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A művelődéshez, tanuláshoz, szórakozáshoz szükséges feltételek biztosítására törekszünk
intézményünkben. Értékes közösségi programok szervezésével a lakosság számára olyan
kulturális teret kívánunk nyújtani, hogy szeressenek itt élni.
Folytatódnak 2014-ben az épületben a felújítási munkák. A munkálatok ideje alatt
törekednünk kell arra, hogy szolgáltatásaink a legrövidebb ideig szüneteljenek. Az év
második félévétől megújult környezetben és arculattal várjuk látogatóinkat, hisz az
önkormányzat sikeres pályázatának köszönhetően intézményünk épülete folyamatosan szépül.
A felújítás befejezésével méltó környezetet kap a kulturális élet.
I. KÖNYVTÁR
2014. év fő feladatai
Korszerű könyvtárat és információs központot kívánunk működtetni. Célunk, hogy
szolgáltatásainkkal segítsük Nagymágocs lakóit, az oktatásban résztvevő tanulókat.
Használóink számára biztosítsuk az információkhoz és tudáshoz való szabad hozzáférést.
1. Nyilvános könyvtári feladatok
A községi könyvtár tereiben a külső felújítás után belső felújításra is szükség lenne.
Feltételeit pályázati lehetőségek kihasználásával igyekszünk megteremteni. Addig is
törekszünk arra, hogy az olvasókat otthonos, barátságos környezettel várjuk.
Személyi feltételekben az év folyamán előreláthatólag nem várható változás. Az előző
évben megkezdett képzéseken 2014-ben is részt veszünk a Szentesi Művelődési Központtal
konzorciumban szervezett képzéseken. Az intézményünk TÁMOP-os pályázata révén 1 fő
angol nyelvi képzésen, 1 fő könyvtárszakmai képzésen vesz részt.
Tárgyi feltételeinkben a TÁMOP-os pályázat révén részben megújul a berendezés. Új
számítógépes asztalok, székek, íróasztalok, irattároló szekrény, könyvespolcok és
kölcsönzőpult kerül a könyvtár tereibe.
1.1. Állományalakítás
A könyvtár állományának gyarapítására a közművelődési normatíva 10 %-át kell
felhasználni. Az intézmény költségvetésében biztosított összegből és az érdekeltségnövelő
támogatásból gyarapítjuk a könyvtár állományát. Használt könyvek vásárát tervezzük ebben
az évben is. A befolyt összeg szintén az állománygyarapítás keretét növeli. A
dokumentumbeszerzés a Gyűjtőköri szabályzat irányelvei szerint történik, az olvasói
igényeket figyelembe vesszük. Különös tekintettel kell lenni az értékes gyermekkönyvekre. A
keresett, állományunkban nem megtalálható művekről „kívánságlistát” vezetünk. A beszerzés
helyének megválasztásakor figyelemmel kell lenni a költséghatékonyságra, a kedvezőbb
árakat kínáló könyvkereskedésektől szerezzük be a könyveket, ingyenes szállítási
lehetőségeket kihasználjuk. A Könyvtárellátó Nonprofit Kft-vel szerződést kötünk
könyvbeszerzésre, de figyelemmel kell lenni egyéb kereskedések akciós ajánlataira is.
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Gyarapítási lehetőség ezeken túl az ajándékok elfogadása. A felajánlott ajándékkönyvek
közül azokat vesszük állományba, melyek nincsenek meg a könyvtárban, beleillenek a
gyűjtőkörbe, olvasói érdeklődés van irántuk.
Hetilapok, havi lapok megrendelésénél szintén az olvasói igényeket vesszük figyelembe.
Az elavult, elhasználódott, fölöslegessé váló dokumentumok kivonását folyamatosan
végezzük.
1.2.Állományvédelem
Igyekszünk a polcok zsúfoltságát csökkenteni, ezzel is megakadályozni, hogy kiemeléskor
a könyvek sérüljenek. A felújítási munkák alatt védjük a sérüléstől, elpiszkolódástól őket. A
sérült könyveket javítjuk folyamatosan. Késedelmes olvasók figyelemmel kísérése,
felszólítása a dokumentumok könyvtárba való visszahozására, elveszett könyvek árának
megtérítésére.
Az állomány ellenőrzését folyamatosan végeztük az elmúlt évben az állomány
számítógépes adatbázisban való feldolgozásának előkészítése során, azt még nem zártuk le. A
feladatot a tavaszi hónapokban el kell végezni.
1.3. Nyilvántartások, feldolgozás, feltárás (katalógusépítés, bibliográfiakészítés)
Az új könyvek feldolgozása mellett folytatjuk az állomány visszamenőleges feldolgozását
a HunTéka könyvtári nyilvántartó programmal. A teljes feldolgozást 2014. második félévére
meg kell valósítanunk. A feldolgozást követően állományunkról otthonról is tájékozódhatnak
az olvasók az internet segítségével.
1.4. Olvasószolgálat (kölcsönzés, tájékoztatás, rendezvények, kiállítás, programok)
A könyvtár terei elég szűkösek a közel húszezer kötet elhelyezésére, számítógépes terem
és foglalkozások tartására alkalmas olvasóterem fenntartására. Évek óta a helyiségek
berendezését, a könyvek korosztályonkénti elhelyezését igyekeztünk úgy kialakítani, hogy
minden használói réteg zavartalanul élvezhesse a könyvtár szolgáltatásait. A számítógépes
terem nyújtotta lehetőségeket használók és az olvasók nem zavarják egymást.
Új beszerzéseinkről történő tájékoztatásra nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk. Ki kell
használni a könyvtári hirdetőtábla, a helyi lap, az iskolai faliújság és a honlap nyújtotta
lehetőségeket e célra.
A könyvtárközi kölcsönzés lehetőségét minden alkalommal felajánljuk az olvasók
számára, ha olyan könyvet keresnek, amely állományunkban nem található meg. Így
biztosítjuk, hogy ne kerüljenek hátrányba nagyobb, városi könyvtárak olvasóival szemben. A
megyei könyvtár továbbra is térítésmentesen nyújtja ezt a szolgáltatást számunkra. Más
könyvtárakból a kölcsönzés alkalmával a visszaküldés postai költségét meg kell az olvasónak
térítenie. Vakok és gyengénlátók számára a hangos könyvtárból a könyvtárközi kölcsönzés
minden esetben térítésmentes. A hangos könyveket részükre CD-n vagy hangkazettán tudjuk
igényelni.
A gondozási központ munkatársai segítségével az elmúlt évben is elláttuk az azt igénylő
gondozottaikat olvasnivalóval. Szélesebb kör számára is igyekszünk ezt a lehetőséget
biztosítani, a mozgásukban korlátozott olvasók számára a könyveket házhoz szállítani. Ehhez
igénybe vesszük a gondozási központ dolgozóinak segítségét, közhasznú foglalkoztatottak
munkáját.
Az elkészült új honlapot tartalommal kell feltölteni, rendszeresen frissíteni.
Régi fotókat gyűjtöttünk korábban is, ebben az évben erre is nagyobb hangsúlyt
helyezünk. A lakosság bevonásával érdekes családi és Nagymágocs szempontjából fontos
dokumentumokat tervezünk összegyűjteni, digitalizálni. A település és az itt élő emberek
múltját bemutató anyagokat közkinccsé kívánjuk tenni helyismereti dokumentumok
feldolgozására alkalmas programunk segítségével.
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A civil szervezetekkel szerveződéseik óta nagyon jó az intézmény kapcsolata. Céljaink
megvalósítása érdekében kölcsönösen együttműködünk - többségükkel közel két évtizede.
Rendezvényeiknek, összejöveteleiknek helyet adunk, azok megszervezésében, pályázataik
megírásában, plakátok, szórólapok elkészítésében segítséget nyújtunk. A civil szervezetek –
nem csak a kulturális területen működők – az intézmény munkáját segítik közreműködésükkel
egy-egy rendezvényünk lebonyolításánál. A hagyományos jó kapcsolat fenntartása, építése
továbbra is célunk.
„A Nagymágocsi Gyermekekért” Alapítvánnyal együttműködési megállapodás alapján
közösen működtetjük a teleházat a könyvtárban. Gyermekek számára szervezett
rendezvényeinket kérelemre anyagilag is támogatják.
Irodalmi kör foglalkozásainak helyet biztosítunk, meghívóikat rendezvényeikre
elkészítjük, megvalósításban közreműködünk.
A dalkör és később a citerazenekar megalakulásánál a könyvtár „bábáskodott”, a két
együttessel különösen szoros a kapcsolat. Működésükhöz ritkán igényelnek segítséget, helyi
nagy rendezvényük, a hagyományos népzenei találkozó megszervezésében könyvtár és
művelődési ház egyaránt segítséget nyújt. Az együttesek az általunk szervezett rendezvények
gyakori közreműködői.
Számítógépes tanfolyamok iránti igényt a tavaszi hónapokban igyekszünk kielégíteni,
februárban indítjuk az első tanfolyamot.
Olvasói programok rendszeres szervezésére szeptemberig lesz lehetőségünk felnőttek és
gyerekek számára a TÁMOP-os pályázat támogatásával.
A Nyár olvasója akciót ebben az évben is meghirdetjük, ezzel is népszerűsítjük az
olvasást, felhívjuk a figyelmet a könyvtár használatára.
Folytatjuk a nyári szünidős foglalkozások szervezését, lebonyolításába segítőket
bevonunk.
Napközis jellegű hagyományőrző nyári tábort szervezünk általános iskolások számára.
Népmese napjához kapcsolódóan művelődési házzal közösen megszervezzük a
„Boszorkányszombat”-ot.
Várhatóan folytatódik 2014-ben is a népszerű rendezvénysorozat, az őszi Országos
Könyvtári Napok. A megyei könyvtárral együttműködve, pályázatukhoz csatlakozva azon
ebben az évben is részt kívánunk venni.
Ünnepekhez, jeles napokhoz kapcsolódóan foglalkozásokat szervezünk gyerekeknek
(farsang, húsvét, Föld napja, karácsony, stb.).
1.5. Pályázatok
Várjuk a TIOP-1.2.3-11/1-2012-309 kódjelű pályázatunk kedvező elbírálását, mellyel
jelentősen tudnánk fejleszteni a könyvtár szolgáltató képességét.
Ebben az évben szeptember 30-ig kell megvalósítanunk a TÁMOP-3.2.4.A-2012-0030
kódjelű pályázatunkban vállalt feladatokat. Olvasásnépszerűsítő rendezvények, író-olvasó
találkozók, könyvtári vetélkedők, számítógép-használói tanfolyamok, nyári tábor várják az
olvasókat a pályázati támogatás felhasználásával.
Figyeljük a pályázati kiírásokat és az adódó lehetőségeket kihasználjuk szakmai
programjaink megvalósítása, tárgyi eszközeink fejlesztése, könyvtár belső felújítása céljából.
2.

Iskolakönyvtári munka
Egyik legfontosabb feladatunk a gyerekek olvasóvá nevelése. Biztosítjuk a lehetőséget
könyvtári órák tartására, a pedagógusok igényei szerint tartunk a könyvtárban az iskolások
számára könyvtárbemutató, könyvtárhasználati foglalkozásokat.
A könyvtári állomány fejlesztésénél figyelemmel leszünk a tanórákra való felkészüléshez
szükséges dokumentumok beszerzésére. A könyvtár tereit a könyvtári órák megtartására
alkalmas módon rendezzük be.
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Vetélkedőket, rendhagyó irodalomórákat szervezünk gyerekek számára, melyek a
tanórákon tanultakat erősítik meg, mélyítik el.
Feladatok havi bontásban:
Január
• Mesemondóverseny gyerekeknek
• Munkanapló, beiratkozási napló, csoportos és egyéni leltárkönyvek adatainak
összesítése, lezárása
• 2013. évi érdekeltségnövelő támogatásból beszerzett dokumentumok kimutatása
• 2013. évi beszámoló, 2014. évi munkaterv elkészítése
Február
• Statisztikai jelentés elkészítése a könyvtár 2013. évi tevékenységéről
• 2014. évi érdekeltségnövelő támogatáshoz adatszolgáltatás
• Számítógépes használói képzés szervezése
• Iskolai könyvtár állományának feldolgozásra előkészítése, selejtezésre kerülő könyvek
kiválogatása
Március
• Író-olvasó találkozó V. Kulcsár Ildikóval
• Iskolai könyvtár állományának feldolgozásra előkészítése, selejtezésre kerülő könyvek
kiválogatása
Április
• Költészet napi rendezvény
• Használt könyv börze
• Hagyományőrző nyári tábor szervezésének megkezdése
• Versmondó verseny gyerekeknek
• Író-olvasó találkozó Maros Edittel
Május
• Nyár olvasója vetélkedő meghirdetése
• Állományellenőrzés lezárása
• Természetvédelem éve alkalmából előadás szervezése
• Író-olvasó találkozó Csukás Istvánnal
Június, július, augusztus:
• Szünidei könyvtári foglalkozások
• Hagyományőrző nyári tábor
• Tartós tankönyvek állapotának ellenőrzése, esetleges selejtezése
• Új tartós tankönyvek nyilvántartásba vétele az iskolai könyvtárban
Szeptember
• TÁMOP pályázat megvalósításának zárása, beszámoló, elszámolás
• Népmese Napja - Boszorkányszombat
Október
• Őszi könyvtári napok rendezvényeihez kapcsolódás
• Iskolai éves statisztika elkészítése
November
• Gyermekkönyvhónap alkalmából rendezvény szervezése
December
• Karácsonyi készülődés – foglalkozások gyerekeknek és családoknak
• Könyvfelhasználási keret felhasználásának ellenőrzése
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(A tervezett rendezvények, programok megvalósítása közös szervezésben történik a
művelődési házzal, emiatt némi átfedés tapasztalható a művelődési háznál feltüntetett
részletes programtervvel.)
További olvasásnépszerűsítő programok szervezése pályázat keretében később egyeztetett
program szerint történik.
3. Teleház, eMagyarországpont
Továbbra is várjuk a község lakosságát a megszokott szolgáltatásokkal: internethozzáférés, szövegszerkesztés, nyomtatás, scannelés, fénymásolás, spirálozás, faxolás.
Egyénre szabott segítséget nyújtunk a számítógépes ügyintézéshez, levelezőprogramok
használatához a szolgáltatásokat igénybevevők számára.
Az azt igénylő civil szervezeteknek működésükhöz biztosítjuk a számítógépes
infrastruktúrát.
II. MŰVELŐDÉSI HÁZ
A művelődési ház fő feladatai
- a település környezeti, szellemi, művészi értékeinek, hagyományainak feltárása,
megteremtése, megismertetése, ápolása
- az ünnepek kultúrájának gondozása
- ismeretterjesztő, amatőr alkotó, művelődő közösségek létrehozása, támogatása
- a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, kultúrák közötti kapcsolatok
kiépítésének és fenntartásának segítése.
1. Rendezvénynaptár
A rendezvénynaptár azokat a rendezvényeket tartalmazza, amelyek időpontját, már az
év elején nagy valószínűséggel meghatározhatjuk. A rendezvénynaptár iránymutató, a
változtatás és bővítés lehetőségét magában hordozza. Tartalmazza azokat a rendezvényeket is,
melyeket nem az intézményünk szervez, de annak megvalósításában részt veszünk, így
részben felelősek is vagyunk sikeres megvalósításukért.

Dátum

Rendezvény neve

Szervező

január 22.

Magyar Kultúra Napja
Magyar Kultúra Napja alkalmából
gyermekek számára: mesemondóverseny

Nagymágocsi ÁMK

január 22.
február 14.
március 1.
március 6.
március 8.
március 15.
március 15.
március 21.
április 10.

Kastélyotthon zártkörű rendezvénye
Farsangi rendezvény szervezése
családoknak
Író-olvasó találkozó
(V. Kulcsár Ildikó)
Óvodabál
Községi ünnepség az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc emlékére
Nyugdíjasklub farsangi ünnepsége
Víz világnapja – előadás, foglalkozások
Költészet Napja rendezvény felnőtteknek

Nagymágocsi ÁMK
Kastélyotthonért
Alapítvány
Nagymágocsi ÁMK
Nagymágocsi ÁMK
Nagymágocsi ÁMKNapközi Otthonos
Óvoda és Bölcsőde
Nagymágocsi ÁMK
Nyugdíjas Egyesület
Nagymágocsi ÁMK
Nagymágocsi ÁMK
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április 11.

Kölyökszínpad

április 17.

Húsvéti játszóház

április 23. ?

Föld Napja – községtakarítás

április ?
május 1.
május 21. ?
május ?
május 24.
május 24.
május 31.
június 1.
június 7.
június 14.

Versmondó verseny gyerekeknek
Majális
Természetvédelem éve alkalmából
rendezvény
Kihívás Napja
Író-olvasó találkozó Csukás Istvánnal
Gyermeknap
Lovasnap
Óvodai ballagás
Trianoni megemlékezés
Családi Nap
Ballagás

június 21.

Szent Iván-éji rendezvény/Vizes nap

június 22.
június 18-25.
június 30.-július 5.
július 19.
július 2., 9., 16., 23.
július 25-26-27.
július 27.
augusztus 20.

Búcsú
Gyerekfoglalkozások
Hagyományőrző nyári tábor
Testvértelepülési találkozó, kispiaci
fiatalok fogadása
Falunap
Gyerekfoglalkozások
Focitábor
Anna bál
Kenyérszentelés

augusztus 23.

Civil és Családi Nap

augusztus 13-27.
augusztus 30.
szeptember 6.

Gyerekfoglalkozások
Lakodalom
Civil Nap

szeptember 20-21.

Kulturális Örökség Napok

május ?

július 14-20.

szeptember 27. vagy okt. 4.
szeptember 27?
október 2.

Népmese napja alkalmából rendezvény
szervezése gyermekeknek :
Boszorkányszombat
Szent Mihály Nap
Állatok világnapja: foglalkozások,
előadások

október 3.

Idősek Napja

október 4. vagy 18.

Népzenei találkozó

október 11.
október 23.

Sportbál
Községi ünnepség az 1956-os forradalom

KLIK H. J. Ált.
Iskola
Nagymágocsi ÁMK
Nagymágocsi ÁMK
Önkormányzat
Nagymágocsi ÁMK
Nagymágocsi ÁMK
Nagymágocsi ÁMK
Nagymágocsi ÁMK
Nagymágocsi ÁMK
Nagymágocsi ÁMK
Lovas Egyesület
Óvoda
Nagymágocsi ÁMK
Iskola
Iskola
Nagymágocsi ÁMK
Önkormányzat
Nagymágocsi ÁMK
Nagymágocsi ÁMK
Nagymágocsi ÁMK
NAFI
Nagymágocsi ÁMK
Nagymágocsi ÁMK
Sportegyesület
Nyugdíjas Egyesület
Nagymágocsi ÁMK
Nafi
Nagymágocsi ÁMK
Családi rendezvény
Lovas Egyesület
Nagymágocsi ÁMK
önkéntesek
Nagymágocsi ÁMK

Nagymágocsi ÁMK
Nagymágocsi ÁMK
Önkormányzat
Nefelejcs Népdalkör
és Napraforgó
Citerazenekar
Sportegyesület
Nagymágocsi ÁMK
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November ?
november 15.
november 30. –
december 7.,14.,21.
december ?

és szabadságharc emlékére
Klub ’99 Baráti Társaság 15. éves
évfordulós rendezvénye, klubtalálkozó
székkutasi ÖFI klubbal
Évzáró vacsora

Klub ’99 Baráti
Társaság

Advent

Nagymágocsi ÁMK

Karácsonyi ünnepség

Nyugdíjasklub
Klub’99 Baráti T.
Lovassport
Egyesület
Nagymágocsi ÁMK
Nagymágocsi ÁMK
Klubkert Kft.

december 5.

Házhoz megy a Mikulás

december 13-14.
december 21.
december 31.

Adventi vásár
Falusi Karácsonyi ünnepség
Szilveszter

Nyugdíjasklub

Rendezvények iránti egyéb igényekre nyitottak vagyunk, így azok köre még évközben
bővülhet. A megvalósításhoz rendelkezésre álló forrásokat pályázati és egyéb támogatásokból
igyekszünk bővíteni.
2. Állandó programok
Hétfő

nagyterem
előtér
kisterem

klub
könyvtár

Kedd
jóga
19.00-20.00

Szerda

Csütörtök
Péntek
capoeira
16.30-18.00
jóga
19.00-20.00
Előre egyeztetett időpont alapján vásár és termékbemutató.
dalkör,
Klub’99
kártyaklub
13.00-18.00
citeraBaráti
NAFI,
zenekar
Társaság
Ügyes
8.00-10.00
alkalmanként
kezek
klubja,
Civil
Főzőklub
baba-mama
alkalmanklub
kerekasztal
havonta
alkalmanként
ként
10.00-12.00
falugazdász
8.00-12.00
lelkisegély
irodalmi kör
havonta
klub
havonta
17.00-19.00
14.00-16.00

Szombat
capoeira
9.30-11.00

Vasárnap

Nyugdíjasklub
havonta

3. Terveink
- Pályázati forrásból július harmadik hetében közel 30 kispiaci fiatalt és kísérőiket látjuk
vendégül és szervezünk programokat számukra egy héten át a NAFI-val együttműködve.
- Az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság által kiírt pályázatra nyújtunk be
rendezvénytervet, melynek keretében történelmi előadásokat és Trianoni megemlékezést
szervezünk.
- Az ifjúság összefogása továbbra is megoldásra váró feladat. Nemzeti Család-és
Szociálpolitikai Intézet pályázatot írt ki gyermekek- és fiatalok közösségeinek támogatására,
melyre intézményünk szeretne pályázatot benyújtani. A program célkitűzései: a gyermek és
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fiatal korosztály részére és aktív részvételével megvalósuló, értékközpontú és értékteremtő
rendezvények támogatása; közösségek erősítése; a szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása.
Folyamatban van az önkormányzat által összeállított ifjúsági kérdőívek kitöltése és
értékelése. Bízunk benne, hogy az ifjúság által megfogalmazott igények segítségével,
közösséggé tudjuk formálni településünk fiataljait.
- Szeretnénk továbbra is nyelvtanfolyamokat szervezni akár nyelvvizsgára való felkészülés,
akár külföldi munkavállalás céljára.
- A tavalyi évben elindítottunk egy Főzőklubot, melyet szeretnénk a 2014-es évben még
rendszeresebben megszervezni.
- Szent Iván-éji hagyományok felelevenítése céljából tervezünk játékos versengést,
szórakozást a község lakói számára.
- Advent – az adventi gyertyagyújtások alkalmával folytatva az előző évi kezdeményezést,
kézműves vásárokat tervezünk.
- Keressük a lehetőséget a szomszédos településekkel valós együttműködésre, közös
programok szervezésére, közös hagyományaink ápolására.
- Eszközparkunkat szeretnénk fejleszteni, ha anyagi forrásokhoz tudunk jutni. Szükségünk
lenne egy projektorra, mert ha bármilyen kulturális programhoz igényeljük ezeket csak az
iskolai munkához igazodva tudjuk elkérni. Érdekeltségnövelő támogatás kihasználásával
pótoljuk a legfontosabb eszközöket.
4. Körök, klubok, civil szervezetek működése
Az intézmény és az önszerveződő közösségek, civilszervezetek kapcsolata,
együttműködése jó. Az intézményben kapnak helyet az amatőr alkotó, művelődő kis
közösségek, klubok, szakkörök, csoportok. Településünk kulturális élete sokszínűségének
megőrzése, fejlesztése érdekében fontos az önszerveződő közösségek munkája, programjaik
szervezése, községi rendezvényeken való szervezett részvételük. A körök, klubok érdeklődési
kör, társas tevékenység szerint alakultak. Igény szerint számukra szervezési, technikai
segítséget nyújtunk.
A művelődési házban működő csoportok: capoeira, jóga, baba-mama klub, irodalmi kör,
Ügyes kezek klubja, Főzőklub, Nefelejcs Népdalkör és Napraforgó Citerazenekar, kártyaklub,
NAFI, Nagymágocsi Nyugdíjas Egyesület, Mozgáskorlátozottak Egyesülete helyi csoportja,
Klub ’99 Baráti Társaság.
Minden lakossági igényt, új kezdeményezést szívesen fogadunk és támogatunk.
5.

Reklámtevékenység

Intézményünk tevékenységének népszerűsítése, rendezvényeink propagálása
érdekében fontos a több csatornán történő tájékoztatás. Rendezvényeinkről az érdeklődőket
hagyományos formában plakátok, szórólapok készítésével, hirdetőfelületeken történő
elhelyezésével tájékoztatjuk. Alkalmanként névre szóló meghívókat készítünk. Tájékoztatást
nyújtunk, híradással vagyunk rendezvényeinkről a helyi lapban. Fokozni kell az elektronikus
megjelenést. Honlapon, közösségi oldalakon népszerűsítjük rendezvényeinket. A
rendezvényeinkről és községi eseményekről az utóbbi időben kevés tudósítás jelenik meg a
médiákban. Törekszünk a szorosabb kapcsolat kialakítására a térségi televízió-stúdiókkal
annak érdekében, hogy nagymágocsi eseményekről tudósítások gyakrabban kerüljenek
képernyőre.
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III. FELICIÁN ATYA HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY
Törekszünk arra, hogy minél szélesebb körben megismerjék az emberek Nagymágocs
természeti, épített és kulturális örökségét. Ennek érdekében idén is csatlakozunk a Kulturális
Örökség Napjai rendezvénysorozathoz. Alkalomszerűen helytörténeti előadásokat szervezünk
Nagymágocs történetének minél szélesebb körű megismertetésére. Lehetőségeink szerint
támogatjuk a helytörténeti kutatómunkát. Tervezett nyári hagyományőrző tábor és nyári
szünidős foglalkozások alkalmával kiemelt figyelmet fordítunk a helytörténet, helyi
hagyományok, helyi természeti értékek megismertetésére.
IV. TURISTASZÁLLÓ
Helyi adottságokon alapuló turizmusfejlesztés a célunk. Nagymágocs nevezetessége a
Károlyi-kastély, az Ybl Miklós által tervezett épületek, jelentős vonzerővel bír a horgásztó.
Vendégeink figyelmét felhívjuk a helytörténeti gyűjteményre, helyi nevezetességekre,
kirándulási lehetőségekre, aktuális programokra. A térség településeinek látnivalóira is fel
kell hívni a vendégeink figyelmét, hisz településünk önmagában nem rendelkezik több napra
szóló látnivalóval. Turisztikai programcsomagok, élményláncok kialakítása környező
településekkel együttműködve segíthetik a turizmus fellendülését.
Szükséges az üdültetéshez kapcsolódó szolgáltatások minőségi színvonalának emelése. A
szálló helyiségei és berendezése is felújításra szorul. A fejlesztés kedvező hatással lehetne
Nagymágocs turisztikai életére. Figyeljük a turisztikai célú pályázati kiírásokat, a fejlesztésre,
felújításra így próbálunk forrást teremteni.
V. LAPKIADÁS
A lap tartalmi összeállításával kapcsolatos teendőket szerkesztőbizottság végzi. A cikkek
összegyűjtése, számítógépes rögzítése, nyomdai előkészítés, fotózás, helyesírás ellenőrzés,
nyomdával kapcsolattartás, a lap terjesztése az intézmény alkalmazottainak feladata.
Továbbra is törekszünk a hiteles, tényszerű, széleskörű tájékoztatásra a község, az itt lakók
életét érintő eseményekről. A lap tájékoztatóképességének növelése érdekében szükséges
lenne több személy bevonása a lakosság érdeklődésére számot tartó cikkek írására.
2014. évi tevékenységünkkel arra törekszünk, hogy az intézményünkbe betérők kulturált
körülmények között szórakozhassanak, művelődhessenek, kikapcsolódhassanak. Azon

dolgozunk, hogy a kultúra értékeit, mind a tárgyi, épített, mind a szellemi
örökségünket megőrizzük, a közönség felé közvetítsük. Célunk, hogy az intézmény
szolgáltatásai iránt növekedjen a lakossági igény, szolgáltatásainkkal újabb igényeket is
ébresszünk.

Munkánk során számítunk az önkormányzat, a helyi segítők, lelkes, kultúrát
támogató ismerősök, barátok, a helyi civilszervezetek, a pedagógusok, a
hagyományőrző csoportok – dalkör, citerazenekar, az irodalmi kör tagjai, valamint a
kultúrát szerető, ápoló közönség és közösség támogatására.
Intézményünk minden korosztály számára nyitott, szeretettel várjuk az érdeklődő
látogatókat!
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a munkatervet elfogadni szíveskedjenek.
Nagymágocs, 2014. január 31.
Tóthné Rostás Ágnes
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