely 

hosszútávon semmiképpen sem alkalmas a műtárgyak állapotának megőrzésére. Bízunk benne, 

hogy az energiaválság mihamarabbi elmúltával a későbbiekben biztosíthatjuk műtárgyaink 

számára a megszokott, ideális környezetet. 

 

Múzeumpedagógia 

A Karacs Ferenc Múzeum múzeumpedagógiai foglalkozásai az elmúlt évekhez hasonlóan 

nagy népszerűségnek örvendtek. Számos tárlatvezetést, különböző tematikájú múzeumi órát 

tartottunk a püspökladányi és a környékbeli óvodák, általános- és középiskolák számára. 
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2022-ben összesen 2536 fő püspökladányi és térségi diák látogatta múzeumpedagógiai 

foglalkozásainkat fizetős, illetve ingyenes formában. A nyári hónapokban az elmúlt évekhez 

hasonlóan közreműködtünk több Erzsébet-tábor megvalósításában.  

 

Technikai, tárgyi feltételek 

A Karacs Ferenc Múzeum technikai és tárgyi feltételei megfelelőek. Munkánkhoz az előző 

évek pályázati forrásainak köszönhetően kellő informatikai és digitális eszközzel rendelkezünk. 

A Nemzeti Múzeum közfoglalkoztatási programjának köszönhetően továbbra is számos 

digitális és informatikai eszközt segíti kollégáink feladatait. Intézményünk elegendő 

számítógéppel, nyomtatóval, szkennerrel és műtárgyfotózásra is alkalmas fényképezőgéppel 

rendelkezik. Eszközeinket a folyamatban lévő TOP-os pályázat keretében fogjuk tovább 

fejleszteni.  

 

Terveink a 2023-as évre 

2023-ban új tervek és ötletek megvalósításán tevékenykedünk, folytatni szeretnénk a 

múzeum fejlesztését, pályázataink megvalósítását. Új időszaki kiállítások, új raktárrész, új 

kiadványok megvalósításán dolgozunk, hogy 2023-ban is Püspökladány és a Sárréti térség 

kulturális életének meghatározó részei lehessünk. 

 

5.4. Tájékoztató Központ – Ladány Televízió és Püspökladányi Hírek 
 

Szakmai munka 

A Ladány Televízió 2010 októbere óta működik közösségi médiaszolgáltatásként. Ez két 

szempontból jelent előnyt. Egyfelől a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról 

szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 44. § (9) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a közösségi 

médiaszolgáltatás után médiaszolgáltatási díjat nem kell fizetni (egyébiránt a nyilvántartásba 

vétel útján lineáris médiaszolgáltatásra jogosult a hivatal által meghatározott mértékű 

médiaszolgáltatási díjat fizet), másrészt pedig lehetőség van a REZSI és a KMUSZ elnevezésű 

kiírásokra is pályázni. A REZSI pályázaton elnyert összegeket a stúdió működési költségeire, 

valamint munkabérre fordítjuk, az eszközparkunkat pedig jelentős mértékű fejlesztés esetén a 

KMUSZ pályázaton elnyert forrásból tudjuk fejleszteni. Az elmúlt időszakban többször 

felmerült a kérdés, hogy érdemes-e megtartanunk a közösségi besorolást, de mindannyiszor 

arra jutottunk, hogy a pályázatokon elnyert támogatásokkal megegyező összeget (6-8 millió 

forint évente) a televízió valószínűleg nem tudná saját bevételként biztosítani. 
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A Ladány Televízió 2022-ben is minden kedden 18 órától jelentkezett friss műsorral. A 

közösségi besorolás miatt – a jogszabályi előírásoknak megfelelően – ez hetente minimum 4 

óra saját gyártású műsort jelentett. A minimum 4 óra saját gyártású műsor az „Egy hét” című 

magazinunkból, illetve a „Kommentár nélkül” című blokkunkból tevődött össze. 

„Egy hét” című magazinműsorunk hetente átlagosan 5-7 anyagot tartalmazott, melyek témától 

függően 8-15 percesek voltak. Minden műsorban helyet kapnak a helyi közélet, a kultúra, a 

gazdaság, a sport legfontosabb eseményei.  

Hagyományaink ápolása céljából indítottuk útjára a Tudod mire használták? című 

sorozatunkat, melyben rég elfeledett használati tárgyakat mutatunk be. Olyan eszközökről van 

szó a műsorszámban, amelyeket a mai kor embere alig, vagy nem is ismerhet. Úgy vélem 

örökségünk megőrzése szempontjából kulcsfontosságú munkát végzünk, hiszen amellett, hogy 

megmutatjuk ezeket az eszközöket, bemutatjuk a rendeltetésszerű használatát, valamint a hozzá 

kapcsolódó történeteket is. 

E sorozatunkhoz kapcsolódó érdekesség, hogy 2022 év végén Nessaj (aki a Forbes 2023-as 

toplistája alapján az ország 5. legértékesebb influenszere) reakcióvideót készített a tergenyét 

bemutató műsorszámunkról. Azt a videót már 70 ezren látták, míg az eredeti, általunk készített 

felvétel mintegy 2700 megtekintést ért el.  

Sorozataink mellett folyamatosan nyomon követjük a városban folyó beruházásokat, ezekről 

hírt adunk. Elmondható, hogy a város csaknem valamennyi eseményén, rendezvényén jelen 

vagyunk. Törekszünk arra, hogy minden meghívásnak eleget tegyünk. 

Mindenkori célunk, hogy a műsorok által tájékoztassuk a lakosságot a helyi- és országos 

közéleti események kapcsán. Úgy gondolom, hogy e törekvésünk nem szenvedett csorbát 2022-

ben sem. A teljes körű tájékoztatás érdekében rendre beszámolunk az önkormányzat, illetve a 

képviselő-testület munkájáról. A polgármester minden héten a Helyzetkép című rovatunkban 

számolt be az aktuális történésekről, hírekről. A képviselő-testület döntéseiről pedig 

Püspökladány Város Jegyzője tájékoztatta a lakosságot. E gyakorlatunkat a jövőben is folytatni 

kívánjuk, hiszen sokan nem tudják (vagy nem akarják) végignézni az akár 6 órás időtartamot is 

elérő testületi üléseken készült felvételeinket, de szívesen tájékozódnak a csupán a döntésekre 

szorítkozó összefoglalókból. 

„Kommentár nélkül” címet viselő blokkunkban rendszerint a teljes egészében felvett 

rendezvények, sport- és kulturális események kapnak helyet, de a világjárvány miatti 

kényszerhelyzetben ezt is át kellett strukturálnunk. Az általános rendezvénytilalom 

időszakában az istentiszteletekre és a misékre látogattunk el kameráinkkal, és mivel igény 

mutatkozott rá, a 2022-ben is műsorra tűztük ezeket az egyházi alkalmakat, amikor a 



 

 
37 

kapacitásaink engedték azt. Amennyiben a műsoridő mindezeken felül is megkívánta, úgy 

archív adásainkból válogattunk, és szerkesztettük újra a régi felvételeket. 

 Műsoraink sorából rendre kiemelem az élő szilveszteri adásunkat, hiszen az élő műsor mind 

szakmai, mind műszaki értelemben egészen másfajta felkészültséget, illetve lebonyolítást 

igényel. A 2021-es élő adásunk volt az első, amelyet az új adáslebonyolító rendszeren keresztül 

láthattak nézőink. Annak ellenére, hogy mindent előkészítettek a kollégák, egy körülbelül 20 

perces technikai szünetet kellett tartanunk az adás legelején, mert nem tudtuk kiadni a hangot a 

stúdióból. Az adás további részében pedig a telefonos bejelentkezések alkalmával tapasztaltunk 

kb. 10-12 másodperces késést, ami visszhangot eredményezett. 2022-ben mindezen problémát 

sikerült úgy kiküszöbölnünk, hogy semmilyen tényező nem zavarta az elő adásunkat. A 

gazdasági körülményekre tekintettel félve kezdtünk neki az élő adás szervezésének, de a 

püspökladányi vállalkozók, intézmények, civil szervezetek és magánszemélyek nagylelkű 

felajánlásainak köszönhetően 2022-ben is mintegy 80 értékes ajándékcsomag talált gazdára. 

Örömmel konstatáltuk, hogy műsorainkat határainkon túl is követik. A közelmúltban a 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem egyik professzora keresett meg minket azzal, 

hogy az Osváth Sándor tanár úrral készített anyagunkra több alkalommal hivatkozik előadásai 

során, de legutóbb már nem találta meg a világhálón. A segítségünket kérte ez ügyben, és 

természetesen örömmel tettünk eleget a kérésének.  

 

Műsorterjesztés, műsoraink elérhetősége 

A Ladány Televízió műsorait Püspökladány mellett Hajdúszoboszlón, Bárándon, 

Nádudvaron, illetve Kabán érhették el kábelen a DIGI Kft. előfizetői 2022-ben.  A 

kábelcsatorna nézettségéről sajnos évek óta nem kapunk tájékoztatást a szolgáltatótól, mivel 

üzleti titokra hivatkozva nem adják ki a bekötések számát. Így nézettség/elérés tekintetében 

leginkább a Youtube-csatornánkra hagyatkozhatunk.  

Sajnos, ahogyan a mellékelt ábra 

mutatja, 2022-ben 413 859 volt a 

megtekintések száma, ami 9%-kal 

marad el a 2021-es mutatótól. 

Ugyanakkor a 2023-as év eddigi 

statisztikája bizakodásra ad okot, 

hiszen a megtekintések száma már 

több, mint 132 000. Ezzel együtt is 

világosan látszik, hogy 2023-ban mindent el kell követnünk annak érdekében, hogy 
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visszanyerjük azon nézünk figyelmét, akiket vélhetően a világjárvány miatt veszítettünk el. 

Hiszen a tavalyi beszámolóm alkalmával szóltam róla, hogy a korlátozó intézkedések miatt 

jelentősen beszűkültek a forgatási lehetőségeink, aminek egyenes következménye volt a 

nézettség csökkenése. 

Feliratkozóink száma 2022-ben 911 fővel gyarapodott. Az elmúlt évek tendenciájaként 

megfigyelhető, hogy évente mintegy 900-1000 fővel növekszik a feliratkozóink száma.  

Ugyanakkor fontos tény, hogy ettől sokkal többen követik a csatornánkon megjelenő 

tartalmakat, hiszen az elemzésben látható, hogy az összes nézési idő (ami 2022-ben 34 045 óra 

volt) 92,5%-át a nem feliratkozó nézőink adták. 

2021 óta a youtube-csatornánkra már nem csak az egyes műsorszámok kerülnek ki, hanem a 

televízió műsorát valós időben is követni lehet. Az online adás nagy mértékben segíti az 

elérhetőséget, hiszen így nem csak a DIGI előfizetők tudják követni a műsorainkat, hanem azok 

is, akik okos televízióval rendelkeznek. Csak felkeresik a Youtube-csatornánkat, és ugyanúgy 

nézhetik akár keddenként a friss adást, mint azok, akik kábelen követik a műsorainkat. 

Facebook-oldalunknak a tavalyi évben 273 új követője volt, így december végén 2157 

követővel rendelkezett. Ezen az oldalon azonban nem csak a feltöltött videókon keresztül érjük 

el a lakosságot, a tájékoztató, figyelemfelhívó jellegű posztjaink szintén nagyon népszerűek. E 

felület legnagyobb előnye a gyorsaság, hiszen ezekben a témákban (legalábbis többségükben) 

készülnek televíziós riportok is, de azok csak a következő adással érik el a lakosságot. 

Példaként említeném a 2022. december 13-án kitett bejegyzésünket, amelyben az 

önkormányzat által elnyert közel 1 milliárd forint értékű pályázati támogatásról tájékoztattuk a 

lakosságot. Ez a poszt 3593 aktivitást és 5453 bejegyzéselérést produkált. De ennél is 

„népszerűbb” volt a Nádudvar határában tomboló tűzről szóló híradásunk, amely 7240 

bejegyzéselérést jegyez. 

A televízió továbbra is rendelkezik saját honlappal, melyet az érdeklődők a 

www.ladanytv.hu címen érnek el.  

Műsoraink elérhetősége szempontjából fontos tény, hogy 2021 tavaszán elindult a 

Püspökladány Önkormányzat applikáció. Az alkalmazásnak ugyanis van egy Ladány TV 

elnevezésű menüpontja, ahol -a Youtube-csatornánkon keresztül- szintén elérhetőek a 

műsoraink.  

Törekszünk arra, hogy az általunk gyártott tartalom lehetőség szerint a lakosság minél szélesebb 

köréhez eljusson, hiszen a statisztikák szerint a felnőtt lakosság a helyi ügyekben a televíziót 

tekinti elsődleges és leghitelesebbnek hírforrásnak a médiacsatornák közül. 

 

http://www.ladanytv.hu/
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Hatósági felügyelet, adatszolgáltatási kötelezettség 

A Püspökladányi Tájékoztató Központ, valamint az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület 

(EJI) és a Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesület (MAHASZ) 

között érvényes megállapodás szerint intézményünknek a felhasznált hangfelvételekkel 

kapcsolatosan adatszolgáltatási kötelezettsége van. Ennek televíziónk 2016-tól kezdve 

negyedévente rendszeresen eleget tesz a jogkezelő szervezet felé. 

Médiaszolgáltatóként a Püspökladányi Tájékoztató Központ felügyeleti szerve a Nemzeti 

Média-és Hírközlési Hatóság. Mint felügyeleti szerv, a hatóság természetesen nyomon követi 

a Ladány Televízió munkáját, ellenőrzi a törvényi előírások betartását. 

Az NMHH Műsorfigyelő és Elemző Főosztálya 2022-ben nem kötelezte a Ladány Televíziót 

adatszolgáltatásra. 

Az NMHH Médiatanácsa felé további kötelezettsége is van televíziónknak. A médiaszolgáltató 

lineáris audiovizuális médiaszolgáltatása évi teljes műsoridejének legalább 10 százalékát olyan 

európai mű, legalább 8 százalékát pedig olyan magyar mű bemutatására köteles fordítani, 

amelyeket tőle független műsorkészítővel készíttetett. 

A 2022-es év tekintetében a Ladány Televízió átvett műsortartalma 11,74% volt, mellyel eleget 

tett a törvényben meghatározott műsorkvótáknak. 

 

Püspökladányi Hírek 

A Püspökladányi Hírek kiadása és terjesztése kapcsán sajnos évek óta negatív tendencia 

figyelhető meg. A járványhelyzet miatt 2020 novemberében az a döntés született, hogy a 

Püspökladányi Hírek - átmeneti jelleggel - nem jelenik meg nyomtatásban, hogy ezzel is 

akadályozzuk a vírus terjedését. Ezt követte, hogy a világjárvány okozta szoros költségvetési 

helyzet miatt -a fenntartóval folytatott egyeztetés nyomán- a Püspökladányi Hírek 

példányszámát 5 500-ról 1500-ra csökkentettük. Ez a tény nyilvánvalóan a terjesztésben is 

változást hozott. A lap úgynevezett újságpontokra került ki, ahonnan bárki vehetett belőle, akit 

érdekelnek a helyi hírek, a városban történt események. (Kihelyeztük az újságot a Városházán, 

a televízió szerkesztőségében, a művelődési központban, a múzeumban, a 

rendezvényközpontban, a rendelőintézetben, a Segítő Kezek intézmény telephelyein, a 

gyógyfürdőben, a postákon, valamint 11 élelmiszerboltban.)  

Fontos tény továbbá, hogy míg a példányszám csökkentése kiadási oldalon megtakarítást 

eredményezett, addig bevételi oldalon drasztikus csökkenés mutatkozott. Ez két okra vezethető 

vissza. Az egyik, hogy a hirdetők számára kevésbé vonzó a felület, a másik pedig, hogy az 

egyébként reklámra szánt összegeket átcsoportosították. 
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Míg a világjárványt - még ha online formában is, de - túlélte a lap, addig a rezsiválság a 

megszűnését jelentette. Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2022 októberi 

döntése értelmében „A Ladányi Hírek újság nem kerül megjelenítésre.” E döntés azt jelentette, 

hogy nem csak nyomtatásban, de online sem jelenik meg a lap október óta. Noha a testület 

véghatáridőt nem jelölt meg a döntéssel, én bízom benne, hogy ez az intézkedés is csak átmeneti 

jellegű és nem a XXXIII. évfolyam volt az utolsó a lap életében. 

 

A Püspökladányi Hírek 2022. évi lapszámai 

2022. január 26. 12 oldal 2022. július 27. 12 oldal 

2022. február 23. 12 oldal 2022. augusztus 26. 12 oldal 

2022. március 23. 12 oldal 2022. szeptember 29. 12 oldal 

2022. április 22. 14 oldal 2022. október - 

2022. május 25. 12 oldal 2022. november - 

2022. június 22. 14 oldal 2022. december - 

 

Az újságban megjelentetni kívánt híreket októberben és novemberben a Facebook-

oldalunkon tettük közzé, de ez nem pótolta a print hiányát. A lapból többnyire az idősebb 

korosztály tájékozódott, és az ő visszajelzéseik alapján a közösségi oldalunkat nem tudják 

követni. Erre a kérdésre 2023-ban mindenképpen választ kell találnunk. 

 

A menedzsment/kommunikációs tevékenység bemutatása 

Püspökladány Város Önkormányzata Területi- és Településfejlesztési Operatív 

Programjainak nyilvánossági feladataiért - a 2017 novemberében, illetve decemberében 

létrejött vállalkozói szerződések értelmében - a Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési 

Központ, Könyvtár, Múzeum intézménye felelős. 

A szerződés értelmében minden, a projektekhez kapcsolódó nyilvánossági feladatot, úgymint 

kommunikációs terv, webes aloldal, sajtóközlemény, tájékoztató táblák fotódokumentáció stb. 

elkészítését intézményünk végez. 

2022-ben a TOP–4.3.1–16–HB1–2017–00009 azonosítószámú „Leromlott városi területek 

rehabilitációja az újtelepi városrészen” című beruházáshoz kapcsolódó kommunikációs 

feladatokat végeztük. 

A hatékony munkavégzéshez elengedhetetlen a Városfejlesztési Irodával való jó 

kommunikációs kapcsolat, melyet hamar sikerült kialakítanunk az illetékes projektfelelősökkel. 
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Együttműködési kapcsolatok 

Intézményünk 2022-ben is tagja volt a Helyi Televíziók Országos Egyesületének.  

A Ladány Televízió kiterjedt kapcsolati hálóval rendelkezik a város vezetőségével, 

intézményeivel, tagintézményeivel, civil szervezetivel, egyesületeivel, valamint a különböző 

hatóságok helyi- és megyei szerveivel. A Ladány Televízió a Püspökladányi Tájékoztató 

Központ intézményegységeivel jó és szoros kapcsolatot ápol. Legyen szó szakmai-, vagy 

technikai kérdésekről, kölcsönösen segítettük egymást 2022-ben is. 

 

Jövőre vonatkozó tervek, fejlesztési elképzelések 

Egy televízió jövőjét a szakmai tudás mellett a műszaki feltételek határozzák meg. Ezért 

mindenkori célunk a folyamatos fejlődés. Ebben a szakmában kiváltképp nyitottnak kell lenni 

az újdonságokra, a fogyasztói igényekre. 

Korábbi célkitűzés volt, azonban eddig sajnos nem találtunk rá lehetőséget, így még mindig 

szeretnénk egy drónt vásárolni azért, hogy ha légi felvételekre van szükség, ne kelljen bérelni 

az eszközt.  

Műsorainkat természetesen minél szélesebb körhöz szeretnénk eljuttatni. 2022-ben sajnos 

nem sikerült megvalósítani, de 2023-ban mindenképpen fontos cél, hogy a Ladány Televízió 

műsora a Vodafone csoport kínálatába is bekerüljön. 

A megtekintések száma után a Youtube-csatorna bevételt termel. Televíziónk esetében ez az 

összeg mára meghaladta a félmillió forintot. 2023-ban ezt a bevételt szeretnénk realizálni, és 

természetesen tovább növelni. 

Tervezzük az adásrendünk megújítását, a heti minimum 4 órás szerkesztett adásidőn 

azonban nem kívánunk változtatni, hiszen ez nyújt lehetőséget és egyben motivációt is arra, 

hogy a helyi és a Püspökladányhoz kötődő értékeket, tehetségeket, művészeket bemutathassuk, 

és emlékezetüket megőrizzük az utókor számára. A hosszú- és rövid távú céljaink között 

szerepel új sorozatok, és tematikus műsorok indítása is. 

Tervezzük továbbá imázsfilmek, illetve a településünket, értékeinket bemutató kisfilmek 

készítését. 
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6. Pályázati munka 

Az elmúlt években a Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, 

Múzeum számos pályázatot bonyolított le sikerrel.  

Alább a pályázatok felsorolása található: 

 

Kecskés Gyula Városi Könyvtár 

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00853 - "A Kecskés Gyula Városi Könyvtár, valamint a 

Dorogi Márton Művelődési Központ kulturális szolgáltatásaihoz kapcsolódó eszközbeszerzés" 

Az elnyert 2 621 025.- forint támogatási összegből informatikai eszközöket (multifunkciós 

fénymásoló, laptop, 3 darab asztali számítógép, 3 darab monitor, 3 darab operációs rendszer, 3 

darab Office programcsomag) vásároltunk, valamint fényképezőgép és projektor beszerzését 

tervezzük. 

 

VI/2603/2021. - A Kecskés Gyula Városi Könyvtár Fekete Péter államtitkár döntése alapján 

15 millió forint támogatásban részesült, melyet a könyvtár infrastruktúrájának fejlesztésére 

fordíthatunk. 

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 101/2022. (IX. 7.) önkormányzati 

testületi határozatával döntött arról, hogy a támogatási összeget a „Bajcsy-Zsilinszky utca 2/2. 

szám alatti könyvtár telephelyén kívánja felhasználni”. A testületi döntést követően indokolttá 

vált a Támogatói Okirat módosítása, amely kérelmet 2022. október 21. napján benyújtottunk a 

Kulturális és Innovációs Minisztériumhoz. A kérelmünk pozitív elbírálásáról szóló értesítést 

2023. február 9. napján kaptuk meg. A tényleges megvalósítás tehát napokon belül 

megkezdődhet. 

 

- VI/3859/2021. - A Kecskés Gyula Városi Könyvtár sikerrel vett részt az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma által kiírt, "Intézményi arculatfejlesztési pályázat települési könyvtárak és 

levéltárak részére" elnevezésű pályázaton is. A 60 000.- forint önerővel kiegészített 600 000.- 

forintos pályázati támogatásból 2022-ben elkészült a Kecskés Gyula Városi Könyvtár teljes 

arculati kézikönyve. 

 

Szintén sikerrel pályáztunk a Nemzeti Kulturális Alap Könyvtárak és Levéltárak 

Kollégiumához nyári tematikus tábor témakörben. A pályázaton elnyert 350 000.- forintból 

ötnapos napközis nyári tábort valósítottunk meg 2022. június 27. és július 1. között. 
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Dorogi Márton Művelődési Központ 

TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01119 - "Augusztus 20-i rendezvény a hagyomány nevében" 

Az eredeti pályázat elnevezése: "A hagyomány továbbörökítése a VII. Kakasfőző Fesztiválon" 

A pályázaton 2 944 090.- forintot nyerünk. A pályázat lezárult, a záró szakmai beszámoló 

elfogadásra került. 

 

TOP-7.1.1-16-H-034-2 - "Emlékkutak és közösségi terek kialakítása Püspökladányban" 

Megpályázott támogatási összeg: 2 969 775.- forint. A Támogatói Okirat 2022. október 7. 

napján lépett hatályba, ugyanakkor az áremelkedések miatt a műszaki-szakmai tartalom 

felülvizsgálata szükséges. 

 

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00274 – „Köztéri parkrendezés” 

Az eredeti pályázat elnevezése: "Kondi park az Ifjúsági Ház udvarán" 

Az elnyert 2 812 700.- forintból a főtéri park rendezését tervezzük megvalósítani. A módosítási 

kérelmet benyújtottuk, az Irányító Hatóság engedélyére várunk. 

 

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00282 – „Az I. világháborús hősi emlékmű részleges 

felújítása, restaurálás” 

Az eredeti pályázat elnevezése: „Kondi park kialakítása az újtelepi városrészen” 

Intézményünk a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat pályázatát vette át új 

kedvezményezettként. A pályázaton elnyert 2 846 545.- forintból az I. világháborús 

emlékművet tervezzük felújítani, az Irányító Hatóság engedélyére várunk. 

 

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00495 – „KEKSZ szabadtéri színpad kialakítása” 

Intézményünk a Kistérségi Egyesület A Kulturált Szabadidő Eltöltéséért pályázatát vette át új 

kedvezményezettként. A 2 984 910.- forint pályázati támogatásból szabadtéri színpad 

vásárlását tervezzük. 

 

Intézményünk sikerrel pályázott az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány 

által kiírt táboroztatási lehetőségre, így 2022-ben, 2 turnusban, összesen 52 fő általános iskolás 

gyermeknek tudtunk 5 napos, élményekben gazdag napot szervezni, napi ötszöri étkeztetéssel. 

A gyermekek részére a táborban való részvétel díjmentes volt. 
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E fejezetnél mindenképpen ki kell térnem Püspökladány Város Önkormányzata pályázatára, 

melyben intézményünk a megvalósítás helyszíne. A TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00312 

azonosítószámú, "Harmonikus kulturálódás" elnevezésű pályázat részeként a következő 

beruházások megvalósulása szerepel a tervekben: a színházterem akadálymentes megközelítése 

érdekében -bővítményben- liftakna épül, és lift szerelvény kerül beépítésre. Egyúttal 

megtörténik az akadálymentes ülőhelyek kialakítása, az akadálymentes mosdó felújítása, 

akadálymentes infotáblák, taktilis sávok telepítése, nézőtéri székek újrakárpitozása, előszínpad 

burkolatának cseréje, a színházterem klimatizálása, gázkazánok cseréje. Mindezeken túl az 

épület déli homlokzata előtt, a szabadtéri színpadtól keletre lévő burkolt szabad terület fedése 

tetővel tervezett, így fedett, három oldalról nyitott terasz alakul ki. 

 

Karacs Ferenc Múzeum 

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00727 - Múzeumpedagógiai eszköztár fejlesztése a Karacs 

Ferenc Múzeumban 

A pályázati támogatás révén kívánjuk fejleszteni múzeumpedagógiai eszköztárunkat. A 

pályázaton elnyert 3 000 000.- forintból tárgymásolatok, népi játékok, múzeumpedagógiai 

szemléltető eszközök, informatikai eszközök kerülnek beszerzése. 

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00728 - „Honfoglalás kori” jurta felállítása és a kapcsolódó 

múzeumpedagógiai foglalkozás eszközeinek fejlesztése a Karacs Ferenc Múzeumban. 

A projekt keretében a múzeum udvarán egy jurta felállítását kívánjuk megvalósítani 3 000 000.- 

forint értékben, mely egyszerre szolgálhat múzeumpedagógiai foglalkozások, kiállítások és 

egyéb rendezvények helyszínéül. A tervezett honfoglalás korral foglalkozó múzeumi órák 

színvonalát korhű eszközök, ruházat, íjak fogják emelni. 

 

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00724 - „Nagyjaink Panteonjának” bővítése a Karacs Ferenc 

Múzeumban 

Intézményünk a Püspökladány Múzeumáért Alapítvány pályázatát veszi át új 

kedvezményezettként. 

A pályázat az elkezdett „Nagyjaink Panteonja” című projekt folytatása, melynek keretében          

3 000 000.- forint értékben három bronz relieffel gazdagszik a Karacs Ferenc Múzeum 

gyűjteménye. Emléket kívánunk állítani Dorogi Mártonnak, Kecskés Gyulának, és Szűcs 

Sándornak. 
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TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00725 - Karacs Ferenc és Karacs Ferencné Takács Éva 

portrészobrának elhelyezése a Karacs Ferenc Emlékszobában 

Intézményünk a Püspökladány Kultúrájáért Alapítvány pályázatát veszi át új 

kedvezményezettként. 

A projekt keretében bronz portrészobrokkal bővül a múzeum gyűjteménye 3 000 000.- forint 

értékben. A kiállítótérben kerül elhelyezésre Karacs Ferenc és felesége Takács Éva portréja. 

 

Tájékoztató Központ 

MA-TVÁLLANDÓ2021-69/2021 - TVÁLLANDÓ2021 pályázat 

Elnyert összeg: 3 088 000.- forint. Támogatott időszak: 2021. 11. 01. - 2022. 10. 31. 

 

MA-TVÁLLANDÓ2022-52/2022 - TVÁLLANDÓ2022 pályázat 

Elnyert összeg: 3 137 000.- forint. Támogatott időszak: 2022. 11. 01. - 2023. 10. 31. 

 

MA-REZSI2022-60/2022 - REZSI2022 pályázat 

Elnyert összeg: 6 718 140.- forint. Támogatott időszak: 2022. 01. 01. - 2022. 12. 31. 

7. Az üresen maradt épületek 

Mindenképpen szükségesnek érzem, hogy néhány mondattal kitérjek az épületeink 

állapotára. Az épületeinkben – a testületi döntésnek megfelelően – temperáló fűtést biztosítunk, 

ami +7 °C belső hőmérsékletet jelent. Ez a művelődési központ, valamint a múzeum esetében 

okoz leginkább gondot. Mindkét épület tetőszerkezete beázik, továbbá a múzeum falai alulról 

is nedvesednek. Ezek nem újkeletű problémák, de eddig egy beázást követően a falak 

kiszáradtak. Azonban most, a mondhatni fűtetlen helyiségekben nem tudnak kiszáradni a falak. 
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A festék több helyen lepergett, a falfelületek nedvességfoltosak. Az áprilisi nyitást megelőzően 

ezeket a problémákat feltétlenül kezelni szükséges. 

 

8. Zárszó 
 

Ahogyan a korábbiak, a 2022-es esztendő is újabb kihívások elé állította a Püspökladányi 

Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum valamennyi dolgozóját. Ezzel 

együtt úgy gondolom, hogy a feladatellátást a folyamatosan változó körülmények ellenére is 

biztosítani tudtuk.  

Ugyanakkor arra készülünk a kollégákkal, hogy a 2023-as év sok szempontból még 

nehezebb lesz, mint a tavalyi volt. De mivel – és itt visszautalok a bevezetőre – „a kultúra nem 

luxus, hanem élet-halál kérdése”, innovatív megoldásokkal, kellő kreativitással, és elkötelezett 

hozzáállással 2023-ban is eredményes évet zárhatunk. 

 

Kérem a Képviselő-testület tisztelt tagjait beszámolóm elfogadására. 

 

Püspökladány, 2023. február 14. 

 

 

 Galiné Mile Andrea 

 intézményvezető 
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MELLÉKLETEK 
 

1. számú melléklet - Gazdálkodási adatok 2022. 

A szükséges adatokat Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete által készített 

pénzforgalmi jelentés alapján gyűjtöttem ki. 

 

Bevételek 

Ssz. Megnevezés 
2022. évi adat 

(adatok Ft-ban) 

1. Működési bevételek (094) 4 277 972 

 - Dorogi Márton Művelődési Központ 3 325 496 

 - Kecskés Gyula Városi Könyvtár 169 303 

 - Karacs Ferenc Múzeum 231 365 

 - Püspökladányi Tájékoztató Központ 551 808 

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (091) 11 509 083 

 - Dorogi Márton Művelődési Központ 0 

 - Kecskés Gyula Városi Könyvtár 350 000 

 - Karacs Ferenc Múzeum 0 

 - Püspökladányi Tájékoztató Központ 11 159 083 

3. Működési célú átvett pénzeszközök (096) 9 952 782 

 - Dorogi Márton Művelődési Központ 0 

 - Kecskés Gyula Városi Könyvtár 0 

 - Karacs Ferenc Múzeum 0 

 - Püspökladányi Tájékoztató Központ 9 952 782 

I. Működési bevételek összesen 25 739 837 

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (092) 8 621 025 

 - Dorogi Márton Művelődési Központ  

 - Kecskés Gyula Városi Könyvtár 2 621 025 

 - Karacs Ferenc Múzeum 6 000 000 

 - Püspökladányi Tájékoztató Központ 0 

II. Felhalmozási bevételek összesen 8 621 025 

III. Központi, irányítószervi támogatás  103 992 814 

IV. Előző évi költségvetési maradvány  16 519 930 

Bevételek összesen: 154 873 606 
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Az intézmény szolgáltatásaiból származó bevételek: 

- Dorogi Márton Művelődési Központ: terembérlet, jegybevétel, reklámfelület bérleti díja 

- Kecskés Gyula Városi Könyvtár: könyvtári szolgáltatások (beiratkozási díj, fénymásolás, 

internethasználat díja), nevezési díj 

- Karacs Ferenc Múzeum: múzeumi belépő, tárlatvezetés, múzeumpedagógiai foglalkozás 

- Püspökladányi Tájékoztató Központ: újsághirdetés, televíziós reklám, kiadványok, 

képújság hirdetés, szerkesztett anyag DVD-re írása, felvételkészítés 

 

A pályázati bevételeket, valamint azok kiadási tételeit részletezve a szakmai beszámoló 

tartalmazza. 

 

Központi, irányítószervi támogatás: A fenntartótól származó intézményfinanszírozás 

személyi, illetve dologi kiadásokra. Az intézmény a főszámlájára kapja, a kifizetetlen számlák 

mértéke alapján kerül átvezetésre a tagintézmények alszámláira. 

 

Előző évi költségvetési maradvány: A 2021. évről fennmaradó működési maradvány a 

kifizetetlen szállítói kötelezettségek teljesítésére került felhasználásra, valamint a személyi 

juttatásokra, a munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra. 

 

Kiadások 

Ssz. Megnevezés 
2022. évi adat 

(adatok Ft-ban) 

 

I. Személyi juttatások (051) 72 479 698 

 - Dorogi Márton Művelődési Központ 16 479 389 

 - Kecskés Gyula Városi Könyvtár 20 635 908 

 - Karacs Ferenc Múzeum 12 301 439 

 - Püspökladányi Tájékoztató Központ 23 062 962 

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 

(052) 

9 858 247 

 - Dorogi Márton Művelődési Központ 2 101 051 

 - Kecskés Gyula Városi Könyvtár 2 549 785 

 - Karacs Ferenc Múzeum 1 518 671 

 - Püspökladányi Tájékoztató Központ 3 688 740 

III. Dologi kiadások (053+055) 36 450 856 
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 - Dorogi Márton Művelődési Központ 16 575 404 

 - Kecskés Gyula Városi Könyvtár 4 090 575 

 - Karacs Ferenc Múzeum 4 625 089 

 - Püspökladányi Tájékoztató Központ 11 159 788 

IV. Beruházások (056) 6 037 200 

 - Dorogi Márton Művelődési Központ 21 255 

 - Kecskés Gyula Városi Könyvtár 5 929 915 

 - Karacs Ferenc Múzeum 0 

 - Püspökladányi Tájékoztató Központ 86 030 

V. Felújítások 0 

 - Dorogi Márton Művelődési Központ 0 

 - Kecskés Gyula Városi Könyvtár 0 

 - Karacs Ferenc Múzeum 0 

 - Püspökladányi Tájékoztató Központ 0 

Kiadások összesen: 124 826 001 

 

Dologi kiadások részletezése: Az intézmény 2022. évi közüzemi költsége magában foglalja a 

villamos energia szolgáltatás díját, a gázenergia szolgáltatás díját, a távhő szolgáltatás díját, 

valamint a víz- és csatornadíjat. Ezek együttes költsége a 4 egység 5 telephely vonatkozásában 

a tavalyi évben 14 280 102 forint volt. Karbantartási és kisjavítási szolgáltatásokra 544 876 

forintot, míg szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra nettó 5 820 636 forintot fordított 

az intézmény. 

 

Beruházások: A Kecskés Gyula Városi Könyvtár beruházása a kötelező könyvtári 

állománygyarapításból és a könyvtár eszközfejlesztésére elnyert pályázatából informatikai 

eszközök, szoftverek beszerzéséből tevődik össze. A Püspökladányi Tájékoztató Központ 

szoftvert, és pályázathoz kapcsolódó táblát, a Dorogi Márton Művelődési Központ pedig 

tűzoltókészüléket és zászlót vásárolt.  

 

Felújítások: Felújítások jogcímén a 2022-es évben nem költött az intézmény. 
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2. számú melléklet - A Kecskés Gyula Városi Könyvtár 2022. évi szakmai beszámolójához 
kapcsolódó mutató (EMMI sablon) 
 

Mutatók Számadatok 

I. Szolgáltatási feladatok   

1. Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár székhelyén) 39,00 

2. A tárgyévben a könyvtárat aktívan használók száma 782,00 

2.1. tárgyévben a könyvtárhasználatok száma 19309,00 

2.2. A tárgyévi regisztrált használók száma 782,00 

2.3. A tárgyévi látogatók száma 13072,00 

3. A könyvtári honlap-látogatások száma (kattintás a honlapra) 0,00 

4. A könyvtár honlapja (teljes webhely) hány nyelven érhető el 1,00 

5. A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap 

átlagosan) 
0,00 

6. A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen 0,00 

7. A könyvtár által az Országos Dokumentumellátási Rendszerben szolgáltatott 

dokumentumok száma 
0,00 

8. A könyvtárban használható, nem nyílt hozzáférésű adatbázisok száma 0,00 

9. A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma 1,00 

9.1. A szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma 790,00 

10. A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az 

OPAC-ra) 
5831,00 

11. Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett 

dokumentumok száma 
0,00 

12. A kölcsönzések száma dokumentumtípusonként   

12.1. Könyv 19612,00 

12.2. Időszaki kiadvány 35,00 

12.3. AV-dokumentum 0,00 

12.4. Elektronikus dokumentum (fizikai hordozón) 0,00 

12.5. Elektronikus dokumentum (digitálisan) 0,00 

13. Irodalomkutatások, témafigyelések száma 738,00 

14. A vármegyei hatókörű városi könyvtár által nyújtott, dokumentált szakmai 

(megyei, illetve országos szintű) tanácsadások száma 
5,00 

15. Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma 0,00 

15.1. A fogyatékossággal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma 0,00 

16. A könyvtár által szervezett   

16.1. olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem 

formális képzések száma 
35,00 

16.1.1. a képzéseken résztvevők száma 2159,00 

16.2. digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem 

formális képzések száma 
2,00 

16.2.1. a képzéseken résztvevők száma 111,00 

16.3. akkreditált képzések, továbbképzések száma 0,00 

16.3.1. a képzéseken résztvevők száma 0,00 

16.4. könyvtárhasználati foglalkozások száma és azokon résztvevők száma 10,00 

16.4.1. a résztvevők száma 187,00 
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16.5. hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, 

diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális 

programok 

2,00 

16.5.1. a programok résztvevőinek száma 34,00 

16.6. nemzetiségi közösségi indentitást erősítő programok száma 0,00 

16.6.1. a programok résztvevőinek száma 0,00 

16.7. fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok 

száma 
0,00 

16.7.1. a programok résztvevőinek száma 0,00 

16.8. iskolai tehetséggondozást segítő, továbbá a gyermek- és ifjúsági korosztály 

számára szervezett fejlesztő programok, foglalkozások és az azokon résztvevők 

száma 

10,00 

16.8.1. a programok résztvevőinek száma 262,00 

16.9. a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések 1,00 

16.9.1. a programok résztvevőinek száma 20,00 

17. A könyvtár oktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató 

kiadványainak száma 
0,00 

18. Saját könyvtári hírlevél megjelenésének száma 0,00 

19. A könyvtár megjelenésének száma a médiában 17,00 

20. A használói elégedettség-mérések száma 0,00 

20.1 A válaszadó használók aránya/alkalom (átlag) 0,00 

21. A vármegyei hatókörű városi könyvtár koordinációjával minősítésre készülő 

települési könyvtárak száma 
0,00 

22. Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma és a szolgálat 

fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma 
21,00 

23. A könyvtárban foglalkoztatott önkéntesek száma 0,00 

24. A könyvtárral írásos együttműködést kötő civil, határon túli, vállalkozói stb. 

partnerek száma/év 
1,00 

25. A vármegyei hatókörű városi könyvtár által biztosított nemzetiségi 

dokumentumok száma 
0,00 

II. Gyűjteményfejlesztés   

1. A könyvtári állomány éves gyarapodása dokumentumtípusonként   

1.1. Könyv (db) 1388,00 

1.2. Bekötött, tékázott folyóirat (kötet) 3,00 

1.3. Kartográfiai dokumentum (db) 0,00 

1.4. Nyomtatott zenei dokumentum (db) 0,00 

1.5. Hangdokumentum (db) 0,00 

1.6. Képdokumentum (db) 0,00 

1.7. Elektronikus (digitális) dokumentum (db) 0,00 

1.8. E-könyv (db) 0,00 

Egyéb dokumentum (db) 0,00 

2. Gyűjteményből tárgyévben apasztott dokumentumok száma 

dokumentumtípusonként 
  

Könyv (db) 0,00 

Bekötött, tékázott folyóirat (kötet) 0,00 

Kartográfiai dokumentum (db) 0,00 

Nyomtatott zenei dokumentum (db) 0,00 

Hangdokumentum (db) 0,00 
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Képdokumentum (db) 0,00 

Elektronikus (digitális) dokumentum (db) 0,00 

E-könyv (db) 0,00 

Egyéb dokumentum (db) 0,00 

3. Kötelespéldányként kapott és nyilvántartásba vett dokumentumok száma 0,00 

4. Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma 521,00 

5. Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma 33,00 

6. Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma 0,00 

7. Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma 0,00 

8. Az állományellenőrzés keretében ellenőrzött dokumentumok száma 0,00 

8.1. Százalékos aránya a teljes állományhoz képest 0,00 

III. Gyűjteményfeltárás   

1. Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma 1534,00 

2. Magyarországi Közös Katalógusba (MOKKA) betöltött tételek száma 0,00 

3. Magyar szakfolyóiratok analitikus szakbibliográfiai tartalomjegyzékeit feltáró 

adatbázisba küldött cikkek száma 
0,00 

4. Országos gyűjtőkörű cikkadatbázisba betöltött rekordok száma 0,00 

5. Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama 

órában kifejezve) 
0,40 

6. Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának 

időtartama napokban kifejezve 
10,00 

7. A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban 

feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában) 
99,00 

IV. Tudományos kutatás   

1. Kutatómunka éves időalapja (munkaóra/év) 0,00 

2. Tudományos kutatások száma 0,00 

3. A könyvtár összes publikációinak száma és ebből a könyvtár szakemberei által 

készített, nyomatott vagy elektronikus formában megjelent publikációk száma 
0,00 

4. Idegen nyelvű publikációk száma 0,00 

5. Nemzetiségi nyelvű kiadványok, publikációk száma 0,00 

6. A könyvtár által kiadott kiadványok száma 0,00 

7. A könyvtár szakemberei által tartott előadások száma 0,00 

8. A könyvtár szakemberei által elvégzett szakértői tevékenységek száma 0,00 

9. A könyvtár által szervezett konferenciák száma és az azokon résztvevők száma 0,00 

10. A könyvtár szakembereinek konferencián való részvételének száma 2,00 

11. Képzésben, továbbképzésen részt vett dolgozók száma 0,00 

V. Rendezvény, kiállítás   

1. A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi, vármegyei és országos szintű 

közösségi programok, rendezvények száma összesen 
50,00 

1.1. a résztvevők száma 2773,00 

2. Tárgyévben szervezett konferenciák száma 0,00 

2.1. a résztvevők száma 0,00 

3. A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások száma 0,00 

3.1. a látogatók száma 0,00 

4. Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma 2,00 

4.1. a résztvevők száma 188,00 



 

 
53 

5. A vármegyei hatókörű városi könyvtár esetében az általa ellátott 

kistelepüléseken szervezett rendezvények száma 
0,00 

5.1. a résztvevők száma 0,00 

6. Egyéb rendezvényeken résztvevők száma 129,00 

VI. Állományvédelem   

1. Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb 

aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma 
3000,00 

2. Muzeális dokumentumok száma 0,00 

3. Restaurált muzeális dokumentumok száma 0,00 

4. Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma 0,00 

5. Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma 0,00 

6. A könyvtári dokumentumok állagának védelmét szolgáló gépek száma 0,00 
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Rendezvény neve Helyszín Beszámoló szerinti típus Rendezvény időpontja 

Résztvevők 

száma 

          

Irodalmi kávéház olvasóterem olvasást és szövegértést fejlesztő 
2022.01.06., 02.03., 03.03., 

03.31., 05.05., 06.02., 93 

Hupikék törpikék-babafoglalkozás gyermekkönyvtár személyiség -és kép.fejlesztő 
2022.01.19., 01.26., 02.02., 

02.08. 73 

Magyar kultúra napja olvasóterem személyiség -és kép.fejlesztő 2022.01.21. 20 

Évkörző: Téli madáretetés gyermekkönyvtár könyvtárhasználati foglalkozás 2022.01.24. 12 

Könyvtárhasználati óra: 6.osztály fiókkönyvtár könyvtárhasználati foglalkozás 2022.02.02. 17 

Nemzetközi Könyvajándék Nap Műv.központ aula olvasást és szövegértést fejlesztő 2022.02.14. 50 

A „család” az irodalomban: 2.osztály fiókkönyvtár könyvtárhasználati foglalkozás 2022.02.14. 14 

Kazinczy „Szép magyar beszéd” online, olvasóterem olvasást és szövegértést fejlesztő 2022.02.15. 12 

„Az én könyvtáram”-Lengemesék: Tél  

(2. osztály) 
fiókkönyvtár olvasást és szövegértést fejlesztő 

2022.02.22. 18 

Évkörző:  Március 15. gyermekkönyvtár olvasást és szövegértést fejlesztő 2022.03.04. 17 

Betűző: könyvtárismertetés gyermekkönyvtár olvasást és szövegértést fejlesztő 2022.03.22. 27 

„Meseváros”: 1.osztály fiókkönyvtár könyvtárhasználati foglalkozás 2022.03.22. 16 

Internet Fiesta olvasóterem digitális kompetenciafejlesztő 2022.03.23. 25 

Internet okosan gyermekkönyvtár könyvtárhasználati foglalkozás 2022.03.23. 17 

Játékos robotika / Internet Fiesta gyermekkönyvtár digitális kompetenciafejlesztő 2022.03.23. 65 

Internet okosan-Minitárlat gyermekkönyvtár digitális kompetenciafejlesztő 2022.03.14-03.24. 111 

Betűző: könyvtárismertetés : 1. b gyermekkönyvtár olvasást és szövegértést fejlesztő 2022.03.28. 25 

 X. Versmaraton felnőttkönyvtár, szabadtér olvasást és szövegértést fejlesztő 2022.04.11. 45 

 A magyar költészet napja, X. 

Versmaraton 
gyermekkönyvtár, szabadtér olvasást és szövegértést fejlesztő 

2022.04.11. 925 

Könyvtárosok Világnapja   egyéb tematikájú 2022.04.14. 21 

„Böngésző” -Gyermekfolyóiratok, (2. 

osztály) 
fiókkönyvtár könyvtárhasználati foglalkozás 

2022.04.21. 14 

Bálint Ágnes 100. Mazsola és társai gyermekkönyvtár olvasást és szövegértést fejlesztő 
2022.04.25., 04.29., 05.19., 

06.15., 74 



 

 
55 

Ünnepi Könyvhét gyermekkönyvtár olvasást és szövegértést fejlesztő 2022.06.09.-06.12 150 

Egészséges életmód gyermekkönyvtár könyvtárhasználati foglalkozás 2022.06.23. 25 

Kincsesdomb-tábor 

gyermekkönyvtár, 

olvasóterem, szabadtér személyiség -és kép.fejlesztő 2022.06.27-07.01. 172 

Erzsébet-tábor gyermekkönyvtár olvasást és szövegértést fejlesztő 2022.06.29. 28 

Erzsébet-tábor: könyvtári délelőtt gyermekkönyvtár egyéb tematikájú 2022.07.07. 36 

LapozóNapozó gyermekkönyvtár olvasást és szövegértést fejlesztő 2022.07.12.,07.19.,07.26. 60 

Kakasfőző fesztivál-kézműves 

foglalkozás 
szabadtér egyéb tematikájú 

2022.07.30. 33 

LapozóNapozó gyermekkönyvtár olvasást és szövegértést fejlesztő 
2022.08.02.,08.09.,08.16.,08.23., 

08.30., 127 

Erzsébet-tábor: könyvtári délelőtt gyermekkönyvtár könyvtárhasználati foglalkozás 2022.08.10. 32 

Roma tehetségkutató felnőttkönyvtár olvasást és szövegértést fejlesztő 2022.08.22. 20 

LapozóBabázó gyermekkönyvtár olvasást és szövegértést fejlesztő 2022-09-06.,09.12. 12 

Irodalmi kávéház külső helyszín egyéb tematikájú 2022.09.03.,12.15. 39 

Hupikék törpikék-babafoglalkozás gyermekkönyvtár személyiség -és kép.fejlesztő 2022.09.07. 25 

Könyvvándor/ Az olvasás világnapja gyermekkönyvtár olvasást és szövegértést fejlesztő 2022.09.08. 40 

Könyvtárhasználati óra: 5.osztály fiókkönyvtár  könyvtárhasználati foglalkozás 2022.09.19. 18 

Országos Könyvtári Napok olvasóterem 
olvasást és szövegértést fejlesztő, 

egyéb 2022.10.04-06. 55 

„Aradi vértanúk” megemlékezés 

(osztályokkal) 
fiókkönyvtár egyéb tematikájú 

2022.10.05-06. 188 

Mit csinál a könyvtáros? gyermekkönyvtár könyvtárhasználati foglalkozás 2022.10.07. 22 
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Sajtómegjelenés, publikáció címe Online elérhetősége (ha van) 

    

2022.01.04 

Portré – Tányér József, a helyi könyvtár vezetője 

https://www.youtube.com/watch?v

=DfK9SKtXdxU 

2022.01.18. 

Irodalmi Kávéház – Bemutatkozik a püspökladányi irodalom 

baráti kör 

https://www.youtube.com/watch?v

=U0aFmM18tB0&list=PLfeZre0-

aXkYrbSr8TjoyLse9tzzY2zuY&in

dex=6 

(Publikáció-Püspökladányi Hírek) 

2022.01.26. Portré-Tányér József, a helyi könyvtár vezetője 
https://puspokladany.eu/phirek/202

2/01.pdf 

(Publikáció-Püspökladányi Hírek) 

2022.01.26. Élet a Kecskés Gyula Városi Könyvtár 

Felnőttkönyvtárában 

https://puspokladany.eu/phirek/202

2/01.pdf  
2022.02.08. 

Új tagintézmény-vezetője van a városi könyvtárnak 

https://www.youtube.com/watch?v

=Izw-I-gbkVA&list=PLfeZre0-

aXkYxErkh6N3Sycgj1FPYOd8W

&index=3 

2022.02.22. 

„Szép magyar beszéd” kiejtési verseny a városi könyvtárban 

https://www.youtube.com/watch?v

=ws-pyma-5po&list=PLfeZre0-

aXkYzg820UVrJ4ky3hAuPFe-

9&index=5 

(Publikáció- Püspökladányi Hírek) 

2022.02.23. Új tagintézmény-vezető a városi könyvtár élén. 

https://puspokladany.eu/phirek/202

2/02.pdf 

(Publikáció- Püspökladányi Hírek) 

2022.02.23. 

Városháza (Jóváhagyta a képviselő-testület 2634 mű 

állományból való törlését.) 
https://puspokladany.eu/phirek/202

2/02.pdf 

(Publikáció- Püspökladányi Hírek) 

2022.02.23. Könyvajánló, Julia Quinn: Bridgerton család 

sorozat 
https://puspokladany.eu/phirek/202

2/02.pdf 

(Publikáció- Püspökladányi Hírek) 

2022.03.23 

„Szép magyar beszéd” kiejtési verseny a városi könyvtárban 
https://puspokladany.eu/phirek/202

2/03.pdf 

2022.04.05. 

Internet Fiesta program a Kecskés Gyula Városi Könyvtár 

szervezésében 

https://www.youtube.com/watch?v

=YBt9cjtIJRA&list=PLfeZre0-

aXkZwt65ID_5ABvG2oiNYeOQq

&index=5 

(Publikáció- Püspökladányi Hírek) 

2022.04.22. 

Internet Fiesta 2022. 

https://puspokladany.eu/phirek/202

2/04.pdf 

2022.04.19. 

Költészet Napja – Jubileumi Versmaraton a városi könyvtárban 

https://www.youtube.com/watch?v

=OerhWpmvLmc&list=PLfeZre0-

aXkZ75OBZr7S-

4EgNwwtnbJQO&index=3 

(Publikáció- Püspökladányi Hírek) 

2022.05.25. 

Költészet Napja – Jubileumi Versmaraton a városi könyvtárban  https://puspokladany.eu/phirek/202

2/05.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=DfK9SKtXdxU
https://www.youtube.com/watch?v=DfK9SKtXdxU
https://www.youtube.com/watch?v=U0aFmM18tB0&list=PLfeZre0-aXkYrbSr8TjoyLse9tzzY2zuY&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=U0aFmM18tB0&list=PLfeZre0-aXkYrbSr8TjoyLse9tzzY2zuY&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=U0aFmM18tB0&list=PLfeZre0-aXkYrbSr8TjoyLse9tzzY2zuY&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=U0aFmM18tB0&list=PLfeZre0-aXkYrbSr8TjoyLse9tzzY2zuY&index=6
https://puspokladany.eu/phirek/2022/01.pdf
https://puspokladany.eu/phirek/2022/01.pdf
https://puspokladany.eu/phirek/2022/01.pdf
https://puspokladany.eu/phirek/2022/01.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Izw-I-gbkVA&list=PLfeZre0-aXkYxErkh6N3Sycgj1FPYOd8W&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=Izw-I-gbkVA&list=PLfeZre0-aXkYxErkh6N3Sycgj1FPYOd8W&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=Izw-I-gbkVA&list=PLfeZre0-aXkYxErkh6N3Sycgj1FPYOd8W&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=Izw-I-gbkVA&list=PLfeZre0-aXkYxErkh6N3Sycgj1FPYOd8W&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=ws-pyma-5po&list=PLfeZre0-aXkYzg820UVrJ4ky3hAuPFe-9&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=ws-pyma-5po&list=PLfeZre0-aXkYzg820UVrJ4ky3hAuPFe-9&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=ws-pyma-5po&list=PLfeZre0-aXkYzg820UVrJ4ky3hAuPFe-9&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=ws-pyma-5po&list=PLfeZre0-aXkYzg820UVrJ4ky3hAuPFe-9&index=5
https://puspokladany.eu/phirek/2022/02.pdf
https://puspokladany.eu/phirek/2022/02.pdf
https://puspokladany.eu/phirek/2022/02.pdf
https://puspokladany.eu/phirek/2022/02.pdf
https://puspokladany.eu/phirek/2022/02.pdf
https://puspokladany.eu/phirek/2022/02.pdf
https://puspokladany.eu/phirek/2022/03.pdf
https://puspokladany.eu/phirek/2022/03.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=YBt9cjtIJRA&list=PLfeZre0-aXkZwt65ID_5ABvG2oiNYeOQq&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=YBt9cjtIJRA&list=PLfeZre0-aXkZwt65ID_5ABvG2oiNYeOQq&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=YBt9cjtIJRA&list=PLfeZre0-aXkZwt65ID_5ABvG2oiNYeOQq&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=YBt9cjtIJRA&list=PLfeZre0-aXkZwt65ID_5ABvG2oiNYeOQq&index=5
https://puspokladany.eu/phirek/2022/04.pdf
https://puspokladany.eu/phirek/2022/04.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=OerhWpmvLmc&list=PLfeZre0-aXkZ75OBZr7S-4EgNwwtnbJQO&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=OerhWpmvLmc&list=PLfeZre0-aXkZ75OBZr7S-4EgNwwtnbJQO&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=OerhWpmvLmc&list=PLfeZre0-aXkZ75OBZr7S-4EgNwwtnbJQO&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=OerhWpmvLmc&list=PLfeZre0-aXkZ75OBZr7S-4EgNwwtnbJQO&index=3
https://puspokladany.eu/phirek/2022/05.pdf
https://puspokladany.eu/phirek/2022/05.pdf
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2022.07.05.  

A Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, 

Könyvtár, Múzeum nyertes pályázatai 

https://www.youtube.com/watch?v

=HiqQY0BuM54&list=PLfeZre0-

aXkackhtGb2JBF_Rk-

fXZQyBI&index=3 

(Publikáció-Püspökladányi Hírek) 

2022.07.27. 

A Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, 

Könyvtár, Múzeum nyertes pályázatai 
https://puspokladany.eu/phirek/202

2/07.pdf 

2022.07.05. 

„Kincsesdomb – nyári tematikus olvasótábor” - A Kecskés 

Gyula Városi Könyvtár nyári tábora 

https://www.youtube.com/watch?v

=-mDo7iDADVw&list=PLfeZre0-

aXkackhtGb2JBF_Rk-

fXZQyBI&index=4 

(Publikáció- Püspökladányi Hírek) 

2022.07.27. 

„Kincsesdomb – nyári tematikus olvasótábor” - A Kecskés 

Gyula Városi Könyvtár nyári tábora 

https://puspokladany.eu/phirek/202

2/07.pdf 

2022.08.02. 

XIII. Kakasfőző Fesztivál 

https://www.youtube.com/watch?v

=2aIFeGZIUNU&list=PLfeZre0-

aXkYlLjy5XVWgo_ch1l82Eabn&

index=2 

(Publikáció- Püspökladányi Hírek) 

2022.08.26.  

Megtartották a VIII. Kakasfőző Fesztivált 

https://puspokladany.eu/phirek/202

2/08.pdf 

2022.10.11.  

Országos Könyvtári Napok - Előadások a Kecskés Gyula 

Városi Könyvtárban 

https://www.youtube.com/watch?v

=A94aR5dV_Q0&list=PLfeZre0-

aXka2bCP4XGxrDVLpZoQXq_h

D&index=2 

2022.10.11.  

Kommentár nélkül: Állattartás felelősséggel - Dr. Polgár Imre 

előadása 

https://www.youtube.com/watch?v

=I0X2EqxEUwo&list=PLfeZre0-

aXka2bCP4XGxrDVLpZoQXq_h

D&index=8 

2022.10.25. 

A Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, 

Könyvtár, Múzeum megváltozott működési rendje 

https://www.youtube.com/watch?v

=d9LAqmO1Al8&list=PLfeZre0-

aXkYcSeGM1uELuxPyYkRnMV

wr&index=1 

2022.12.27. 

Évösszegző 2022  

https://www.youtube.com/watch?v

=o1jbsrHUy58 

https://www.youtube.com/watch?v=HiqQY0BuM54&list=PLfeZre0-aXkackhtGb2JBF_Rk-fXZQyBI&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=HiqQY0BuM54&list=PLfeZre0-aXkackhtGb2JBF_Rk-fXZQyBI&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=HiqQY0BuM54&list=PLfeZre0-aXkackhtGb2JBF_Rk-fXZQyBI&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=HiqQY0BuM54&list=PLfeZre0-aXkackhtGb2JBF_Rk-fXZQyBI&index=3
https://puspokladany.eu/phirek/2022/07.pdf
https://puspokladany.eu/phirek/2022/07.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=-mDo7iDADVw&list=PLfeZre0-aXkackhtGb2JBF_Rk-fXZQyBI&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=-mDo7iDADVw&list=PLfeZre0-aXkackhtGb2JBF_Rk-fXZQyBI&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=-mDo7iDADVw&list=PLfeZre0-aXkackhtGb2JBF_Rk-fXZQyBI&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=-mDo7iDADVw&list=PLfeZre0-aXkackhtGb2JBF_Rk-fXZQyBI&index=4
https://puspokladany.eu/phirek/2022/07.pdf
https://puspokladany.eu/phirek/2022/07.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=2aIFeGZIUNU&list=PLfeZre0-aXkYlLjy5XVWgo_ch1l82Eabn&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=2aIFeGZIUNU&list=PLfeZre0-aXkYlLjy5XVWgo_ch1l82Eabn&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=2aIFeGZIUNU&list=PLfeZre0-aXkYlLjy5XVWgo_ch1l82Eabn&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=2aIFeGZIUNU&list=PLfeZre0-aXkYlLjy5XVWgo_ch1l82Eabn&index=2
https://puspokladany.eu/phirek/2022/08.pdf
https://puspokladany.eu/phirek/2022/08.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=A94aR5dV_Q0&list=PLfeZre0-aXka2bCP4XGxrDVLpZoQXq_hD&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=A94aR5dV_Q0&list=PLfeZre0-aXka2bCP4XGxrDVLpZoQXq_hD&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=A94aR5dV_Q0&list=PLfeZre0-aXka2bCP4XGxrDVLpZoQXq_hD&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=A94aR5dV_Q0&list=PLfeZre0-aXka2bCP4XGxrDVLpZoQXq_hD&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=I0X2EqxEUwo&list=PLfeZre0-aXka2bCP4XGxrDVLpZoQXq_hD&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=I0X2EqxEUwo&list=PLfeZre0-aXka2bCP4XGxrDVLpZoQXq_hD&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=I0X2EqxEUwo&list=PLfeZre0-aXka2bCP4XGxrDVLpZoQXq_hD&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=I0X2EqxEUwo&list=PLfeZre0-aXka2bCP4XGxrDVLpZoQXq_hD&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=d9LAqmO1Al8&list=PLfeZre0-aXkYcSeGM1uELuxPyYkRnMVwr&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=d9LAqmO1Al8&list=PLfeZre0-aXkYcSeGM1uELuxPyYkRnMVwr&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=d9LAqmO1Al8&list=PLfeZre0-aXkYcSeGM1uELuxPyYkRnMVwr&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=d9LAqmO1Al8&list=PLfeZre0-aXkYcSeGM1uELuxPyYkRnMVwr&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=o1jbsrHUy58
https://www.youtube.com/watch?v=o1jbsrHUy58
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Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve) Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra 

kerekítve) 2022. évi tény 

Az intézmény finanszírozási bevételei   48 206 183 

Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz 48 036 885 

– ebből fenntartói támogatás 29 465 860 

– ebből felhasznált maradvány 0  

– ebből központi költségvetési támogatás 0  

– ebből kistelepülési kiegészítő (KSZR) támogatás 0  

– ebből pályázati támogatás 18 571 025  

– a pályázati támogatásból EU-támogatás 0  

Az intézmény működési bevételei 169 298  

Szolgáltatásokhoz köthető bevétel 162 014  

Egyéb bevétel 7 284  

Az intézmény kiadásai kiemelt előirányzatonként 33 206 183  

Személyi juttatás 20 635 908  

Munkaadókat terhelő összes járulék 2 549 785  

Dologi kiadás     4 062 825  

Egyéb kiadás 5 957 665  
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 Munkaügyi adatok 

2022. január 1-i 

állapot szerint 

2023. január 1-i 

állapot szerint 

Összlétszám 5 5 

Ebből vezető 1 1 

Távollévők     

Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak     

Könyvtáros szakképesítéssel 4 4 

Középfokú szakképesítéssel     

Egyéb felsőfokú végzettséggel     

Egyéb munkakörben foglalkozatottak     

Egyéb alkalmazott felsőfokú végzettséggel 1 1 

Egyéb alkalmazott középfokú végzettséggel     

 
*Az adatok egész főben megadva, az esetleges részmunkaidő figyelmen kívül hagyásával értendőek 

 

 


