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Nagymágocs művelődési háza és könyvtára különböző szervezeti formákban 1960 óta
szolgálja a település lakosságát, látja el az önkormányzat közművelődési és könyvtári
feladatait. A feladatok 1989-ben bővültek lapkiadás, 2003-ban az üdültetés és muzeális
kiállítóhely feladatokkal.
2013. január 1-től szervezeti átalakulásra került sor. Az általános iskola állami
fenntartásba került, kivált az intézményből. Az általános művelődési központ szervezeti
keretei között maradt az óvoda, bölcsőde, művelődési ház, könyvtár, helytörténeti
gyűjtemény, turistaszálló. Az intézmény megbízott vezetője a könyvtár főállású alkalmazottja
lett.
Intézményünk Petőfi Sándor Közművelődési és Könyvtári Intézete arra törekszik,
hogy a lakossági igényeket mind a közművelődési, mind a könyvtári szolgáltatások terén
minél szélesebb körben kielégítse. Az elmúlt évben minden területen igyekeztünk az
igényeknek, elvárásoknak megfelelni, a lehető legtöbbet kihozni lehetőségeinkből. Tervezett
programjaink közül nem mindent tudtunk megvalósítani az intézményben folyó felújítási
munkálatok miatt, amelyek megvalósítására lehetőségünk volt, azok sikeresek voltak.
1. AZ INTÉZMÉNY SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEINEK BIZTOSÍTÁSA
1.1

Személyi feltételek

A művelődési ház szakfeladaton 1 fő 8 órás munkaidőben foglalkoztatott művelődésszervező
volt alkalmazásban az elmúlt évben. Az intézmény könyvtári feladatait 2013. január 1-től
július 31-ig 1 fő 8 órás munkaidőben alkalmazott könyvtáros mellett 1 fő főállásban
részmunkaidős könyvtáros asszisztens határozott időre felemelt óraszámban, 8 órában
végezte. A főállású alkalmazott ellátta az intézmény vezetését is, általános helyettes volt
megbízva. 4 órás foglalkoztatásban 1 fő ügyintéző segítette az adminisztrációs feladatok
elvégzését. Az intézmény takarítási feladatait 1 fő részmunkaidős takarító 4 órás
foglalkoztatásban látta el. A turistaszálló és a helytörténeti gyűjtemény feladatait is a fenti
személyzet látta el.
Augusztus 1-től nincs ügyintéző, nincs általános helyettes, a könyvtáros asszisztens 4
órában dolgozik. Évközben közfoglalkoztatottak alkalmazásával sikerült a személyi
gondokon némileg enyhíteni. Közhasznú foglalkoztatottként korábbi ügyintéző szeptembertől
november végéig segítette munkánkat. Decembertől kulturális közfoglalkoztatottként van
alkalmazásban további 3 személlyel együtt.
Ahhoz, hogy a szakmai elvárásoknak megfeleljünk, folyamatosan képezzük magunkat.
Az önképzés mellett a Szentesi Művelődési Központtal konzorciumban részt veszünk
kulturális szakemberek továbbképzésére kiírt pályázat keretében szakmai továbbképzéseken.
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A képzések témái: pályázatírás, menedzsment, konfliktuskezelés, szervezetfejlesztés és
vezetési ismeretek. A 2013-ban megkezdődött képzés 2014-ben tovább folytatódik.
1.2

Tárgyi feltételek

Technikai eszközeink elavultak, cseréjük továbbra is megoldandó feladat a minőségi
szintű feladatellátáshoz. Az eszközeink fejlesztése érdekében az elmúlt évben megírtuk a
pályázatot, mely a beadás lehetőségének már az első napon történő felfüggesztése miatt
meghiúsult. Egyéb felszerelési tárgyaink (poharak, tányérok, terítők) pótlására is szükség van.
Tárgyi feltételeinkben változás, hogy az év végére az elavult számítástechnikai
eszközeinket közfoglalkoztatott informatikus használhatóbb állapotba hozta. Könyvtári
érdekeltségnövelő támogatás segítségével vásároltunk használt, de jó állapotú
számítógépeket, hogy megfelelő feltételeket tudjunk biztosítani a munkához. Pályázati
keretből került sor 1 db laptop vásárlására, mely a feldolgozó munkát segíti.
Az elmúlt évben felújításra kerültek az intézmény mellékhelyiségei,
mozgáskorlátozottak számára illemhely került kialakításra.
Ősszel megtörtént a könyvtárban és a művelődési ház egy részében a
fűtéskorszerűsítés. Az elavult, elhasználódott gázkonvektorok helyett központi fűtés került
kiépítésre.
Az önkormányzat által nyert pályázat (az épület külső felújítására) segítségével, egy
lépéssel közelebb kerültünk ahhoz, hogy egy korszerű intézmény falain belül folyjon a kultúra
ápolása. Az őszi hónapokban megkezdődött az épület külső felújítása, hőszigetelés,
nyílászárók cseréje, tetőfelújítás. A felújítási, átalakítási munkákhoz kapcsolódott, hogy két,
korábban raktározási célra használt helyiségünk került egyéb célra hasznosításra. Az ott tárolt
anyagok, könyvek, dekorációs kellékek, irattári anyagok számára más tárolási helyet kellett
kialakítani, illetve a ritkán használt és felesleges dolgoktól meg kellett válnunk. A művelődési
ház volt pénztárhelyiségében alakítottunk ki az iratok tárolására alkalmas helyet, színpadon
helyeztünk el egyéb anyagok tárolására alkalmas szekrényt. Szabadtéri rendezvények
dekorációjához szükséges és felesleges anyagok valamint javításra szoruló asztalok, székek
elszállításra kerültek a Nonprofit Kft. telephelyére.
2. KÖNYVTÁR
2.1

Nyilvános könyvtári feladatok
2.1.1 Állományalakítás, gondozás, apasztás

Az állománygyarapítást a Gyűjtőköri Szabályzat irányelvei szerint és az olvasók
érdeklődésének figyelembevételével végezzük. Fontosnak tartjuk, hogy a klasszikus irodalom
és a szakirodalom mellett a kortárs irodalom alkotásai is megjelenjenek
könyvállományunkban. Az elmúlt évben könyvbeszerzésre a költségvetési keretből,
érdekeltségnövelő támogatásból, könyvértékesítésből befolyt összegből 359.029,- Ft-ot
fordítottunk, melyből 231 db könyvet tudtunk vásárolni. A folyóiratokat és beszerzett
könyveink egy részét a Könyvtárellátó Nonprofit Kft-nél szereztük be. Akciókat figyelembe
véve más könyvkereskedésektől is vásároltunk új, kedvezőbb áron forgalmazott könyveket.
Antikváriumtól is vásároltunk korábban megjelent, állományunkból hiányzó
dokumentumokat.
Korábbi leltárnál hiányzó és törölt dokumentumok közül 7 db előkerült, melyek ismét
állományba lettek véve 9.013,- Ft értékben.
Az elmúlt évben könyvtári érdekeltségnövelő támogatást az előző évi beszerzések
arányában 149.000,- Ft-ot kaptunk.
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Ajándékként jelentős mértékű állománygyarapodásunk volt. Könyvkiadók,
magánszemélyek, szervezetek ajándékaként 105 db kötettel gyarapodott a könyvtár állománya
131.915,50 Ft értékben.
Korábban ajándékba kapott, de könyvtárunk állományában már meglévő könyveket
tavaszi könyvvásár keretében értékesítettük, a befolyt összeget könyvvásárlásra fordítottuk.
A fentiek alapján az elmúlt évben összesen 343 db könyvvel gyarapodott a könyvtár
állománya 499.957,50 Ft összegben.
A Márai Programban 2013-ban is részt vehettünk. A Nemzeti Kulturális Alap által
indított program célja a nemzeti kultúrkincs megőrzése, a hazai és határon túli magyar kiadók
által megjelentetett, értéket képviselő könyvek eljuttatása minél több olvasóhoz,
olvasáskultúra fejlesztése, a kortárs magyar szerzők és műveik megismertetése. A
könyvkiadók által felajánlott könyvekből könyvtárunk 150.000,- Ft értékben válogathatott. A
könyvek szállítása áthúzódott 2014-re.
2013-ben megrendelt és ajándékba kapott időszaki kiadványok (heti és havi lapok)
száma cím szerint: 14 db. Ebből a vásárolt címek száma 13 db 82.786,- Ft értékben.
A tartalmilag elavult, elhasználódott, az állományunkat fölöslegesen terhelő, elavult
információkat tartalmazó dokumentumokat az állományból kivontuk a szakirodalom
számítógépes feldolgozásának megkezdése előtt. Sor került a Szociális Szolgáltató
Központnál a gondozottak számára letétbe helyezett könyvek válogatására, cseréjére. Jelentős
mértékű volt a kihelyezett könyvek között az elhasználódott, elavult, melyeket töröltünk. A
könyvtár állományában több példányban meglévő kötetekből válogattunk az idősek számára,
s helyeztük letétbe számukra ismét.
A „garázsraktár”-ban jelentős számú, többnyire erősen elhasználódott, elavult könyv volt
tárolva hosszú ideje, melyek a könyvtári polcokon nem fértek. Erősen megválogatásra, az
állományból kivonásra kerültek. A még használható, nem avult példányok bekerültek
üvegszekrényben a civilszobába. Azokat igény esetén a kölcsönzésbe bevonjuk.
2.1.2

Állományvédelem

Megrongálódott dokumentumok az év folyamán folyamatosan házilag javításra
kerültek. A nagyon rossz állapotú, javításra nem alkalmas könyveket az állományból
kivontuk.
A lejárt határidejű dokumentumok visszahozatalára olvasóinkat felszólítottuk.
2.1.3

Nyilvántartások

A dokumentumok nyilvántartása egyedi és csoportos leltárkönyvekben, folyóiratok
nyilvántartása cardex-lapokon történik. Az elmúlt évben megkezdtük a szakirodalmi állomány
feldolgozását visszamenőlegesen számítógépes adatbázisba. Az új beszerzésű dokumentumok
számítógépes adatbázisban való feldolgozása folyamatos.
2.1.3.1 A könyvtár állománya 2013. december 31-én
Könyv
Hanghordozók
CD-ROM
Összesen:

18.733
485
17
19.235
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2.1.3.2 Az állomány tartalmi felosztása:
Szépirodalom
Gyermek- és ifjúsági irodalom
Szakdokumentumok
Összesen:

7.462
3.358
8.415
19.235

2.1.3.3 Beiratkozott olvasók
Időszak

össz.

férfi

nő

aktív
dolgozó

óvodás

ált. isk. közép- felső- nyugtanuló isk.
okt.
díjas
tanuló tanuló

2013

580

216

364

232

2

118

78

30

71

GYES,
htb.,
mun- GYED,
kanélk egyéb
jöv.
18
31

2.1.3.4 Forgalmi adatok
2013
211
4.881
23.13
3.215
15

Nyitvatartási napok száma
Évi összes látogató
Látogatók átlaglétszáma
Összes látogatóból kölcsönző
Kölcsönzők napi átlaglétsz.
2.1.3.5.
Időszak

2013

Könyvtár összesített adatai

14 éves és fiatalabb

14 éven felüli

látogatók

látogatók

2.589

ebből
kölcsönkölcsönző zött dok.
1.590
4.823

2.292

ebből
kölcsönkölcsönző zött dok.
1.625
10.099

Összesen
kölcsönzött dok.
14.922

Forgalmi adatainkat befolyásolja, hogy az épületben folyó felújítási munkálatok miatt
(mellékhelyiség felújítása, központi fűtés szerelése, fűtés hiánya, nyílászáró-csere) több
alkalommal volt zárva a könyvtár hosszabb-rövidebb ideig. A zárva tartások ideje alatt is
dolgoztunk: előkészítettük az állományt a számítógépes feldolgozásra, selejteztük az elavult
dokumentumokat, raktárhelyiségeket ürítettünk ki, helyeztünk át, válogattuk és elszállíttattuk
a számunkra fölösleges eszközöket, anyagokat, rendeztük az irattári anyagot és egyéb szakmai
feladatokat végeztünk.
2.1.4

Olvasószolgálat (kölcsönzés, tájékoztatás)

Az állomány feldolgozottságának arányában fokozatosan javul a könyvtár
tájékoztatóképessége a dokumentumokról.
Anyagtorlódás miatt a helyi lapból gyakran a könyvtár hírei maradtak ki, erre a
jövőben oda kell figyelni, új könyveinket, rendezvényeinket a lapban is népszerűsíteni
szükséges. Idősebb olvasóink gyakran igénylik a könyvajánlást, melyet szívesen végzünk
számukra. A Szociális Szolgáltató Központ családgondozói közreműködésével ellátottaik
számára könyvek házhoz szállítása is megvalósult. A szolgáltatás lehetőségének minél
szélesebb körben való ismertetése szükséges. A családgondozók bevonása mellett
közfoglalkoztatottak közreműködésével meg tudjuk a feladatot oldani.
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Az elmúlt évben is meghirdettük a „Nyár olvasója” versenyt a könyvtár használói
között. A korábbiakhoz hasonlóan emléklappal és 1-1 db könyvvel jutalmaztuk a nyár
legaktívabb olvasóit.
Beneveztünk a szegedi Somogyi-könyvtár által szervezett, három megyében
meghirdetett olvasásnépszerűsítő programba, melynek lényege volt a legtöbbet olvasó
település keresése. Olvasóink közül többen lelkesen vettek részt a vetélkedésben, de helyezést
ne értek el.
Folyamatosan figyeljük és gyűjtjük a Nagymágocsról megjelent újságcikkeket.
Könyvtárközi kölcsönzés 2006-ig központi támogatással valósult meg. 2007-től a
könyvek visszaszállításának költségeit az olvasóknak kell vállalniuk. A megyei könyvtár
nyújt továbbra is lehetőséget az ingyenes visszaküldésre. Tapasztalatunk szerint egyrészt a
költségek miatt csökkent a szolgáltatást igénybevevők száma. Másrészt a továbbtanulók – a
felnőttképzésben résztvevők is - tanszéki könyvtárakból szerzik be tanulmányaikhoz
olvasmányaikat. Az elmúlt évben 12 kérést továbbítottunk, 8 esetben postai úton megkaptuk a
kért dokumentumot, 4 esetben nem tudták kérésünket teljesíteni.
Gyakori a telefonos megkeresés, olvasóink telefonon érdeklődnek egy-egy
dokumentum megléte iránt, s csak ezután keresik fel a könyvtárat.
2.1.5

Pályázatok, pályázati eredmények

A pályázati kiírásokat figyelemmel kísértük az elmúlt évben is.
2013. májusában a Kölcsey Alapítványhoz nyújtottunk be pályázatot testvér-települési
könyvtár támogatására. A pályázat keretében 80.000,- Ft támogatást nyertünk. Az összegből a
szerbiai Kispiac könyvtárát támogattuk. Kérésüknek megfelelően főleg gyermekirodalmi
műveket szereztünk be és juttattunk el számukra.
A Márai Program keretében volt lehetőségünk 84 db könyv megrendelésére. A
könyvcsomag 2014-ben érkezett meg.
Az „Összefogás a könyvtárakért” őszi könyvtári napok helyi rendezvényeire a megyei
könyvtár által benyújtott pályázaton keresztül 10.000,- Ft összeget kaptunk gyermekek
számára olvasói programokhoz kapcsolódó kézműves foglalkozások anyagköltségére.
A szegedi Somogyi-könyvtár Gyermekkönyvhónap rendezvényeinek támogatására
nyújtott be pályázatot az NKA-hoz a megye könyvtárai programjainak megvalósítására.
Könyvtárunk 30.000,- Ft összeget használhatott fel rendezvényszervezésre.
Könyvtárunk a TIOP-1.2.3-11/1-2012 jelű pályázati felhívásra „A nagymágocsi
könyvtár belső akadálymentesítése és infrastrukturális fejlesztése” címmel pályázatot nyújtott
be 8.000.000,- Ft összegű támogatási igénnyel 2012-ben. A pályázat elbírálása során
benyújtott hiánypótlásunkat elutasították, melyet megkifogásoltunk. A kifogásnak helyt adtak,
de az újraértékelés azóta sem történt meg.
„Elektronikus könyvtári szolgáltatások fejlesztése a nagymágocsi könyvtárban az
oktatás- képzés és az élethosszig tartó tanulás érdekében” címmel benyújtott pályázatunk mely 12.915.139,- Ft összegben támogatást kapott – megvalósítás alatt van. Az elmúlt évben
több felnőttek és gyermekek számára szervezett olvasói programot valósítottunk meg a
támogatás révén.
Megteremtettük a feltételét a helytörténeti adatbázis kiépítésének. Folyamatban van a
HunTéka könyvtári adatbázisban a szakirodalom rögzítése. A Nagymágocsról szóló
újságcikkek visszamenőleges feldolgozása megkezdődött. A digitalizált dokumentumok
egyelőre háttértárra mentve várják, hogy a megjelenítést meg tudjuk oldani. Kialakításra
került az intézmény új honlapja, annak tartalmi feltöltése a következő feladat. A pályázati
támogatás által tervezett további programokat, feladatokat 2014. szeptember 30-ig kell
megvalósítanunk.
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2.1.6 Rendezvények
A Magyar Kultúra Napja alkalmából intézményünkben került sor az általános
iskolások számára versmondó-verseny megtartására. A lebonyolításban, zsűrizésben
közreműködtünk.
A „Fogadj örökbe egy könyvet!” hagyományosan áprilisban sorra kerülő könyvnapok
szervezése az építési, átalakítási munkák miatt elmaradt.
A tavaszi időszakban könyvvásárt tartottunk az olvasóktól ajándékba kapott és a
gyűjteményünkben feleslegessé vált, korábban törölt dokumentumokból.
Az irodalmi kör tagjai rendszeresen havonta tartották foglalkozásaikat a könyvtárban,
melyhez állandó segítségre számíthattak az intézmény dolgozóitól.
Az októberi Országos Könyvtári Napok rendezvényeihez az elmúlt évben is
csatlakoztunk. A hét témája „Könyvtárak összefogása az emberi kapcsolatokért” volt. A
gyerekek, de a mai fiatalok sem értékelik annyira a család intézményét. Nagyi meséi címmel
Dóczi Jusztina, író, újságíró gyermekkoráról, a család szerepéről és fontosságáról beszélt egy
osztály tanulóinak, majd kézműves foglalkozáson vehettek részt a gyerekek. A Civil
Kerekasztal összejövetelére októberben a program keretében került sor.
Novemberben óvodások és általános iskolások számára TÁMOP pályázat keretében
hirdettünk Weöres Sándor verseinek illusztrálására rajzversenyt.
Rendhagyó irodalomóra keretében vendégünk volt Tomanek Gábor és Nagy Erika. A
felső tagozatosoknak szóló óra témája a 100 éves születési évforduló alkalmából Weöres
Sándor élete és munkássága volt.
Általános iskolások számára A világ vallásai címmel került sor projektoros előadásra,
melyet Koszti Tamás tartott.
TÁMOP
pályázat
keretében
szerveztünk
álláskeresési
tájékoztatót
munkanélkülieknek, előadó a Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának
munkatársa volt.
Decemberben szintén a TÁMOP pályázatból került finanszírozásra a „Karácsonyi
készülődés” című gyermekprogram általános iskolásoknak és a „Karácsonyváró a
könyvtárban” című rendezvény családok számára.
2.2

Iskolakönyvtári munka

Az iskolakönyvtári állomány nyilvántartását, feldolgozását a könyvtárban végezzük.
Az iskolai állományból a napi tanórai használatra kölcsönzést továbbra is az iskola ezzel a
feladattal megbízott pedagógusa végzi.
Az elmúlt évben az iskola könyvtárának állománya az oktatáshoz szükséges
tankönyveken és tanári kézikönyveken kívül mindössze néhány darab könyvvel gyarapodott
könyvkiadói ajándékozás útján. Ezért is nagyon fontos feladatunknak tartottuk, hogy a
lehetőségeinkhez képest a községi könyvtár állományában biztosítsuk a tanulók és
pedagógusok számára az oktatáshoz, neveléshez szükséges legfontosabb dokumentumokat,
melyek az iskolai állományban nem találhatóak. A tanórai felkészüléséhez szükséges
dokumentumok beszerzése mellett az ifjúsági korosztály olvasási igényeinek megfelelő
dokumentumok beszerzésére is különösen nagy figyelmet fordítottunk a községi könyvtár
állományának gyarapításánál.
Megkezdtük az iskolai állomány számítógépes adatbázisban történő feldolgozásának
előkészítését. A kulturális közfoglalkoztatottak közreműködtek és közreműködnek ebben a
feladatban. A községi könyvtár adatbázisában kerül feldolgozásra – lelőhely szerint
elkülönítve - az iskolai könyvtár állománya is.
Könyvtárbemutató és könyvtárhasználati órákat igény szerint tartottunk. A könyvtárat
használó tanulók számára differenciáltan nyújtottunk segítséget.
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Az iskolai könyvtár állományából tankönyvek, tartós tankönyvek selejtezésére került
sor, melyeket a pedagógusok válogattak ki.
A gyermek- és ifjúsági korosztály szabadidejének hasznos eltöltése, olvasóvá nevelése
érdekében fontos feladat a helyi általános iskolával való jó kapcsolat fenntartása, az
együttműködés, egymás rendezvényeinek segítése. Ennek keretében szerveztünk rendhagyó
irodalomórát, rendhagyó történelemórát, ismeretterjesztő előadást, versillusztrációs
rajzversenyt, kézműves foglalkozásokat. Az iskola pedagógusai segítséget nyújtottak több
esetben a megvalósításban, az iskola rendezvényein felkérésre mi is közreműködtünk.
2.3

Teleház

A teleházat „A Nagymágocsi Gyermekekért” Alapítvánnyal közösen működtetjük.
Használóinknak lehetősége van fénymásoltatásra, faxoltatásra, spiráloztatásra valamint
szövegszerkesztésre, nyomtatásra, scannelésre, CD-ROM-ok használatára, internethasználatra. A könyvtárosok napi munkájuk mellett segítséget nyújtanak az internethasználathoz, számítógép-használathoz.
A legszükségesebb eszközökkel rendelkezünk a szolgáltatások nyújtásához, de a technikai
eszközeink elavultak, a megfelelő munkavégzéshez, szolgáltatásnyújtáshoz korszerűsítésre
lenne szükség.
3. MŰVELŐDÉSI HÁZ
3.1 Működő csoportok, civil szervezetek, rendszeres művelődési formák:
- kung-fu: a Békés Megyei Önvédelmi és Közelharc Egyesület szervezésében Nagy Pál
vezetésével működött a csoport a művelődési házban három éven keresztül. Sajnos év közben,
érdeklődés hiánya miatt megszűnt
- capoeira: harmadik éve vezeti intézményünkben a nagymágocsi capoeira-csoportot Lucz
Roland. Az utóbbi időben szervezési problémák miatt megfogyatkozott az érdeklődők száma.
- jóga: Dajkáné Blaskó Mária vezetésével hetente két alkalommal jönnek össze a jóga iránt
érdeklődők. Összeszokott csoport vesz részt a foglalkozásokon.
- kártyaklub: a Nyugdíjasklub tagjai közül néhány tagú kis csoport hetente kétszer veszi
igénybe klubhelyiségünket kártyázás céljából.
- irodalmi kör: 4,5 éve indult az irodalmi kör, vezetője Szabóné Márfi Ildikó. Kis létszámú,
irodalom iránt érdeklődő, olvasást, színházat szerető tagokból áll a kör. Havi rendszerességgel
tartják összejöveteleiket, a tagok felkészülnek egy-egy kiválasztott író vagy költő életrajzából,
kedvenc versüket mondják el vagy részleteket olvasnak fel egy-egy könyvből. Hangulatos
esteken vehetnek részt az érdeklődők. A kör tagjai rendezvényeink állandó segítői és
szereplői.
- baba-mama klub, lelki egészség klub: Tóthné Mucsi Erzsébet védőnő vezetésével
működik a két klub, havonta egy-egy alkalommal tarják összejöveteleiket. Mindkét klub iránt
érdeklődés van.
- Nagymágocsi Nyugdíjas Egyesület: az egyesület tagjai önállóan szervezik programjaikat,
azokhoz igény szerint nyújtunk segítséget, pl. meghívók készítése. Hagyományosan
megtartott rendezvényeik: nőnap, anyák napja, Anna-bál, karácsonyi ünnepség, névnapok
megünneplése. Kirándulásokat szerveznek minden évben tagjaik számára. Aktív részvevői a
községi rendezvényeknek, programjaink megvalósításában közreműködnek, pl. kiállítások
őrzése, vendégek fogadása, vendégül látása, gyermekprogramok megvalósításához
segítségnyújtás.
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-Klub’99 Baráti Társaság: a családi klubként működő társaság a középkorosztály tagjait
fogja össze. Általában havi rendszerességgel, de rendezvényekre, fellépésekre felkészülések
alkalmával hetente találkoznak a művelődési házban. A társaság saját tagsága számára
szervezett programok (Nőnap, Ivó-nap, Szilveszter, kirándulások, baráti összejövetelek,
klubtalálkozók) mellett községi, közösségi rendezvények aktív részvevői, szereplői,
lebonyolítói (advent, karácsonyi ünnepségek, gyermekprogramok, Házhoz megy a Mikulás,
falunap, stb.).
- Nefelejcs Népdalkör és Napraforgó Citerazenekar: a népzenei hagyományőrző csoportok
hetente tartják próbáikat a művelődési házban. Községi rendezvényeink szinte állandó
résztvevői. Több dalkörrel, citerazenekarral tartják a kapcsolatot. Évente népzenei találkozót
szerveznek, ahová meghívják azokat a köröket, akikkel legszorosabb a kapcsolatuk. Országos
minősítő versenyeken szép eredményeket értek el minden alkalommal, mely büszkeséggel
tölthet el bennünket.
- Főzőklub: Harmati Kornélné kezdeményezésére indítottuk útjára ezt a klubot. Kis létszámú
csoport vett részt a klub összejövetelein rendszeresen.
- Nippon Zengo: a művelődési házban kezdte meg a működését a csoport, de a felújítási
munkálatok miatt az iskola tornatermében folynak az edzések jelenleg.
- mazsorett: május hónapig működött a mazsorett csoport, működésüket támogattuk, tagdíjak
beszedésében közreműködtünk.
Alkalmanként vették igénybe a művelődési ház szolgáltatásait civilszervezetek,
melyek nem kulturális területen működnek, valamint politikai pártok helyi csoportjai.
3.2 Tanfolyamok
Kezdő és haladó angol valamint kezdő német nyelvtanfolyamot sikerült indítanunk a
TÁMOP 2.1.2 program keretében, így közel 30 nagymágocsi lakos szinte ingyen vehetett
részt a képzéseken. A képzések koordinálását a könyvtárral közösen végeztük.
3.3 Szolgáltatások, együttműködés
Intézmények és civil szervezetek rendezvényei számára helyet biztosítunk,
megvalósításban közreműködünk, pl. jótékonysági rendezvények, Kölyökszínpad,
ünnepségek. Alkalomszerűen a következők tevékenységekben nyújtunk segítséget:
teremrendezés, meghívók, plakátok készítése és sokszorosítása, segítség a szervezésben és a
rendezvény lebonyolításában, hangosítás, műsorvezetés.
Civil szervezetek számára pályázati lehetőségeket közvetítettünk, igény esetén
pályázat elkészítéséhez segítséget nyújtottunk.
Szabad kapacitásait kihasználva az intézménynek a délelőtti órákban
termékbemutatók, vásárok céljára adtuk bérbe helyiségeinket, ezzel is növelve bevételeinket.
2013-ban közel 50 alkalommal vették igénybe ezt a szolgáltatást, melyre felügyeletet
biztosítottunk. Igény mutatkozott több vásár tartására is, de a felújítási munkálatok miatt nem
tudtunk helyet biztosítani számukra.
Klubhelyiségünket bérelte a Trenkwalder Kft. évek óta. A bérleti szerződés évközben
megszűnt, más helyen folytatták munkájukat.
Falugazdász intézményünkben tartotta fogadóóráit. A szolgáltatás iránt nagy volt az
érdeklődés a gazdák részéről.
A Pinceklubot működtető Klubkert Kft.-vel igyekeztünk jó kapcsolatot ápolni és
egymás munkáját segíteni.
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3.4 Rendezvények
Programtervünk megvalósítása során arra törekedtünk, hogy minden korosztály
találjon érdeklődésének megfelelő kikapcsolódási, szórakozási, művelődési lehetőséget.

Megvalósult programok
2013
Időpont

március 15.
április 12.
április 19.

Rendezvény
Magyar Kultúra Napja
Óvodabál
Kastélyotthon rendezvénye
Horgász taggyűlés
Farsangi bál
Nőnapi ünnepség
Nőnapi ünnepség
Nőnapi ünnepség
1848-as forradalom és
szabadságharc-megemlékezés
Községi ünnepség
Kölyökszínpad
Községtakarítás

április 28.
április 20.

Húsvéti kézműves foglalkozás
Népzenei találkozó

április 21.
április 28.

Nagymágocsi Mazsorett Együttes
háziversenye
Bolhapiac

július 6-7.
július 12.

Kung-fu tábor
Palacsintasütés Derekegyház

július 20.
július 27.
július 27.
augusztus 20.

Falunap
Anna-bál
Egészségnap
Kenyérszentelés és ünnepi mise

augusztus 25.

Civil és Családi Nap a Károlyikastélyban
Szünidei gyerekfoglalkozások

január 25.
február 16.
február 8.
február 10.
február 23.
március 7.
március 8.
március 10.
március 14.

június 19.-26., július 3.-10.-17.24.-augusztus 14.-21.-28.
szeptember 21-22.

Kulturális Örökség Napok

szeptember 28.
szeptember 28-29.

Boszorkányszombat
Szent Mihály Napok

október 5.
október 23.
november 10.

Civil bál
Községi ünnepség
Ünnepség Felicián atya
születésének 100. évfordulójára
Sportbál
Házhoz megy a Mikulás

november 23.
december 5.

Szervező
ÁMK műv.ház és könyvtár
óvoda
Kastélyotthon
Horgászegyesület
nyugdíjasklub
Mozgáskorlátozott Egyesület
Klub’99 Baráti Társaság
Nyugdíjasklub
iskola
ÁMK műv.ház és könyvtár
iskola
ÁMK műv.ház és könyvtár és
az önkormányzat
ÁMK műv.ház és könyvtár
Nefelejcs Népdalkör és
Napraforgó Citerazenekar
SZMK és az ÁMK műv.ház
és könyvtár
ÁMK műv.ház és könyvtár és
az önkormányzat
Kung-fu csapat
ÁMK műv.ház és könyvtár és
a civil szervezetek
ÁMK műv.ház és könyvtár
nyugdíjasklub
Comix System Kft.
Katolikus egyházközség és az
ÁMK műv.ház és könyvtár
NAFI, ÁMK műv.ház és
könyvtár és az önkormányzat
ÁMK műv.ház és könyvtár
ÁMK műv.ház és könyvtár és
az önkormányzat
ÁMK műv.ház és könyvtár
ÁMK műv.ház és könyvtár és
az önkormányzat
Civil szervezetek
ÁMK műv.ház és könyvtár
ÁMK műv.ház és könyvtár
Sportegyesület
ÁMK műv.ház és könyvtár,
Klub’99 Baráti Társaság,
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december 6.
december 7.
december 12.
december 16.
december 1-8-15-22.
december 22.
december 21.
december 31.

Mikulás ünnepség az iskolában és
az óvodában
Blous Company koncert
Karácsonyi kézműves klub
Karácsonyi kézműves klub
Adventi gyertyagyújtások
Falusi Karácsonyi ünnepség
Közreműködés a kastély
karácsonyi ünnepségén
Szilveszteri disco

Lovas Egyesület
ÁMK
Klubkert Kft.
ÁMK műv.ház és könyvtár
ÁMK műv.ház s könyvtár
NAFI, ÁMK műv.ház és
könyvtár, civil szervezetek,
iskola
ÁMK műv.ház és könyvtár
Klubkert Kft.

Kiemelt rendezvényeink:
Magyar Kultúra Napja
A Magyar Kultúra Napját ünnepeltük január 25-én. Ünnepi beszédhangzott el, majd
műsort adtak az általános iskola tanulói, mesemondó verseny helyezettjei, Kristóf Csaba,
Varga Aladár és a Klub’99 Baráti Társaság tagjai.
Segítők: általános iskola, Klub’99 Baráti Társaság
Költségek: 5000 Ft
Résztvevők: 80 fő
Március 15. - Községi ünnepség
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából szervezett községi
rendezvényen az ünnepi műsort az általános iskola tanulói, a Nefelejcs Népdalkör és a
Napraforgó Citerazenekar valamint Varga Aladár adták. A koszorúzást követően - az előző
évi sikeres kezdeményezés után - a hagyományteremtés szándékával, az előtérben berendezett
Pilvax-kávéházba vártuk a vendégeket.
Segítők: Irodalmi kör, Nefelejcs Népdalkör, Napraforgó Citerazenekar
Költségek: A süteményeket felajánlásokból biztosítottuk.
Résztvevők: 80 fő
Húsvéti készülődés
Hagyományőrző húsvéti foglalkozást szerveztünk gyerekeknek. Locsolóverseiket
mondták el a fiúk egy-egy csoki tojásért, felidéztük a húsvéti hagyományokat, kézműves
foglalkozásokon tojást festhettek, képeslapot, tojástartót készíthettek, nyuszi figurát süthettek
kalácstésztából.
Költségek: anyagköltség 20.000 Ft
Résztvevők: 40-50 fő
Községtakarítás
Az elmúlt évben is részt vettünk a Közútkezelő Kht. és az önkormányzat
közreműködésével a Föld Napján szervezett községtakarítás lebonyolításában.
Segítők: önkormányzat, civil szervezetek
Költségek: önkormányzat finanszírozta a közös ebéd költségeit
Résztvevők: 50 fő
Egészségnap
Magyarország Átfogó Egészségvédelmi Szűrőprogramja keretében az elmúlt évben is
a helyi Comix System Kft. tulajdonosa, Tóth Imre közbenjárásával 2013. július 27-én
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szűrőkamion érkezett községünkben, ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatokat biztosítva a
lakosság számára.
Segítők: Tóth Imre,
Résztvevők: 100 fő
Falunap
A falunapok helyszíne a művelődési ház előtti Petőfi-tér volt. A 2013. július 20-án
megtartott falunap programjaiból: kispályás labdarúgó bajnokság zajlott a sportpályán, volt
Falusi 7próba, főzőverseny, ügyességi versenyek: rekesztorony építés, bolondbringa pálya,
labirintus, arcfestés, ugrálóvár, bungee-jumping. A nyugdíjas egyesület tagjai palacsintát, a
horgászegyesület tagjai halat sütöttek a résztvevők számára. Gyermekelőadást élvezhettek a
kicsik és nagyok egyaránt. Atkári Krisztián polgármester köszöntötte az érdeklődőket majd a
legfiatalabb lakosok köszöntésére került sor. Színpadi programok keretében helyi és kistérségi
csoportok mellett testvértelepüléseink, Kispiac és Mágocs település fellépői mutatták be
műsorukat.
A sztárvendégünk a United lett volna, akik pár nappal a rendezvény előtt lemondták a
fellépésüket. Az idő rövidsége miatt nagyon nehéz volt új fellépőket találnunk, végül a Happy
Gang együttesre esett a választásunk, akik nagyon jó hangulatot varázsoltak. A falunapok
zárásaként sikerült tűzijátékot szerveznünk a falubeliek nagy örömére, végül pedig a Piroshó
zenekar szórakoztatta a közönséget.
Segítők: önkormányzat, civil szervezetek, magánszemélyek
Költségek: Önkormányzati támogatásból illetve vállalkozások, képviselők, magánszemélyek
felajánlásaiból befolyt, falunapra fordított összeg: 874.000 Ft
Résztvevők: közel 1000 fő
Szünidei foglalkozások
Az elmúlt nyáron is a hagyományoknak megfelelően heti rendszerességgel tartottunk
foglalkozásokat gyerekeknek minden szerdán a könyvtárral együtt. Megszokták, várják ezeket
a nyári találkozási alkalmakat. Meséléssel, kézműves foglalkozásokkal, sorversenyekkel,
kirándulásokkal színesítettük az érdeklődő gyerekek napjait.
A rendőrség munkatársai egy alkalommal a nyár veszélyeire hívták fel a gyerekek
figyelmét és játékos ügyességi vetélkedőt tartottak számukra, a legügyesebbeket jutalmazták.
Tomanek Gábor és Nagy Erika Játsszunk együtt címmel tartott játékos, vidám irodalmi
foglalkozást a gyerekeknek.
Az egyéb kézműves foglalkozásokat, ügyességi vetélkedőket és kirándulásokat az
intézmény dolgozói valósították meg. Megismerkedtünk a kenyér születésével, ellátogattunk a
helyi pékségbe. Horgászkaland címmel kirándultunk a horgásztóhoz, a horgászat rejtelmeibe
Nagy Pál és Holman Pál avatta be a gyerekeket. Barangolás községünk múltjában és
jelenében címmel a helytörténeti gyűjteménnyel ismerkedtünk. Megnéztük a Nonprofit Kft.
közfoglalkoztatottai által művelt veteményeskertet, a gondozott kisállatokat. Indiánnyár,
Ellátogat a szerencse a könyvtárba, Iskolanyitogató címmel szerveztünk még foglalkozásokat.
Segítők:
Költségek: 50.000 Ft
Résztvevők: 130 fő
Civil és Családi Nap
Harmadik alkalommal került megrendezésre a Civil és Családi Nap a kastély
parkjában. Környező települések és helyi civil szervezetek, munkahelyi közösségek, családok,
baráti társaságok vettek részt a rendezvényen. A szomszédos települések Székkutas,
Derekegyháza, Árpádhalom színesítette műsorral a napot.
Segítők: önkormányzat, NAFI, CENT-RM Bt., GYP Professional (hangosítás)
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Költségek: Az ebéd alapanyagköltségeit a NAFI előlegezte meg, amit a támogatási jegyekből
befolyt összegből visszafizettük, a rendezvényhez szükséges eszközök szállítását az
önkormányzat segítette.
Résztvevők: 400 fő
Boszorkányszombat
A Népmese Napja alkalmából ismét Boszorkányszombat címmel szerveztünk a
gyerekeknek programot. A művelődési házban boszorkányos hangulatot teremtettünk a
dekorációval, mesebeli akadályokkal kellett megküzdeniük az érkező gyerekeknek. A GrimmBusz Színház műsora sikert aratott a jelenlévők körében. Kézműves foglalkozás, mese-totó,
boszorka szépségverseny, boszorka kozmetika és fodrászat várta a boszorkatanoncokat és
ördögfiakat. A könyvtárral és a Klub ’99 Baráti Társaság tagjaival közösen szervezett
rendezvényen segítségünkre voltak a pedagógusok, a nyugdíjasklub tagjai,
közfoglalkoztatottak, önkéntes segítők.
Segítők: több mint 30 önkéntes segített a rendezvény lebonyolításában.
Költségek: könyvtári pályázati keretből, önkormányzati támogatással és vállalkozó
támogatásával tudtuk finanszírozni a költségeket
Résztvevők: 150 fő
Kulturális Örökség Napjai
Harmadik alkalommal csatlakoztunk a Kulturális Örökség Napjai elnevezésű országos
programsorozathoz, mely 2013. szeptember 21-22-én került megrendezésre. Az érdeklődők a
kastély és a park megtekintése után a helytörténeti gyűjteményt tekinthették meg, ahol
üdítővel, pogácsával vártuk őket mindkét napon.
Segítők: Petrecz Pál, Varga Ferenc, Dóczi Jusztina, Kovács Adrienn, Dobóczki Mónika
Résztvevők: 100 fő
Szent Mihály-napok
Szeptember 28-29-én került megrendezésre a programsorozat. Szombaton az Örökség
zenekar várta a rockzenét kedvelőket a művelődési házban. Vasárnap a megújult Lila téren
szerveztünk délutáni programot, amelyen részt vett a Hunyadiak Örökében Hagyományőrző
Egyesület történelmi műsorával. Tájjellegű borokat, mustot kóstolhattak a látogatók, akiket a
programok végén egy tál paprikás krumplival vendégeltünk meg.
Segítők: Klubkert Kft., a „Lila tér lakói” (környékbeli lakosok)
Költségek: A rendezvény az „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek” című programsorozat
keretében valósult meg.
Résztvevők: 60 fő
Október 23.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából ünnepi beszédet
mondott Magyar Zita alpolgármester, felléptek az általános iskola tanulói valamint a nefelejcs
Népdalkör és a Napraforgó Citerazenekar.
Résztvevők: 60 fő
Adventi gyertyagyújtások
Az adventi gyertyagyújtások alkalmával a civil szervezetek, a helyi csoportok
segítségével valósulnak meg a vasárnap délutáni műsorok és vendéglátás. Évről évre egyre
több érdeklődő vesz részt ezeken az alkalmakon.
Az idei évben helyi kézművesek árulták gyönyörű munkáikat a rendezvények
alkalmával.
Költségek: Résztvevők: alkalmanként 30-40 fő
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Mikulás
Az általános iskolai és az óvodai Mikulás rendezvény megvalósításában működtünk
közre. Kulturális közmunkán alkalmazott fiatalok segítettek a Mikulásnak csomagolni és
krampuszként csomagokat osztani.
Résztvevők: 250 fő
„Házhoz megy a Mikulás”
A Klub ’99 Baráti Társaság és a Lovassport Egyesület tagjainak közreműködésével
sikerül minden évben megvalósítani a Mikulás csomagok házhoz szállítását családokhoz.
Nagy érdeklődés volt az akció iránt az elmúlt évben.
Költségek: Résztvevők: legalább 250 csomag kiszállítása kb. 80 házhoz.
Hírmondó Karácsonyi Ünnepség
A Nagymágocsi Hírmondó alakulásának évfordulójához kapcsolódik a karácsonyi
ünnepség megszervezése. Felajánlásoknak köszönhetően sok csomag került az elmúlt évben
is kisorsolásra. Az érdeklődők színvonalas műsorokat láthattak a fellépőktől.
Segítők: Civil szervezetek, iskola, Hírmondó szerkesztőbizottsága
Költségek: Résztvevők: 200 fő
4. TURISTASZÁLLÓ
Férőhely (fő): 13, Szobaszám: 3
Internetes hirdetési oldalakon népszerűsítjük a szálláslehetőséget. 2013-ben eltöltött
vendégéjszakák száma: 364. A turisztikai célú igénybevétel száma csökkent, többségében a
Nagymágocson vagy a környékben munkát végzők vették a szállást igénybe.
5. FELICIÁN ATYA HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY
Az elmúlt évben több alkalommal látogatták iskolai csoportok és felnőtt kiránduló
csoportok a kiállítást. Helytörténeti jellegű rendezvényeket a gyűjtemény épületében
szerveztük. A kiállítás áprilistól októberig szombati napokon 14 és 16 óra között tartott
nyitva, más időpontban a könyvtárban történő előzetes egyeztetés szerint biztosítottuk a
látogathatóságot.
Ünnepség Felicián atya születésének 100. évfordulója alkalmából
2013. november 8-án volt százéves évfordulója Felicián atya születésének. Ezen
alkalomból ünnepséget szerveztünk tiszteletére, ahol megemlékeztünk alakjáról és
községünkben végzett sokrétű és kiemelkedő munkájáról.
Résztvevők: 80 fő
Költség: 10.000 Ft
6. LAPKIADÁS
A helyi lap útján igyekeztünk a lakosságot a legfontosabb helyi hírekről, községi,
közéleti eseményekről, közérdekű tudnivalókról tényszerűen tájékoztatni. Törekedtünk a
megjelenési határidők pontos betartására. A lap szerkesztésében aktívan közreműködők,
tudósítók számát nem sikerült az elmúlt időszakban növelni.
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NAGYMÁGOCSI HÍRMONDÓ ÖSSZESÍTETT ELSZÁMOLÁS
2013. ÉVRE
ElőKaElaNyomdai
fizepott*
dott**:
költség:
tés:
:
11-12. szám
(20
oldal)****
1. szám
2. szám
3. szám
4. szám
5. szám
6-7. szám
(16
oldal)***
8. szám
Különszám
9. szám
10. szám
Sorsjegy
Összesen:

Bevétel
*****:

Hirdetés:

Össz. Nyereség
bevétel:
:

530
530
540
540
530
530

416
367
322
327
313
375

1
1
1
1
1
1

48720
29400
29400
29400
29400
29400

57900
36800
32300
32800
31400
37800

8000
1250
2500
310

65900
38050
34800
33110
31400
37800

17180
8650
5400
3710
2000
8400

540
550
1000
540
540
1000

361
345
1000
332
348
766

1
1

38850
29400
50001
29400
29400
5842
329893

54300
34600

8000
5000
50000

62300
39600
50000
33300
34900
76600
471860

23450
10200
-1
3900
5500
70758
141967

1
1
0

33300
34900
76600
404800

67060

* Minden esetben 500 db-ot rendelünk az újságból, ingyen adnak változó darabszámot
pluszban.
** A megadott darabszámon felül még hozzá kell számolni a kötelespéldányt: 30 db
számonként.
*** Eladási ár: 150 Ft/db.
**** Összevont, naptármelléklettel és plusz egy színnel nyomott példány.
Eladási ár 150 Ft/db.
***** Tartalmazza az előfizetésből származó bevételt is.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjenek, s a
jövőben is támogassák az intézmény működését.
Nagymágocs, 2014. január 31.

Tóthné Rostás Ágnes
mb. igazgató
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