
Kiegészítés  
a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház közművelődési tevékenységéről 

 a 2018. évi beszámolóhoz  

 

 1 

 

Tisztelt Képviselő Testület! 

 

 

Ez évben  a megye és a minisztérium felé beadandó beszámoló csak a könyvtár tevékenységét 

tartalmazza ,  a művelődési ház és a tájház tevékenységéről szóló kiegészítéssel lesz teljes a 

2018 évi Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház beszámolója. 

 

Megvalósult programok 2018-ban 

 

Február 26.  Igaz-hamis tv-felvétel az alkotóházba   részvétel 

 

Március 10.   Együtt Egymásért Kulturális Nap  saját szervezés 

    (pályázat 100%)           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

március 15.          Nemzeti Ünnep        saját szervezés 

  

  

Április 03.  Népművészeti kiállítás    saját szervezés 

   (hímzés, gyékény, szalma) 

 

április 28.  Tájházak Napja     saját szervezés 

      

május 01.   Majális     saját szervezés 

 

május 06.   Búcsú-vásár     saját szervezés 

   körhinta, ugrálóvár szervezés, jegyárusítás 

 

május 10.  Origami kiállítás (Dobiné Kata)   saját szervezés     

                                                                                              

május     Házassági Évforduló     saját szervezés 

                                                 

május 26.                   Gyereknap      saját szervezés 

      

Július 26.  Íjászkodás. Vakok a tájházba   Helyszín 

 

Július 28.  Köz-foglalkoztatottak termékeinek  kiállítása Tiszagyulaháza 

         Részvétel 

 

Július 28.  Fehér vacsora    megvalósítás  

   (pályázat 100%)      

 

Július 30-augusztus 03.Hagyományőrző tábor gyerekeknek  saját szervezés 

 

Augusztus 01.  Hortobágyi kirándulás   saját szervezés 

   (pályázat) 100%) 
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Augusztus 14.   Előadás: Egészséges táplálkozás  saját szervezés 

 

    

Szeptember 03- szeptember 12.. Csipkekiállítás : Tard   saját szervezés 

 

Szeptember 14-15  Köz-foglalkoztatottak termékeinek  kiállítása Budapest 

          részvétel 

 

Szeptember 18.  Egészségügyi előadás: elsősegély    saját szervezés 

         megvalósítás iskolával 

 

Szeptember 19.  Autómentes nap    saját szervezés 

         megvalósítás iskolával 

 

Szeptember 20  Kerékpártúra a Fekete tanyához.  saját szervezés 

 

Szeptember 21.  Biztonságtechnikai előadás   saját szervezés 

         megvalósítás iskolával 

 

Szeptember 22.  Játszóház     saját szervezés 

 

október 23 .   Nemzeti Ünnep      saját szervezés 

      

Október 26-28.  Rajzfilmünnep    saját szervezés 

 

November 06.   Előadás: Lelki segély    saját szervezés 

 

November 13.   Kedvesség világnapja    részvétel 

 

December 7-8.  Idősek adventje.    meghívások 

          részvétel 

 

December 07.   Jótékonysági koncert (AMI szervezés) helyszín 

 

 

                                                                      Összes látogató, résztvevő létszám 

Rendszeres művelődési formák  (Alkalmak száma osztva a 

csoportok számával, szorozva a résztvevők számával.) (15. tábla 1. 

sor) 

5 600 fő 

Ismeretterjesztés összesen     148 fő 

Táborok összesen       40 fő 

Kiállítások, műsorok, rendezvények 2 943 fő 

Szolgáltatások    466 fő 

Külső szervek tevékenysége    378 fő 

Mindösszesen  9 575 fő 

Évente 4 alkalommal van szervezett véradás könyvtár előterében. 



Kiegészítés  
a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház közművelődési tevékenységéről 

 a 2018. évi beszámolóhoz  

 

 3 

 

Kétheti rendszerességgel a  Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesületének  

képviselője tart fogadóórát a könyvtárban. 

 

Az előtérben kap helyet a szenior klub hétfőn és pénteken; a nőklub kéthetente kedden; 

népdalkör csütörtökön;  Egyeki csipkekészítők klubja a foglalkoztató teremben tartja 

foglalkozásait pénteken. A gyermek néptánccsoport foglalkozásait az újtelepesi általános 

iskola tornatermében, a felnőtt néptánccsoport foglalkozásait az aerobic teremben tartja. 

 

Klubok, csoportok száma  Tagok száma  Foglalkozások, alkalmak száma 

 

 6     106   317 

 

 

A tájházban is zajlott az élet.  

 

április 28.   Tájházak Napja     saját szervezés 

június 28-augusztus 31 Gyermekmegőrző    saját szervezés 

augusztus 09.    Népi játékok és tárlatvezetés  megvalósítás a 

          sporttáborral 

       

Több csoportnál kezd szokássá válni, hogy a tájházban főzzenek együtt a tagokkal legalább 

évente 1x. 

 

Berkes Hagyományőrző Íjász, Sport és Lovas Egyesület már több éve egy közös főzéssel 

vendégeli meg tagjait, 2018-ban vendégül látták a Látássérültek Észak-alföldi Regionális 

Egyesülete Egyek-Balmazújvárosi Körzet Csoportjának képviselőit is. 

2018-ban főztek még tagjaikkal:  Nőklub 

     Népdalkör 

     Kézimunkaklub 
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Összegzés 

 

384db új könyvet dolgoztunk fel és tettük elérhetővé az olvasók számára. 

642db könyvet vontunk ki az állományból és a nyilvántartásból 

646 regisztrált látogatónk volt akik 6835 alkalommal látogatták meg a könyvtárat 2018-ban. 

 

6 csoportunk van melynek 106 tagja van és 317 foglalkozást tartottak 2018-ben ez 5600 

megjelenést jelent éves szinten. 

 

A könyvtár szervezésében 27 program volt amelyen 1340 fő vett részt. 

A művelődési ház szervezésében 25 program volt melyen 3131 fő vett részt. 

A tájház szervezésében (megvalósítás) 2 program volt melyen 114 fő vett részt. 

Összesen 2018 évben 54 programot szerveztünk melyen 4585 fő vett részt. 

 

Helyt adtunk 5 civil szféra eseménynek és részt vettünk 4 eseményen. 

A tájházban éves szinten 821 látogató járt ebből 342 gyerek. 

 

Tisztelt Képviselő Testület! 

 
 

Remélem sikerült bemutatni a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Házban folyó munkát. 

 

Kérem a Képviselő-testület tagjait, hogy személyes látogatással is tiszteljék meg 

intézményünket, szerezzenek tapasztalatokat, információkat intézményünk működéséről és 

rendezvényeiről, az itt folyó munkákról közvetlenül is. 

 

Köszönöm segítő támogatásukat! 

 

 

 

 

2019. március 19. 

 

 

      

       Gábor Istvánné                                                                            

       könyvtárvezető        


