
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

13/2021. (II.24.) számú 

 

H a t á r o z a t a  

 

Az Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti 

Gyűjtemény 2020. évi intézményi és könyvtári beszámolójának elfogadásáról 

 

Törökszentmiklós Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésébe foglalt 

felhatalmazása alapján Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

feladat-és hatáskörében eljárva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 

intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet által kihirdetett 

veszélyhelyzetre Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

13. § (1) 7. pontjába foglalt feladatkörében az alábbi döntést hozza: 

 

Törökszentmiklós Város Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező, az Ipolyi Arnold 

Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény 2020. évi 

intézményi és könyvtári beszámolóját megismerte és azt elfogadja. 

 

Felelős: Markót Imre polgármester 

Medgyessy Klára igazgató 

 

Határidő: azonnal 

 

K.m.f. 

 

 

 

         Markót Imre 

         polgármester 

 

 

Erről értesülnek: 

1. Törökszentmiklós Város Polgármestere 

2. Törökszentmiklós Város Jegyzője 

3. Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti 

Gyűjtemény intézményvezetője 

4. Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár 

5. Szervezési Osztály 

6. Irattár 

 

 



 

 

 

AZ IPOLYI ARNOLD MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS 

BUTYKA BÉLA HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 

2020. ÉVI BESZÁMOLÓJA 
 

Bevezető 

 

Az Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény 

(továbbiakban IKK) közfeladatot ellátó, nonprofit intézmény. Szolgáltatásai közül számos a 

törvény által ingyenes, vagy kedvezményes. A törvény célja a közösségi közművelődés, és a 

közgyűjteményi tevékenység biztosítása, a helyi lakossághoz történő akadálymentes 

eljuttatása, a kultúrához való hozzáférés valódi esélyegyenlőségének megteremtése. A 

kulturális normatíva visszaállítása ezt a célt is szolgálja. 

Az IKK a város és a járás legnagyobb kulturális intézménye. Intézményünk a nemzeti 

kulturális örökség része, de emellett a törökszentmiklósi kulturális örökség, hagyomány 

bázisa. Célunk az egész életen át tanulás, a családok és fiatalok szabadidő, rekreációs 

tevékenységének a támogatása. 

 

Könyvtárunk része az Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla 

Helytörténeti Gyűjtemény integrált intézménynek, a Helytörténeti Gyűjtemény külön 

telephelyen működik az Almásy út 20. szám alatt. A közművelődés, a közgyűjtemény 

területén dolgozó szakembereknek célja, hogy a kultúra a városban a szolgáltató szektor 

meghatározó szereplője legyen. 

 

Pandémia 

 

Intézményünk a 2020-as évét még a 2019-esnél is intenzívebbre, erősebbre tervezte. Ez azt 

jelenti, hogy a naptárat szinte zsúfolásig telítve a lakosság minden korosztályának és 

társadalmi csoportjának nagy mennyiségben kínáltunk rendezvényeket, emellé pedig a 

Törökszentmiklós újratelepítésének 300. évfordulója alkalmából szerveztük a 

nagyrendezvényeket. Ezt a törekvést húzta keresztül a koronavírus-járvány, amelynek 

köszönhetően egy rövidebb nyári időszakot leszámítva intézményünk zárva tartani 

kényszerült. Az első nagyobb lezárás március 18-tól következett be, ekkor június elejéig 

kellett várnunk a nyitásra. Ezen időszak alatt a programok átszervezése, maszkvarrás, 

háttérmunkák, kisebb belső renoválások zajlottak jórészt dolgozói összefogással. A könyvtári 

részleg május 25-től tudott kölcsönzési lehetőséget biztosítani a Dienes Eszter Olvasóudvaron 

szigorú biztonsági előírások mellett (maszkhasználat, kézfertőtlenítés, könyvek karanténba 

helyezése). A javuló vírushelyzet és a szabályozások megengedték, hogy a nyári táborainkat 

meg tudjuk tartani, így 2020-ban is 10 táborban+1 napközis táborban tudtuk fogadni a 

gyerekeket (több mint 200 gyermeknek nyújtottunk így szabadidős elfoglaltságot). A 

rendezvényeket tekintve egy előadást és két színházi előadást tudtunk megtartani az őszi 

időszakban, ezek szinte teltházzal üzemeltek (természetesen szintén szigorú biztonsági 

előírások mellett). A november újabb lezárást hozott, így az elmúlt 4 hónapban szintén nem 

tudtunk rendezvényeket tartani, közösségeinket befogadni, nyelvtanfolyamainkat megtartani. 

Könyvtárunk „ablakkölcsönzést” vezetett be, amely átvételi lehetőséget jelent a 

főbejáratunknál, valamint bevezettük a házhozszállítási szolgáltatásunkat is. Programjaink, 



 

 

koncertjeink újraszervezése folyamatosan zajlik, ám amíg nem látjuk a járvány végét, 

továbbra is bizonytalan helyzetben vagyunk. 

 

Beszámoló 2020. évi intézményi munkáról: 

 

2020-ban tervezett bevételünk 27.870.150.- Ft volt, amelyből 15.160.804.- Ft-ot tudtunk 

behozni. A vírushelyzet ellenére is egyensúlyban zártuk a kiadás-bevétel tekintetében 

2020-at. 

Szja 1%-os felajánlásból 162.593.- Ft-ot kapott az IKK. 

 

Megítélésünk nemcsak a városban pozitív, más megyékből, határon túlról is szívesen járnak 

hozzánk különböző rendezvényeinkre. 

 

Felnőttképzést indítottunk el 2017 szeptemberétől, mely érettségire készíti fel a hallgatókat. 

2020-ban sikeres érettségi vizsgát tett az első évfolyam. 

 

KÖNYVTÁR 
 

A könyvtár a nyilvános könyvtári rendszer részeként igazodik és ellátja a rendszeren belüli 

feladatát. Általános gyűjtőkörű, nyilvános könyvtár, elkülönített szakmai szolgáltatásokkal.  

 

Könyvtárunk 

• a) gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja 

• b) közhasznú információs szolgáltatást nyújt 

• c) helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt 

• d) szabadpolcos állományrésszel rendelkezik 

• e) gyermek-és családbarát szolgáltatásokat nyújt 

 

A könyvtárnak 2020-ban 2566 fő beiratkozott olvasója volt. Olvasóink 7148 dokumentumot 

kölcsönöztek az év során a korlátozások mellett. Továbbra is stabilan magas a távhasználatok 

száma (17023 alkalom). 236 rendezvényünkön összesen 1829 fő látogatót regisztráltunk (ebbe 

beleértendő az online programokon résztvevők is). Elmondhatjuk hogy könyvtárunk a 

korlátozott kölcsönzési lehetőség ellenére is népszerű a lakosság körében, amelyhez magas 

színvonalú, friss megjelenésű könyvekből álló állományunk is hozzájárul. Könyvtárunk 

állománya 2594 db dokumentummal bővült, kölcsönözhető állományunk 98797 db. 
 

Könyvtárunk több mint fél évszázada szolgálja elsősorban a városi, illetve a járás 

lakosságát is. 

 

Megvalósult könyvtári programok: 

 

Internet Fiesta (online módon) 

Országos Könyvtári Napok 

Orvos-Tóth Noémi előadás-közönségtalálkozó 

 

Digitális Jólét Program Pont (DJP pont) 

 



 

 

DJP Pontunk jól működik, a megyei együttműködés zavartalan, az olvasók használják és 

igénylik, nyitva tartása egybeesik könyvtárunk nyitva tartásával. 

 

Telematikai szolgáltatások:  

 

Színes és fekete-fehér fénymásolás, nyomtatás, szkennelés, faxolás, spirálozás, 

internethasználat. További szolgáltatások: meghívók, naptárak, oklevelek, névjegykártyák 

készítése, kiadványok készítése (irkatűzött füzet 64 oldalig), képek, dokumentumok 

szerkesztése, információkeresés, digitális anyagok, házi videofelvételek másolása. 

 

Gyermekkönyvtár 

 

A gyermekkönyvtár 2020-ban is a gyermekkönyvtárt használó minden korosztály számára 

megfelelő színvonalú dokumentum- és információs szolgáltatás nyújtására törekedett. Fontos 

feladatának tekinti a használók olvasásra, könyvtárhasználatra motiválását, és a közösségi 

élményt adó, színvonalas olvasásnépszerűsítő gyermekprogramok szervezését. A közösségi-

tér funkciót, mivel több korosztály is a használók körébe tartozik – tovább bővítettük, 

alakítottuk, hogy jól érezzék magukat az ide látogató családok, a babákkal, a 

kisgyermekekkel, és a kamaszok és a fiatal felnőttek is. 

Alapvető célkitűzésünk a gyermek felhasználók információs kultúrájának megalapozása, a 

könyv- és könyvtárhasználat elsajátításának támogatása, az olvasási kedv felkeltése, valamint 

az önálló ismeretszerzéshez szükséges kompetenciák kialakítása. Ehhez az év során egyéni és 

csoportos foglalkozások keretében lehetőséget teremtettek a részleg szakemberei. A 

csoportos foglakozásink témáit folyamatosan bővítjük, tematikájában az informatika felé 

tovább nyitunk. 

 

Zenei- és Médiatár 

 

A Zenei- és Médiatár folyamatosan bővülő DVD, zenei CD kínálattal várja az olvasóit, 

látogatóit. Az Ifjúsági Klubon kívül is teret ad a fiataloknak szabadidejük hasznos eltöltésére, 

csoportok számára vetítési lehetőséget biztosít. A Tinik Polca a tizenéves korosztály számára 

kínál szépirodalmat. 

 

Ifjúsági Klub 

 

Intézményünk egyik kulcsfontosságú feladata, területe az ifjúság „mozgósítása”, bevonása a 

közművelődési, közösségi színterekre. 

Ifjúsági Klubunknak a Tini Könyvtárrá átalakított Médiatárunk ad helyet. Tagjaink 11-16 

éves fiatalokból tevődik össze, akikkel 3 hetente tartottuk klubfoglalkozásainkat. Ez idő alatt 

egy viszonylag nagy létszámú, 13-15 állandó taggal rendelkező, összetartó baráti társasággá 

fejlődött a klub, akik szeretnek könyvtárunkba járni, nem csak a klubtalálkozók alkalmával. 

Jövőbeni terveink között szerepel közös kirándulások, túrák szervezése is. 

 

 

 

 



 

 

MÚZEUMI FELADATOK 
 

A Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény, mely a városunk múltjának, tárgyi 

dokumentumainak megőrzője. Előadásoknak, kiállításoknak ad otthont.  

A Helytörténeti Gyűjtemény múlt évi tevékenységén belül igyekeztünk minél sokszínűbb, 

érdekesebb programokat kialakítani. Időszaki kiállításaink és az előadások többféle témakört 

is átfogtak. 

Június-július hónapokban a könyvtár nyári táborainak lebonyolításába kapcsolódtunk be a 

korábbiakhoz hasonlóan. E mellett a Városvédő Egyesület foglalkozásainak és nyári 

táborának is helyet adtunk. 

Egyéb kutatási témáink közül a történeti kronológia összeállítása tovább folyik. Ez valójában 

egy folyamatosan bővülő adatbázis, amelyhez számos új forrás nyújthat további ismereteket. 

A történeti források feltárása ugyancsak folyamatosan zajlik. Ezek hasznosítása több 

szempontból is történhet. Egyrészt fontos történeti, néprajzi, művelődéstörténeti, földrajzi stb. 

adatokkal szolgálnak az adott szűkebb időszakokra illetve témakörökre vonatkozóan, 

másrészt nélkülözhetetlenek Törökszentmiklós történetének nagyobb léptékű 

összefoglalásaihoz, amelyek a város újratelepülésének 300 éves évfordulója kapcsán egyre 

időszerűbbek. Az egyházlátogatási jegyzőkönyvek szintén fontos forráscsoportot jelentenek 

városunk történetéhez.  

 

Múzeumi könyvállományunk gyarapodása folyamatos. 

 

Szakdolgozatok és évfolyamdolgozatok megírásához is több kutatónknak nyújtottunk 

segítséget. 

Elkezdtük az állandó történeti kiállítás megújítását. Ez természetesen az idei évben is 

folytatódni fog. A raktárállomány rendezése és ellenőrzése is folytatódott 2020 folyamán, a 

raktár bővítése elengedhetetlenné vált.   

 

2020-as látogatói létszámunk a pandémia miatt 1200 főre tehető. A helyi iskolákból, 

óvodákból érkező osztályok, csoportok csaknem felét teszi ki a kiállításokat megtekintők 

létszámának. Igyekszünk minél jobban megszólítani ezeket az intézményeket, minél 

szorosabb kapcsolatot kialakítani az egyes pedagógusokkal.  

 

 

 

  



 

 

KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK 
 

Az IKK a városi közművelődés alapintézménye, biztosítja és ellátja a szakmai és helyi 

elvárások szerinti közművelődési szolgáltatásokat. Legfontosabb feladatának a 

közösségépítést tartja, aminek megtartó ereje van. A kisközösségek és ingyenes szolgáltatások 

mellett bevétel-orientált rendezvényeket is szervez. 

A közművelődés, a közgyűjtemény területén dolgozó szakembereknek célja, hogy a kultúra a 

városban a szolgáltató szektor meghatározója legyen. 

2020-ban 49 rendezvényen (klubkoncertek, újévi koncert, színházi előadások, színházbuszok, 

Gózon-bérlet, Citerásbál, Nyugdíjas klub pótszilveszter, táborok, Töröki Szárnyas Baráti 

Főzőverseny, stb.) 33000 résztvevőt regisztráltunk. 5 kiállításon 360 fő látogató fordult meg. 

19 csoport 273 foglalkozásán 3215 fő vett részt. 

 

A Zsigray-bérlet 2020-as négy előadása: 

 

- Hamu és gyémánt (2019. február 11.) 

- Csakazértis szerelem (2019. május 14.) 

- Rocknagyi (2019. szeptember 23.) 

- Hyppolit, a lakáj (2019. november 25.) 

 

Kiállítások 

 

Az intézmény életében mindig fontos szerepet töltöttek be a kiállítások szervezése, rendezése, 

2020-ban ez sem tudott kiteljesedni, összesen két kiállítás tudott megvalósulni. Januárban a 

Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda vándorkiállítását fogadtuk be, februárban 

Patchwork kiállításnak adtunk otthont.  

 

2020. évi táborok 

 

Táboraink a pandémia két hulláma között teljes egészében meg tudtak valósulni. Szinte az 

egész nyári időszakot lefedve kínáltunk a gyermekeknek változatos programokat, így segítve 

a dolgozó szülők helyzetét, akik nem tudják gyermekeiket elhelyezni. Továbbra is erős, stabil 

a városban működő oktatási, nevelési intézményekkel való együttműködésünk. 

 

2020-ban intézményünk 10, egyenként egyhetes tábort szervezett, melyekre az 

önkormányzattól is kaptunk támogatást.  

 

Balett tábor  

Digitális élménytábor 

Kalandtábor 

Régésztábor 

Vízimanó I. „Kalóz” tábor,  

Vízimanó II. „Kalóz” tábor,  

Vízimanó III. „Kalóz” tábor 
 

Óballai tábor, Surjányi tábor, melyek mindenkor ingyenesek a helyi gyerekeknek. 

 



 

 

Egész nyáron napközis jellegű táborunk is működött Manó-tanya néven. 

Összesen 280 gyermek vett részt a táborokban. 

 

Működő közösségeink, csoportjaink: 

 

Saját csoportjaink száma: 22 könyvtári és közművelődési, valamint 14 külsős közösség 

(néggyel több az előző évhez képest).  

 

Saját csoportok: 

 Júlia Balett kezdő csoport 

 Júlia Balett haladó csoport 

 Sziporkák Gyermek Citeraegyüttes 

 Vadrózsák Citeraegyüttes 

 Törökszentmiklósi Népdalkör 

 Miklós Néptáncegyüttes felnőtt csoport 

 Miklós Néptáncegyüttes Miklóska óvodás csoport 

 Barangoló Néptánc Csoport 

 Sanctonicolaum Kórus 

 Szentmiklósi Fények Fotóklub 

 „Foltozgatók” foltvarrók 

 „Folton folt” foltvarrók 

 Almásy János Nyugdíjas Klub 

 Esély Klub 

 Szentmiklósi Modellezők Egyesülete 

 Senior Torna 

 Pilates 

 Könyvbarátok köre 

 Butyka Béla Helyismereti Kör 

 Baba-mama klub 

 Cimbora klub 

 Ifjúsági Klub 

 

 

Külső csoportok, civil szervezetek: 

 

 LeManGuria szabadtánc csoport 

 Babatorna – totyogó csoport (0-1 év) 

 Babatorna (1 éves kor fölött) 

 Asztalitenisz Klub (felnőtt) 

 Törökszentmiklósi Városvédő- és Szépítő Egyesület 

 Törökszentmiklósi Értékek Klubja 



 

 

 Dalma Dance Club (Manó csoport, Kisiskolás csoport, Mazsorett 

csoport) 

 Törökszentmiklósi Nőegylet 

 Törökszentmiklósi Cukorbetegekért Egyesület 

 ’Kapocs’ a Mozgássérültek Segítésére Alapítvány 

 Gyermekdráma (2 csoport) 

 Karate 

 Jóga 

 Vívók 

 

Civil szervezetekkel való kapcsolataink: 

 

• Apáról Fiúra Népművészeti és Kézműves Egyesület 

• Kézműves Örökség Egyesület 

• Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (helyi szervezete) 

• Katolikus Népkör 

• Törökszentmiklósi Horgász Egyesület 

 

A Magyar Vöröskereszt által szervezett városi véradásoknak hatodik éve (havi 

rendszerességgel) biztosítunk helyet és feltételeket térítésmentesen. 

 

  



 

 

PÁLYÁZATOK: 
 

2020-ban is több sikeres pályázaton vagyunk túl, melyet 2020/2021-ben valósítottunk, 

valósítunk meg (Csoóri Sándor Program magyarországi néptáncegyüttesek támogatása 

1.100.000,- Ft, Csoóri Sándor Program Törökszentmiklósi Népdalkör támogatása 700.000,- 

Ft, NKA 805.000 Ft). Bízunk benne, hogy 2021-ben is sikerrel pályázik intézményünk 

minden területe. 2020-ban a Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény a 2018-ig sikeres Kubinyi 

Ágoston Programra való pályázatát a szakminisztérium sajnos ismét nem fogadta el.  

 

VÁROSI RENDEZVÉNYEK 
 

2020-ban a pandémia miatt a városi nagyrendezvények közül egyedül az V. Töröki Szárnyas 

Fesztivál tudott megvalósulni egy Baráti Főzőverseny formájában. 

 

Összegezve elmondhatjuk, hogy az Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka 

Béla Helytörténeti Gyűjtemény 2020-as évét teljesen átírta a járványhelyzet, ennek 

következtében a tervezett programjaink töredékét sikerült csak megvalósítanunk. Bízunk 

abban, hogy a 2021-es év legalább a tavaszi időszaktól kezdve ismét lehetőséget ad 

Intézményünknek a városi és megyei lakosság programokkal, rendezvényekkel való 

kiszolgálására. 

 

Törökszentmiklós, 2021. február 15. 

 

 

Medgyessy Klára s. k. 

igazgató 

 

 

 

 


