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BESZÁMOLÓ
a Nagymágocsi Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár
2014. évi tevékenységéről
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának közművelődési intézménye a
Nagymágocsi Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár, mely könyvtári szolgáltatást,
közművelődési tevékenységet, turisztikai szolgáltatást (Turistaszálló), múzeumi
tevékenységet (Felicián Atya Helytörténeti Gyűjtemény) és lapkiadást (Nagymágocsi
Hírmondó) végez.
Intézményünk szolgáltatásait az 1997. évi CXL. törvény előírásait betartva, a helyi
közművelődési rendeletben megfogalmazottakat és az éves munkatervben tervezett
feladatokat figyelembe véve szervezi.
A művelődés háza 55 éve szolgálja Nagymágocs lakosságát közművelődési és
könyvtári feladatok ellátásával, változó szervezeti keretek között. Lapkiadás feladatait 1989
óta, üdültetési és muzeális kiállítóhelyi feladatokat 2003 óta lát el az intézmény.
Az elmúlt évben általános művelődési központ típusú intézményként működtünk az
óvodával és a bölcsődével július 31-ig. Szervezeti átalakulás után két önálló intézmény
létrehozására került sor. Augusztus 1-től egy intézményt alkot az óvoda és a bölcsőde, a
művelődési központ szervezetébe a művelődési ház, könyvtár, turistaszálló és a helytörténeti
gyűjtemény került.
2014-ben is legfőbb feladatunknak tekintettük a helyi lakosság minden korosztálya
számára minél jobb feltételek teremtését a művelődéshez, tanuláshoz, tájékozódáshoz a
szabadidő hasznos és kellemes eltöltéséhez. Programjaink megszervezésénél figyelembe
vettük a használói igényeket.
2014-ben nagy változás történt intézményünk életében, pályázati forrásból megújult az
1960-ban épült művelődési ház. Az intézményben folytatódtak az előző évben megkezdett
felújítási munkák májusig. Ez jelentősen befolyásolta programjaink szervezésének
lehetőségeit. Figyelemmel kellett lenni az aktuális felújítási munkákra, az esetleges
balesetveszélyes helyzetekre. A fedett tárolást igénylő, felújításhoz használt anyagok
tárolására csak belső közösségi tereinkben volt lehetőség. A kedvezőtlen feltételek és az
anyagi korlátok mellett is a 2014. évi rendezvény- és munkatervünket sikerült teljesítenünk.
A 2014. ÉV MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE
1. AZ INTÉZMÉNY SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEINEK BIZTOSÍTÁSA
1.1

Személyi feltételek

Az intézmény szakfeladatait az elmúlt évben 1 fő művelődésszervező, 1 fő
könyvtáros-közművelődési szakember, 1 fő részmunkaidős informatikus könyvtárosművelődésszervező végezte. Július 31-ig ÁMK-ként majd átszervezést követően művelődési
központként működtünk. Az intézmény vezetését 1 fő szakalkalmazottunk munkaköri
feladatai mellett látta el. Az adminisztrációs feladatok elvégzését közcélú foglalkoztatott látta
el. Az intézmény takarítási feladatait 1 fő részmunkaidős takarító 4 órás foglalkoztatásban
végezte, alkalomszerűen közcélú foglalkoztatottak segítették munkáját. A turistaszálló és a
helytörténeti gyűjtemény feladatait is a fenti személyzet látta el.
Lehetőségünk volt kulturális közfoglalkoztatottak fogadására 2013. decembertől 2014.
áprilisig, majd 2014. szeptembertől 2015. februárig. Alkalmazásuk jelentős segítség volt
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rendezvényeink szervezésénél, lebonyolításánál és az épület felújításával kapcsolatban
felmerülő járulékos munkáknál.
Azoknak a középiskolás diákoknak, akik 2016. január 1-je után érettségiznek,
tanulmányaik ideje alatt ötven óra közösségi munkát kell végezniük. Ez az érettségibizonyítvány kiadásának feltétele. Olyan tevékenységet láthatnak el, amelyért nem kapnak
fizetést, társadalmilag hasznos, és valamelyik közösség javát szolgálja. Több középiskolával
kötöttünk együttműködési megállapodást. Minden hozzánk jelentkező tanulónak tudtunk
biztosítani olyan munkát, mely közösségépítő és hasznos volt számukra és számunkra is.
Önkéntes munkájukat főleg gyermekfoglalkozások és községi nagyrendezvények alkalmával
vettük igénybe.
Nyári szünetben 3 fő diákmunkást alkalmazhattunk 1-1 hónapra, munkájukat
pályázathoz kapcsolódó informatikai jellegű feladatok megoldásánál és rendezvények
szervezésénél hasznosítottuk.
Szakmai feladataink minél jobb ellátása érdekében az önképzés mellett tanfolyamokon
vettünk részt. A Szentesi Művelődési Központtal konzorciumban megvalósuló, kulturális
szakemberek továbbképzésére kiírt pályázat keretében szervezett továbbképzések témái:
pályázatírás, menedzsment, kulturális tájékoztatás. Ezen túl TÁMOP pályázatunk keretében 1
fő angol nyelvtanfolyamra járt, 1 fő könyvtári portálok kialakítása, fejlesztése témájú
képzésen vett részt.
1.2

Tárgyi feltételek

A művelődési ház technikai eszközei közül a hangosításhoz keverő-erősítőt
vásároltunk mely egy színvonalas műsor lebonyolításához elengedhetetlen. 50 db kárpitozott
szék vásárlására került sor, melyekkel a régi, sérült nagytermi székeket váltjuk ki. Új
mikrohullámú sütő, porszívó, laminálógép segíti munkánkat. Háztartási eszközeink közül az
évek alatt elhasználódott poharakat és tálakat pótoltuk ki.
Könyvtári tárgyi feltételeinkben a TÁMOP-os pályázat révén részben megújult a
berendezés. Új számítógépes asztalok, székek, íróasztalok, irattároló szekrény, könyvespolcok
és kölcsönzőpult került a könyvtár tereibe.
Az épület külső felújítása során kicserélődtek a rendkívül rossz állapotú külső
nyílászárók, megújult a korábban gyakran beázó tető, az épület hőszigetelése és színes
vakolattal ellátása történt meg. A főbejárat tetszetős, fedett kialakítást kapott. Megújult az
udvari terasz is. Esztétikus megjelenésű bográcsozó főzőhelyek kerültek kialakításra.
Szabadtéri rendezvényeink, programjaink megvalósításához az épület udvara,
közvetlen környezete adta lehetőségeken kívül kihasználjuk a Petőfi tér adottságait, a volt
„Lila játszóteret”, alkalmanként a Károlyi-kastély parkját is.
2. KÖNYVTÁR
2.1

Nyilvános könyvtári feladatok

A nyilvános könyvtár alapfeladatai:
-

gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre
bocsátja,

-

tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és
szolgáltatásairól,

-

biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését,

-

részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében,
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-

biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét,

-

a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudásban, az információs műveltség
elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában,

-

segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos kutatás
és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét,

-

kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat szervez,

-

tudás-, információ és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség
javításához, az ország versenyképességének növeléséhez,

-

a szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe véve szervezi.

A könyvtár az elmúlt évben a hagyományos könyvtári feladatok és szolgáltatások
mellett nagy hangsúlyt fektetett a helyismereti állomány retrospektív feldolgozására, a honlap
fejlesztésére, tartalommal feltöltésére, az olvasás- és könyvtár-népszerűsítő programok
szervezésére.
2.1.1. Állományalakítás, gondozás, apasztás
Az 5/2014. (I. 24.) EMMI rendelet a települési önkormányzatok könyvtári,
közművelődési és múzeumi feladataihoz nyújtott támogatások részletes szabályairól
rendelkezik. A rendelet szerint a normatíva legalább 10 %-át könyvtári állománygyarapításra
kell fordítani. Az önkormányzat biztosította költségvetésünkben a szükséges összeget a
dokumentumvásárlásra.
Az elmúlt évben több módon, jelentős mértékben gyarapodott új dokumentumaink
száma. Dokumentum beszerzésre költségvetési keretből, érdekeltségnövelő támogatásból,
könyvértékesítésből befolyt összegből 452.010,- Ft-ot fordítottunk, melyből 525 db
dokumentumot tudtunk vásárolni.
Szerződést kötöttünk a Könyvtárellátó Nonprofit Kft-vel, de más könyvkereskedések
akciós kínálatát is figyelemmel kísértük és vásároltunk kedvező árú könyveket. Helytörténeti
jellegű kiadványt adásvételi szerződéssel is vásároltunk szerzőtől.
Egyéb módon 39 db dokumentum lett állományba véve 26.097,- Ft értékben.
Az elmúlt évben könyvtári érdekeltségnövelő támogatást az előző évi beszerzések
arányában 97.000,- Ft-ot kaptunk. Az érdekeltségnövelő támogatás mértéke mindig attól függ,
hogy az előző évben önkormányzati támogatásból milyen összeget fordított a könyvtár
állománygyarapításra. 2015-től átalakul a könyvtárak támogatása. A kulturális feladatok
átrendeződése miatt a könyvtárak érdekeltségnövelő támogatása beépül az önkormányzatok
kulturális ágazati feladatai közé.
Ajándékozás útján jelentős mértékben gyarapodott állományunk. Könyvkiadók,
magánszemélyek, szervezetek ajándékaként 541 db dokumentummal gyarapodott a könyvtár
állománya 709.308,- Ft értékben.
Ajándékba kapott, de könyvtárunk állományában már meglévő könyveket könyvvásár
keretében értékesítettük, a befolyt összeget könyvvásárlásra fordítottuk.
Az elmúlt évben összesen 1.105 db dokumentummal gyarapodott a könyvtár
állománya 1.187.435,- Ft összegben.
A Nemzeti Kulturális Alap által indított Márai Programban 2014-ben is részt
vehettünk. A program keretében hazai és határon túli magyar kiadók által megjelentetett,
értéket képviselő könyvekhez juthatnak a résztvevő könyvtárak térítésmentesen. A
könyvkiadók által felajánlott könyvek közötti válogatásra az elmúlt évben sor került, de a
könyvcsomag leszállítása 2015. januárban történt meg. Olvasóink a gyors állományba vételi
és feldolgozási munkának köszönhetően már kölcsönözhetik a program keretében beszerzett
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könyveket. A program keretében 99.564,- Ft értékben 48 dokumentummal gyarapíthattuk
könyvtárunkat.
2014-ben megrendelt és ajándékba kapott időszaki kiadványok (heti és havi lapok)
száma cím szerint: 11 db. Ebből a vásárolt címek száma 10 db 87.201,- Ft értékben.
A Gyűjtőköri Szabályzat irányelvei és az olvasók érdeklődésének figyelembevételével
végezzük a könyvtári állomány gyarapítását. Szem előtt tartjuk, hogy a klasszikus irodalom és
a szakirodalom mellett a kortárs irodalom alkotásai is megjelenjenek könyvállományunkban.
A tartalmilag elavult, elhasználódott, az állományunkat fölöslegesen terhelő, elavult
információkat tartalmazó dokumentumok kivonását az állományból folyamatosan végezzük.
2.1.2. Állományvédelem
Folyamatosan javítjuk házilagosan a sérült könyveket. A javításra már nem érdemes,
nagyon rossz állapotú könyveket selejteztük. Rendszeresen felszólítjuk késedelmes
olvasóinkat a náluk lévő könyvek visszahozatalára.
2.1.3. Nyilvántartások
Befejeződött a könyvtári állomány teljes feldolgozása számítógépes adatbázisba. Az új
beszerzések haladéktalanul feldolgozásra kerülnek. Nyilvántartások egyedi és csoportos
leltárkönyvekben, folyóiratok nyilvántartása folyóirat összesítőn és cardex-lapokon történik.
2.1.3.1 A könyvtár állománya 2014. december 31-én:
Könyv
Hanghordozók
CD-ROM
Összesen:

19.812
498
20
20.330

2.1.3.2 Az állomány tartalmi felosztása:
Szépirodalom
Gyermek- és ifjúsági irodalom
Szakdokumentumok
Összesen:

7.904
3.486
8.940 (felnőtt: 6.824 db, gyermek: 2.116 db)
20.330

2.1.3.3 Beiratkozott olvasók
Időszak

össz.

férfi

nő

aktív
dolgozó

óvodás ált.
közép- felső- nyugisk.
isk.
okt.
díjas
tanuló tanuló tanuló

2014

580

208

372

250

4

113

77

15

77

htb.,
munkanélk
.
11

2.1.3.4 Forgalmi adatok
Nyitvatartási napok száma
Évi összes látogató
Látogatók átlaglétszáma
Összes látogatóból kölcsönző
Kölcsönzők napi átlaglétsz.

2014
229
5225
22,81
3596
15,7

4

GYES,
GYED
, egyéb
jöv.
33

2.1.3.5.
Időszak

2014

Könyvtár összesített adatai

14 éves és fiatalabb

14 éven felüli

látogatók

látogatók

2704

ebből
kölcsönkölcsönző zött dok.
1798
4884

2521

ebből
kölcsönkölcsönző zött dok.
1798
10.993

Összesen
kölcsönzött dok.
15.877

Az épületben folyó felújítási munkálatok miatt februárban, továbbképzés miatt
májusban, éves szabadság kiadása miatt augusztusban zárva volt a könyvtár hosszabbrövidebb ideig.
2.1.4

Olvasószolgálat (kölcsönzés, tájékoztatás)

A könyvtárba betérő olvasók többsége igényli a személyes törődést. Rendszeres
olvasóink igényeit, szokásait ismerjük, tudjuk, ki az, aki segítséget kér a könyvek
kiválasztásához, ki az, aki önállóan szeret válogatni.
Könyvtári állományunk, mind a községi könyvtári, mind az iskolai könyvtári állomány
teljes mértékben feldolgozásra került. Ez rendkívül megnövelte a könyvtár
tájékoztatóképességének hatékonyságát. Weboldalunkon keresztül az olvasóinknak lehetősége
van állományunkban böngészni. Az új dokumentumok HunTéka integrált könyvtári
rendszerbe történő feldolgozása folyamatosan történik. A program segítségével a könyvtári
dokumentumok feldolgozása egyszerűsödött. A dokumentumok állományba vétele, feltárása,
visszakereshetősége gyorsan és szakszerűen biztosítható.
A teljes olvasói létszám adatai is feldolgozásra kerültek, ősztől gépi kölcsönzést alkalmazunk,
a kölcsönzés egyszerűbb és gyorsabb lett.
A „Házhoz megy a könyv” akciónk a családgondozók közreműködésével alacsony
érdeklődés mellett működik. Az idősek, nehezen közlekedők számára biztosított lehetőségre
időről időre fel kell hívni a figyelmet.
Népszerű volt olvasóink körében az ismételten meghirdetett „Nyár olvasója” verseny.
Az elmúlt évben értékes könyvekkel és emléklappal jutalmaztuk legaktívabb olvasóinkat.
Helytörténeti, helyismereti gyűjteményünkbe folyamatosan gyűjtjük a Nagymágocsról
megjelent újságcikkeket. Az újságcikkek digitalizálása és feltöltése a Nagymágocsi
Elektronikus Könyvtárba folyamatban van, szerzői jogi felhatalmazások beszerzése után
tudjuk azokat nyilvánosan szolgáltatni.
Könyvtárközi kölcsönzésre 2014-ben nem volt igény. Ennek oka, hogy elsősorban a
felsőfokú képzésben részt vevő olvasóink vették igénybe a szolgáltatást, és számukra sokkal
gyorsabb a tanszéki, egyetemi könyvtárakból beszerezni a szükséges dokumentumokat.
Továbbá állományunk beszerzésénél igyekszünk a teljes szakirodalmi spektrumot széles
körben lefedni, így olvasóink igényeinek megfelelően ki tudták magukat szolgálni
szakirodalmi állományunkból.
Weboldalunk elindulása a könyvtári távhasználat jelentős megemelkedését mutatja, úgy
látjuk, olvasóink és az intézményünk után érdeklődők is szívesen böngésznek
weboldalainkon, vagy az interneten online elérhető WEBOPAC-unkon, amely nemcsak azt
mutatja, hogy az adott dokumentummal rendelkezünk-e, hanem azt is, hogy a könyv jelenleg
kölcsönözhető-e, illetve meddig van kikölcsönözve.
Honlapunk a könyvtári információk mellett alkalmas kulturális, közhasznú és helyi
digitális tartalmak szolgáltatására is.
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2.1.5

Pályázatok, pályázati eredmények

A pályázati lehetőségeket figyelemmel kísértük az elmúlt évben is.
Az állománygyarapításnál már említettem, hogy a Márai Program keretében 100.000,Ft értékben volt lehetőségünk könyvmegrendelésre. A könyvcsomag 2015-ben érkezett meg.
Az „Összefogás a könyvtárakért” őszi könyvtári napok helyi rendezvényeire a megyei
könyvtár által benyújtott pályázaton keresztül 38.100,- Ft összeget kaptunk olvasói
programok megszervezésére. Felnőttek számára szervezett előadás előadói díjára valamint
kapcsolódó anyagköltségekre használtuk fel.
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. A támogatott pályázathoz kapcsolódó
szerződéskötésre novemberben került sor. A projekt megvalósítása 2015. június 30-ig történik
meg.
Az „Elektronikus könyvtári szolgáltatások fejlesztése a nagymágocsi könyvtárban az
oktatás- képzés és az élethosszig tartó tanulás érdekében” című, TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012
azonosítószámú pályázatunk megvalósítása 2014. szeptember 30-án lezárult. A pénzügyi
elszámolás a projektmenedzsment tagjainak még az év hátralévő részében jelentős
többletmunkát adott, 2015. január 26-án a záró kifizetési igénylést és záróbeszámolót a
közreműködő szervezet elfogadta. A pályázat segítségével akadálymentesített, többnyelvű
(magyar, angol és orosz) könyvtári portált alakítottunk ki, mely a hagyományos és web2-es
funkciókkal is rendelkezik. Az oldalt pmknagymagocs.hu internetes címen lehet elérni.
Emellett gyermekkönyvtári oldallal is rendelkezünk a pmknagymagocs.hu/gyerek webcímen.
Az oldalakba integráltan működik a helyi könyvtári rendszer keresőfelülete (OPAC) is, ahol a
beiratkozott olvasóink megtekinthetik aktuális kölcsönzéseiket, meghosszabbíthatják a náluk
lévő dokumentumok kölcsönzési idejét, illetve megújíthatják éves beiratkozásukat. A projekt
keretében a könyvtár állományának retrospektív feldolgozását felgyorsítottuk: a nyilvános és
iskolai könyvtár állományának teljes feldolgozására sor került, így olvasóink otthonról is
böngészhetnek állományunkban.
A pályázat keretében elindítottuk a Nagymágocsi Elektronikus Könyvtárat, melyet
helyismereti és helytörténeti dokumentumokkal töltöttünk fel. Az oldalon jelenleg
megtekinthetőek a helyi lap, a Nagymágocsi Hírmondó lapszámai a kezdetektől, illetve a
szerzői jogoknak megfelelő nyilatkozatok elfogadása után válnak nyilvánossá a
Nagymágocsról megjelent cikkek, fényképek és egyéb tartalmak. A helytörténeti örökséget
könyvtárosi moderálással a felhasználóink is alakíthatják. Az oldal elérhetősége:
pmknagymagocs.hu/jadox.
Az elnyert támogatási összeg segítségével színvonalas olvasás- és könyvtárnépszerűsítő rendezvényeket, író-olvasó találkozókat, előadói esteket, napközis nyári
gyermektábort, könyvtári és helyismereti vetélkedőket, rajzversenyt, számítógép-használói
tanfolyamokat, rendhagyó irodalomórákat, álláskeresési tréninget tudtunk szervezni.
Könyvtárismertető leporello került összeállításra a könyvtár szolgáltatásairól. Könyvjelző
készült a könyvtár elérhetőségeit és nyilvántartásait feltüntetve. A pályázat keretében
könyvtári bútorok, könyvespolcok, kölcsönzőpult, számítógépasztalok, székek, beépített
irattároló szekrény, technikai eszközök közül pedig 1 db laptop beszerzését valósítottuk meg.
Könyvtári dolgozók képzésben való részvétele pályázati követelmény volt, egy fő
informatikai, egy fő idegen nyelvi tanfolyamon vett részt, melyek tanúsítvánnyal zárultak.
A pályázati program keretében vállalt kötelezettség alapján intézményünkben a vakok
és gyengénlátók számára lehetőséget biztosítunk egy számítógépen szolgáltatások elérésére
karakterfelismerő, képernyő-felolvasó programok biztosításával. A pályázat megvalósítása
során az esélyegyenlőségi és környezeti fenntarthatósági szempontokat kiemelt figyelemmel
kezeltük.
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2.1.6 Rendezvények
A „Fogadj örökbe egy könyvet!” könyvnapok szervezése az építési, átalakítási
munkák miatt szeptemberben valósult meg.
Ősszel könyvvásárt tartottunk az olvasóktól ajándékba kapott és a gyűjteményünkből
korábban törölt dokumentumokból.
Havonta tartják összejöveteleiket könyvtárunkban az irodalmi kör tagjai. Programjaik
szervezésében számíthatnak az intézmény dolgozóinak segítségére. A kör tagjai rendszeres
szereplői rendezvényeinknek.
Az októberi Országos Könyvtári Napok rendezvényeihez hagyományosan az elmúlt
évben is csatlakoztunk. Együtt az egészségünkért! címmel szervezett program témája az
egészséges élelmiszerek voltak. Meghívott előadó előadása mellett bioélelmiszerek,
gyógyteák kóstolásának lehetőségével álltunk az érdeklődők rendelkezésére. Irodalmi
boldogságvásár címmel az irodalmi kör közreműködésével került sor irodalmi estre. Az
örömök fontosságára hívtuk fel a figyelmet, akkor is, ha „csupán” egy szép gondolatot,
idézetet adunk. Nagymágocsi jeles épületek titkai címmel projektoros előadásra került sor,
mellyel célunk a helytörténeti örökségünk ismeretének terjesztése volt. Az Őszi Könyvtári
Napok rendezvénysorozat programjai az NKA Könyvtári Szakmai Kollégiuma és a szegedi
Somogyi-könyvtár támogatásával valósultak meg.
2014-ben a TÁMOP-pályázat keretében az alábbi programokat valósítottuk meg:
01. 22. Mesemondó verseny (86 fő)
01. 22 Magyar Kultúra Napja alkalmából Humor a pódiumon c. előadás Részletek Heltai
Jenő, Nagy Lajos, Karinthy Frigyes és Örkény István műveiből. (Előadó: Tomanek Gábor,
Nagy Erika és Szőke Pál 45 fő)
01. 30 Magyar hagyományaink (Közreműködő: Irodalmi Kör, 12 fő)
03. 01. Télbúcsúztató farsangolás Előadó: Grimm-Busz Színház, 49 fő)
03. 06. Egy korty derű címmel író-olvasó találkozó (Előadó: V. Kulcsár Ildikó, 44 fő)
03. 18-04. 18. Számítógép- és internethasználati tanfolyam két csoportban (20 fő)
05. 05. Ismered Nagymágocsot? (helytörténeti vetélkedő, 34 fő)
05. 17. Nagymágocs az irodalomban előadás és rajzverseny (30 fő)
05. 21. Óvd a környezetet! környezetvédelmi előadás (Előadó: Bojtos Ferenc, 51 fő)
06. 05. Dió, rigó, mogyoró című előadás óvodásoknak (Előadó: Csiga Duó, 45 fő)
06. 10. Könyvtárhasználati óra (17 fő)
06. 12. Könyvtárhasználati óra (16 fő)
06. 18. Könyvtári játszódélelőtt (Közreműködő: Varga Ferenc, 16 fő)
06. 18. A nő ezer arca címmel író-olvasó találkozó (Előadó: Endrei Judit, 42 fő)
06. 25. Könyvtári játszódélelőtt (17 fő)
06. 30-07. 05. Olvasótábor (25 fő)
07. 09. Könyvtári játszódélelőtt (18 fő)
07. 16. Könyvtári játszódélelőtt (22 fő)
07. 23. Könyvtári játszódélelőtt (9 fő)
07. 30. Könyvtári játszódélelőtt (19 fő)
08. 27. Könyvtári játszódélelőtt (9 fő)
09. 16. Nyár Olvasója eredményhirdetés (Előadó: Juhász Orsolya, 34 fő)
09. 23. Violin király és Hanga királykisasszony előadás (Előadó: Joós Tamás, 103 fő)
09. 23. Magyarnak lenni előadás (Előadó: Joós Tamás, 17 fő)
09. 25. Nem tudhatom (rendhagyó irodalomóra 7-8. osztályosok számára, előadó: Szőke Pál,
Mészáros Mihály, Tomanek Gábor 42 fő)
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09. 25. Volt egy öregapó (rendhagyó irodalomóra alsó tagozatosok számára, előadó: Szőke
Pál, Mészáros Mihály és Tomanek Gábor 41 fő)
A rendezvények meghívóit és egyéb reklámanyagokat magunk szerkesztjük és
készítjük. A TÁMOP pályázat keretében szervezett programok plakátjait nyomdai kivitelben
volt lehetőségünk elkészíttetni.
2.2

Iskolakönyvtári munka

Az iskolakönyvtár állományának gyarapítása az iskola költségvetéséből, a
pedagógusok igényei szerint történik. A beszerzett dokumentumok nyilvántartását,
feldolgozását a könyvtárban végezzük. Az elhasználódott dokumentumok törlésére szintén a
könyvtárban kerül sor. A napi tanórai használatra kölcsönzést az iskola ezzel a feladattal
megbízott pedagógusa végzi.
Az iskola könyvtárának állománya az oktatáshoz szükséges tankönyveken és tanári
kézikönyveken kívül az elmúlt évben néhány darab könyvvel gyarapodott könyvkiadói
ajándékozás útján. A lehetőségeinkhez képest a községi könyvtár állományában biztosítjuk a
tanulók és pedagógusok számára az oktatáshoz, neveléshez szükséges legfontosabb
dokumentumokat, melyek az iskolai állományban nem találhatóak.
Az iskolai állomány számítógépes adatbázisban történő feldolgozása is megtörtént a
TÁMOP pályázat keretében, a községi könyvtár adatbázisában került feldolgozásra – lelőhely
szerint elkülönítve - az iskolai könyvtár állománya is. A kulturális közfoglalkoztatottak és a
nyári diákmunkások közreműködtek a dokumentumállomány feldolgozásra előkészítésében.
Az iskolai könyvtár állományából feldolgozás előtt jelentős számú elhasználódott, elavult
könyv kivonására került sor, melyeket a pedagógusok közreműködésével válogattunk ki.
A számítógépes adatbázis biztosítja a könyvtár dokumentumállományának sok
szempontú feltárását és visszakeresését. Ez nagyban segíti az iskola tanulói és pedagógusai
tájékozódási lehetőségeit is a tanulást, tanítást segítő iskolakönyvtári dokumentumok felől.
Az ifjúsági korosztály olvasási igényeinek megfelelő dokumentumok beszerzésére
nagy figyelmet fordítottunk a községi könyvtár állományának gyarapításánál. Segítettük a
gyerekeket olvasmányaik megválasztásában, érdeklődési körüknek megfelelő könyveket
ajánlottunk számukra. Kötelező olvasmányok megfelelő számban történő rendelkezésre
állására figyelünk beszerzéseknél.
A helyi általános iskola pedagógusaival jó a kapcsolatunk. Több olyan rendezvényt
valósítottunk meg az elmúlt év során, mely megvalósításában kölcsönösen segítettük
egymást: mesemondóverseny, rendhagyó irodalomórák, rendhagyó történelemórák,
környezetvédelmi előadás, rajzverseny, kézműves foglalkozások. Az iskola által szervezett
rendezvényeken munkatársaink is segítséget nyújtottak
Az iskolai oktatást könyvtári eszközökkel segítettük. A könyvek munkáltató
használatára épülő tanórák megtartását biztosítottuk, könyvtárbemutató és könyvtárhasználati
órákat a pedagógusok igényei szerint tartottunk. A könyvtár használatát igénylő házi
feladatok megoldásában a tanulók számára segítséget nyújtottunk: könyvek közötti
eligazodás, kézikönyvek, szótárak, lexikonok szócikkeiben való keresés.
Könyvtári vetélkedők szervezésével igyekeztünk a gyerekeket olvasásra késztetni, így
is elősegíteni tanulásukat.
2.3

Teleház

Együttműködési megállapodás alapján a teleházat „A Nagymágocsi Gyermekekért”
Alapítvánnyal közösen működtettük. A könyvtár és a teleház szolgáltatásai több ponton
kapcsolódnak egymáshoz. A szolgáltatásokat a könyvtár dolgozói munkaidejükben végezték,
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az internet és a számítógépek használatához igény szerint segítséget nyújtottak. A technikai
eszközeink elavultsága nehezítette a megfelelő szolgáltatásnyújtást.
Az elmúlt években átalakultak az igények a szolgáltatásaink iránt. Egyre többen
rendelkeznek számítógéppel és köttették be az internetet otthonra is. A számítógépes
szolgáltatások és internethasználat igényével azok keresnek fel bennünket, akiknek otthon
nincs lehetőségük az elérésére, vagy olyan igényük van, melyet csak segítséggel tudnak
megoldani. A hozzánk fordulók mindennapi életükben felmerülő problémák megoldásához,
információs igényeik kielégítéséhez, elektronikus ügyintézéshez, kérvények, jelentkezési
lapok, önéletrajzok írásában kértek segítséget az internet-használat, nyomtatás, fénymásolás,
faxolás, spirálozás, scannelés szolgáltatások mellett.
3. MŰVELŐDÉSI HÁZ
A felújítások alatt is folyamatos nyitva tartással vártuk vendégeinket és igyekeztünk a
munkatervben meghatározott programok, célok megvalósítását teljesíteni. Természetesen
akadt olyan program, amit nem tudtunk megvalósítani és elkerülhetetlen volt, hogy a
munkálatok miatt pár napot zárva tartson az intézmény. Összességében elmondhatjuk, hogy
szakmai munkánkban nem okoztak fennakadásokat a felújítások okozta kellemetlenségek.
Munkatársaink mindent megtettek a látogatók kiszolgálása és a szolgáltatások maximális
teljesítése érdekében. A fent említett fejlesztésekkel egyre esztétikusabb környezet áll a helyi
kulturális élet szolgálatában.
A társadalmi-gazdasági változások a kultúra területére is nagy hatással vannak. Sajnos
a költségvetésben nincs biztosított támogatás a rendezvények szervezésére. Folyamatosan
keressük a pályázati lehetőségeket és szponzorokat a sikeres működéshez. Helyi
magánszemélyek és vállalkozók nagyon sokat segítenek különböző támogatásokkal. Hálásak
vagyunk érte, hiszen tudjuk, hogy akármilyen kis rendezvényt is szervezünk, annak vannak
költségei.
Helyi és országos szinten is elmondható, hogy a lakosság kimozdítása, a közösségi
életbe való bevonása nagyon nehéz feladat. Folyamatosan azon dolgozunk, hogy minél
szélesebb szolgáltatásokkal és minél színesebb, változatosabb programokkal várjuk az
érdeklődőket.
Nyitottak vagyunk minden új kezdeményezésre és lehetőségre, próbálunk mindenki
számára helyet biztosítani művelődési házunkban. A könyvtárat és a művelődési házat sokan
látogatják. Vannak olyan személyek, akik másképp látják ezt és hangoztatják, de ők nem
vesznek részt az intézmény életében, rendezvényein és nem rendelkeznek kellő rálátással
munkánkra.
A célunk továbbra is az, hogy ápoljuk hagyományainkat, minél több színvonalas
rendezvényt szervezzünk, és minél több lehetőséget nyújtsunk a lakosság minden korosztálya
számára, hogy kulturált keretek között töltsék el szabadidejüket.
3.1 Pályázatok
TÁMOP-3.2.12/1-2012-0003 azonosítószámú, a „Kulturális szakemberek továbbképzése
Szentes vonzáskörzetében" című pályázat kedvezményezettje a Szentesi Művelődési
Központ, intézményünk konzorciumi partnerként vesz részt a pályázatban. A projekt
elszámolható összköltsége 7.260.824 Ft, melyből 1.220.716 Ft-ot intézményünk használhat
fel.
Lezárult továbbképzések:
1. képzés: Uniós pályázatíró
2. képzés: Uniós projektek sikeres megvalósítása, menedzselése
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3. A hiteles kulturális tájékoztatás készségeinek fejlesztése I. modul: Az
információ-szolgáltatás ismeretszintjei, alapképességeinek fejlesztése
Folyamatban lévő képzések:
4. A hiteles kulturális tájékoztatás készségeinek fejlesztése II. modul
Az elvégzett továbbképzések a közművelődési és könyvtári területeken a pályázati
lehetőségek hatékonyabb kihasználását biztosítják a szolgáltatások fejlesztésére.
Érdekeltségnövelő támogatásból sikerült beszereznünk az alábbi eszközöket:
Behringer keverő-erősítő, 50 db szék, laminálógép, porszívó, mikrohullámú sütő
Az Itthon vagy! Magyarország szeretlek program pályázatot írt ki Szent-Mihály-napi
rendezvények szervezésére. Településünk is sikeresen pályázott és kétnapos rendezvényt
tudtunk megvalósítani. A támogatási összeg 300. 000 Ft volt.
A Gyermeknap megszervezése Leader pályázati forrásból valósult meg. Az Életjel KKSE
nyújtott be pályázatot kistérségi rendezvények megszervezésére, melynek segítségével
színvonalas programot tudtunk megvalósítani.
3.2 Működő csoportok, civil szervezetek
A művelődési ház feladatának megfelelően helyet ad a helyi civil szervezetek
rendezvényeinek, összejöveteleinek, megbeszéléseinek. Igény szerint munkájukat segítjük.
Rendszeres művelődési formák:
- jóga: szellemi és fizikai gyakorlatok segítségével, Dajkáné Blaskó Mária vezetésével
minden korosztály kipróbálhatja a jóga nyújtotta előnyöket
- kártyaklub: a Nyugdíjasklub néhány férfitagja számára biztosítunk helyet
- irodalmi kör: 5 éve kezdeményeztük az irodalmi kör létrehozását, vezetőjének Szabóné
Márfi Ildikót kértük fel. Havi rendszerességgel tartják összejöveteleiket és községi
rendezvényeink állandó segítői és szereplői. Nevükhöz fűződik a március 15-ei
ünnepségek alkalmával a „Pilvax kávéház” kialakítása
- Angertea: a helyi zenekarnak próbahelyiséget biztosítunk
- baba-mama klub, lelki egészség klub: Tóthné Mucsi Erzsébet védőnő tartja a
foglalkozásokat havonta egy-egy alkalommal. Helyet biztosítunk mindkét klub számára.
- Nagymágocsi Nyugdíjas Egyesület: Közel 100 tagja van az egyesületnek. Az elmúlt
évben nem tartottak hetente klubfoglalkozásokat, de az állandó ünnepeiket megtartják és
évente több bált szerveznek közösen. Segítséget nyújtanak rendezvényeink
lebonyolításában.
- Klub’99 Baráti Társaság: Az elmúlt évben ünnepelte megalakulásának 15.
évfordulóját a klub. A középkorosztály tagjait fogja össze. Havi rendszerességgel jönnek
össze a művelődési házban. Minden közösségi rendezvény állandó résztvevői és segítői.
- Nefelejcs Népdalkör és Napraforgó Citerazenekar: Arany Páva-díjas és Arany Pávanagydíjas csoportok a népzenei hagyományokat ápolják a településen. Rendezvényeink
és a község rendezvényeinek rendszeres fellépői. Hetente tartják klubhelyiségünkben
próbáikat. Minden évben színvonalas népzenei találkozót szerveznek a művelődési
házban, a szervezésben, a rendezvény előkészítésében, lebonyolításában részt veszünk.
- Főzőklub: Az év első két hónapjában működött a klub, mivel vezetője Harmati
Kornélné nem tudta tovább vállalni a vezetését más elfoglaltsága miatt.
- Szalontánc: az általános iskolában folyó társastánc oktatásához nyújtunk segítséget
azzal, hogy helyet biztosítunk számukra.
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-

Capoeira: Első félévben működött a foglalkozás, de az érdeklődők számának
csökkenésével az oktató úgy gondolta, nem érdemes folytatni az oktatást.

Alkalmanként veszik igénybe a művelődési ház szolgáltatásait:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Mozgáskorlátozottak helyi csoportja
Nagymágocsi Horgász Egyesület
Nagymágocsi Polgárőr Egyesület
Nagymágocs Nagyközségi Tűzoltó Egyesület
Nagymágocsi Rendőrőrs
Politikai pártok helyi csoportjai
Nagymágocsi Fiatalok Közhasznú Egyesülete
Civil kerekasztal
Puszta 5-ös Egyesület

Az említett csoportok működése által a község lakosságának több rétege megfordul a
művelődési házban. Minden kezdeményezésre nyitottak vagyunk és támogatjuk az önkéntes
szerveződéseket.
3.3 Tanfolyamok
− orosz nyelvi tanfolyam
− számítógépes tanfolyam
3.4 Szolgáltatások, együttműködés
Az intézmény feladatainak ellátása során együttműködik a fenntartó önkormányzattal, a
polgármesteri hivatallal, civil szervezetekkel, az önkormányzat intézményeivel, a járási és
megyei intézményekkel, médiával.
- A művelődési ház termeinek bérbeadásából származik bevételeinek nagy része:
vásárok, termékbemutatók, családi rendezvények, egyéb rendezvények. 2014-ben 48
alkalommal vették igénybe a szolgáltatást. (Azért ilyen kevés ezek száma, mert a
felújítás miatt nem tudtuk hónapokon át kiadni az előteret.)
- Hétfői és szerdai napokon intézményünkben tartja fogadóóráját a falugazdász.
- Támogatjuk és helyet biztosítunk a civil szervezetek, intézmények által szervezett
rendezvényeknek. Igény esetén segítséget nyújtunk a programok szervezési
munkáiban és lebonyolításukban: pl. műsorvezetés, technikai háttér biztosítása.
- A kistérségi kulturális szakemberekkel nagyon jó kapcsolatot alakítottunk ki és
kölcsönösen segítjük egymás munkáját. Tesszük ezt azért, hogy a kultúra területén
feladatot vállalók között kialakuljon és erősödjön a közös tervezés és együttműködés.
Derekegyházzal vagyunk a legszorosabb kapcsolatban. Egymás rendezvényeit
látogatjuk, fellépőket biztosítunk és közös kerékpártúrákat szerveztünk már a nyár
folyamán. Árpádhalommal pedig a ping-pong versenyek kapcsán kerültünk közelebbi
kapcsolatba.
A gyermek korosztály szabadidejének hasznos eltöltésére sikeres rendezvények
megvalósításához elengedhetetlen az iskolával, óvodával való jó kapcsolat. Az
együttműködés, egymás rendezvényeinek támogatása mellett több közös rendezvényt is
sikerült lebonyolítanunk.
3.5 Rendezvények
Közművelődési rendeletünkben meghatározott feladataink közül kiemelt fontosságú
nemzeti és társadalmi ünnepeink, a társas élet alkalmainak szervezése, lebonyolítása.
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Célunk volt, hogy minden korosztály megtalálja a saját ízlésének megfelelő kulturális
programot, szórakozási lehetőséget. Az eltelt időszak rendezvényei alkalmával figyelmet
fordítottunk arra, hogy lehetőségeinkhez mérten minél színesebb (gyermekprogramok,
kiállítások, kulturális, szórakoztató és sporttal kapcsolatos) műsorokat állítsunk össze.
A régi hagyományok, népszokások (farsang, húsvéti készülődés, hagyományőrző
tábor, népzenei találkozó, népi játékok falunapon, karácsonyi készülődés, advent, Szent
Mihály nap) felelevenítése mellett a települési hétköznapok színesítéséhez új kezdeményezés
létrehozásával is hozzájárultunk. Ilyen volt a Halloween-i rendezvény, mely nagy érdeklődés
mellett valósult meg.

Programok 2014
Időpont

március 14.
március 15.
március 16.
március 17.
április 3.
április 7.
április 12.
április 13.

Rendezvény
Magyar Kultúra Napja
Kastélyotthon rendezvénye
Farsang
Író-olvasó találkozó
Óvodabál
Nőnap
Nőnap
1848-as forradalom és
szabadságharc-megemlékezés
Évértékelő rendezvény
Községi ünnepség
Farsangi bál
Történelmi előadás
Húsvéti kézműves foglalkozás
Rendőrségi előadás
Kölyökszínpad
Véradás

május 1.

Majális

május 10.

Községtakarítás

május 11.
május 17.
május 24.

Anyák napi ünnepség
Ivó-nap
Gyermeknap

május 31.
június 4.
június 5.
június 12.
június 18.
június 18.
június 22.
június 25.
június 29.

Óvodai ballagás
Összetartozás Napja
Gyermekelőadás
Iskolai bankett
játszó délelőtt
Író-olvasó találkozó
Búcsú, ünnepi mise
játszó délelőtt
Kispiaci kirándulás

július 9.
július 10.

játszó délelőtt
Falugyűlés

január 22.
február 14.
március 1.
március 6.
március 8.
március 09.
március 10.
március 14.

Szervező
műv. ház és könyvtár
Kastélyotthon
műv. ház és könyvtár
műv. ház és könyvtár
óvoda
Klub’99
Mozg. korl. Egyesület
iskola
Nonprofit Kft.
műv. ház és könyvtár
Nyugdíjas Egyesület
műv. ház és könyvtár
műv. ház és könyvtár
Rendőrőrs
iskola
Vöröskereszt, önkormányzat,
művelődési ház
műv. ház és könyvtár,
Szilágyi Zoltán
önkormányzat, civil
szervezetek, műv. ház és
könyvtár
nyugdíjasklub
Klub’99
műv. ház és könyvtár, Életjel
KKSE.
óvoda
műv. ház és könyvtár, iskola
műv. ház és könyvtár
SZMK
műv. ház és könyvtár
műv. ház és könyvtár
műv. ház és könyvtár
műv. ház és könyvtár,
önkormányzat
műv. ház és könyvtár
műv. ház és könyvtár
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július 11.
július14-20.
július 19.

Ifjúsági Nap
Testvértelepülési tábor
Falunap

NMI, műv. ház és könyvtár
NAFI, műv. ház és könyvtár
műv. ház és könyvtár

augusztus 20.

Kenyérszentelés és ünnepi mise

augusztus 23.
augusztus 27.
augusztus 28.
augusztus 30.
szeptember 19.

Civil és Családi Nap a Károlyikastélyban
játszó délelőtt
Fórum
Lakodalom
Ybl Nap

szeptember 20-21.

Kulturális Örökség Napok

szeptember 23.
szeptember 27-28.
október 4.

Joós Tamás előadás
Szent Mihály Nap
Dalkörös találkozó

október 10.

Telegdi Ágnes előadás

október 20.
október 22.
október 23.

Alakuló testületi-ülés
1956-os ünnepség
Községi ünnepség

október 31.
november 05.
november 07.
november 10.

Halloween
Előadás
Suli-disco
Origami világnap

november 12.
november 15.
november 22.
november 27.
november 28.
november 30., december 7., 14.,
21.
december 5.

Véradás
Hunyadi-bál
Neon Arrow Band koncert
Fórum
Adventi készülődés
Adventi gyertyagyújtások

december 5.

Mikulás ünnepség az iskolában és
az óvodában
Mikulás disco
Karácsonyi kézműves foglalkozás
Karácsonyi ünnepség
Karácsonyi ünnepség
Szilveszteri disco

Katolikus egyházközség, műv.
ház és könyvtár
NAFI, műv. ház és könyvtár,
önkormányzat
műv. ház és könyvtár
Kastélyotthon
műv. ház és könyvtár
önkormányzat, műv. ház és
könyvtár
műv. ház és könyvtár,
önkormányzat
műv. ház és könyvtár
műv. ház és könyvtár
népdalkör, citerazenekar,
műv. ház és könyvtár
magánszemély, műv. ház és
könyvtár
önkormányzat
iskola
önkormányzat, műv. ház és
könyvtár
műv. ház és könyvtár
Falugazdász
iskola
műv. ház és könyvtár,
Dobóczki Józsefné, iskola
Vöröskereszt
iskola
NAB
Kastélyotthon
műv. ház és könyvtár
műv. ház és könyvtár, civil
szervezetek, iskola
műv. ház és könyvtár,
Klub’99 Baráti Társaság
műv. ház és könyvtár

december 6.
december 12.
december 20.
december 21.
december 31.

Házhoz megy a Mikulás

vállalkozó
műv. ház és könyvtár
nyugdíjasklub
műv. ház és könyvtár
vállalkozó

Néhány rendezvényünkről részletesen:
Magyar Kultúra Napja
1989 óta január 22-én a Magyar Kultúra Napját ünnepeljük. Nagymágocson évek óta
kulturális műsorokat szervezünk ezen alkalomból, hogy felhívjuk a figyelmet sokszínű
hagyományainkra és értékes kulturális kincsükre. Közreműködött a rendezvényen Tóth

13

Gyula, az iskola néptánccsoportja, a Nefelejcs Népdalkör és a Napraforgó Citerazenekar.
Tomanek Gábor, Nagy Erika és Szőke Pál színművészek Humor a pódiumon című előadását
láthattuk. Kispálné Fejes Erzsébet festményeiből nyílt kiállítás, melyet Sándorné Szín Rózsa
nyitott meg.
Résztvevők: 70 fő
Községi ünnepség
1848-49-es forradalomra és szabadságharcra emlékeztünk március 15-én.
Hagyományos szereplői ünnepi műsorunknak az általános iskola tanulói, a népdalkör és a
citerazenekar tagjai. Több éve már, hogy az irodalmi Kör tagjainak segítségével „Pilvax
kávéházat” rendezünk be a művelődési ház előterében. A koszorúzást követően teával,
kávéval és süteménnyel vártuk a vendégeket a kor hangulatát megidézve.
Résztvevők: 80 fő
Húsvéti foglalkozás
A tavaszi népszokások egyik legnagyobb ünnepe a Húsvét. Évek óta hagyomány már
nálunk, hogy az ünnepet megelőzve felelevenítjük hagyományainkat a gyerekeknek. A
bátrabbak elmondják kedvenc locsolóversüket, majd különféle technikákkal készülnek a
szebbnél szebb húsvéti tojások és dekorációs kellékek.
Résztvevők: 30-40 fő
Községtakarítás
A TeSzedd! – Önkéntesek a tiszta Magyarországért akció ma hazánk legnagyobb
önkéntes mozgalma. 2014-ben már negyedik alkalommal valósult meg. A szemétgyűjtési
akció keretében szerte az országban „tavaszi nagytakarítanak” a TeSzedd! önkéntesei. Azért
szervezzük meg ezt a mozgalmat mi is minden évben, hogy közösen megtisztítsuk szűkebbtágabb környezetünket. Azt is szeretnénk, ha minél több ember kifejezésre is juttatná a benne
rejlő igényt a tisztaságra és felhagyna a szemeteléssel.
Nagyon sok önkéntes vett részt a helyiek közül: iskolások, civil szervezetek tagjai.
Résztvevők: 100 fő
Gyermeknap
Az Életjel KKSE és „A Nagymágocsi Gyermekekért” Alapítvány jóvoltából községi
gyermeknapot tudtunk szervezni május 24-én. A Hunyadiak Örökében Történelmi
Hagyományőrző Egyesület jóvoltából a középkori élet rejtélyeit ismerhették meg testközelből
az érdeklődők. De volt mászófal, kézműveskedés, mesejáték a szegvári Tűzköves Alapítvány
előadásában és zenei kavalkád a Tücsök zenekarral.
Résztvevők: 100 fő
Tóparti Majális
A Kastély horgásztó üzemeltetőivel közös szervezésben terveztük meg a 2014-es
Majális programjait. Sajnos az időjárás nem kedvezett számunkra. A délelőtti horgászverseny
után, az első színpadi produkciókat követően leszakadt az ég és esett, mintha dézsából
öntötték volna. Sajnos nem volt a kastély parkjában fedett hely, ahová bevonulhattunk volna,
így a további programok közül csak az esti NAB koncert valósult meg.
Résztvevők: 150 fő
Kispiaci kirándulás
Minden évben meghívást kapunk szerbiai testvértelepülésünkre, Kispiacra a Nemzetek
főzőversenye elnevezésű programra. Felhívásunkra önkormányzati képviselők, civil
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szervezetek tagjai és a lakosság köréből is voltak jelentkezők. Igazán szép eredményeket
értünk el ezen a rendezvényen. Nagyon fontosnak tartjuk a testvértelepülési kapcsolatok
ápolását ezeken a rendezvényeken.
Falunap
Több helyszínmódosítás után 2014-ben újra a művelődési ház adott otthont községünk
legnagyobb rendezvényének, a falunapnak. Sikerült változatos programokkal egy igazán
színvonalas rendezvényt megvalósítanunk. Nem maradhatott el a közkedvelt Falunapi 7próba
és főzőverseny sem. Színpadi programjaink sorában helyi, testvértelepülési és szomszédos
települések csoportjai mutatták be műsorukat, tudásukat. A Nagymágocs Nagyközségért
Kitüntetést Dóczi Jusztina vehette át községünkért végzett áldozatos munkájának
elismeréseként.
Új színfoltja volt a falunapnak az Erős emberek versenye. A résztvevők és nézők száma
minden várakozásunkat felülmúlt.
Résztvevők: közel 1000 fő
Szünidei foglalkozások
A nyári szünidőben a könyvtárral közösen minden szerdán játékos foglalkozásokra
vártuk a gyerekeket a könyvtárban. Meséléssel, kézműves foglalkozásokkal, sorversenyekkel,
kirándulásokkal színesítettük az érdeklődő gyerekek napjait.
Résztvevők: 110 fő
Ifjúsági Nap
A Nemzeti Művelődési Intézet Csongrád Megyei Irodája a "Települési ifjúsági klubok
mentorálása" programjának keretén belül július 11-én Nagymágocsra látogatott.
Dr. Páll Dávid Gergely geológus a Magyar Földtani Védegylet Egyesületet bemutatta az
Etiópiában 2 évvel ezelőtt elhunyt Fábián Tamás életét és munkásságát. A Pleskonics András
rocktörténeti kurzusait felidéző klubfoglalkozásokat most élőben láthatták akik eljöttek a
programra, sőt akár interjúalanyokká is válhattak a Szegedi Ifjúsági Ház berkein belül
működő Katt Rádió önkénteseinek segítségével.
Résztvevők: 50 fő
Civil és Családi Nap
2014-ben negyedik alkalommal került megrendezésre a családi nap a Károlyikastélyban. Hagyományosnak mondhatjuk már, hogy mindig horgászversennyel kezdődik a
rendezvény. A délelőtt folyamán folyamatosan érkeznek a vendégek, a környékbeli civil
szervezetek tagjai. Elmondásuk szerint minden évben nagy izgalommal várják ezt a napot és
örömmel jönnek Nagymágocsra. A programok között volt vetélkedő: Károlyi-kupa, felléptek
Seres Antal és tanítványai, Molnár Imre és Filep Lajos, Pleskonics András azaz Dr. Rock. Élő
rádióműsort közvetített a Katt Rádió.
Résztvevők: 400 fő
YBL Emléknap
200 évvel ezelőtt születetett nagy építészünk. Az alkalom tiszteletére az Ybl Egyesület
egy rendezvénysorozat keretében emlékezett meg országszerte Ybl Miklósról. Nagymágocs is
három Ybl épületet őriz. Szeptember 19-én Nagymágocson is ünnep zajlott a 150 éves falak
között, az egykori uradalmi irodában. Busszal érkeztek vendégek Budapestről, valamint a
környező településekről is jöttek érdeklődők. Különböző előadásokat hallgathattak meg az
érdeklődők, majd Sprok Antal nemzetközi hírű bútorszobrász szabadtéri szoborkiállítását
láthattuk a nagymágocsi Károlyi-kastély parkjában.
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Résztvevők: 150 fő
Szent Mihály Nap
Szeptember 27-én és 28-én kapcsolódtunk az „Itthon vagy! Magyarország, szeretlek!”
országos programsorozathoz és Szent Mihály Napot szerveztünk. Szeptember 27-én
derekegyházi kerékpártúrán vehettek részt a vállalkozó kedvűek. Szeptember 28-án játékos
vetélkedővel, arcfestéssel, kézműves foglalkozásokkal vártuk a gyerekeket. Ezután Molnár
Imre bűvész műsora varázsolta el a kicsiket és nagyokat egyaránt. Majd a Léghajó
Meseszínház vette birtokba a művelődési ház színpadát. Filep Lajos és Molnár Imre
előadásában népszerű bordalok hangzottak el. Ágoston Anita műsora következett, aki „Itthon
vagy!” című előadásában magyar dallamokkal szórakoztatta a megjelenteket. Hét órától
csapott a húrok közé a nagymágocsi Neon Arrow Band, közben dél-alföldi borokat és mustot
lehetett kóstolni finom betyárfalatok kíséretében. Tűzzsonglőrök műsora zárta az estét.
Résztvevők: 180 fő
Halloween
2014-ben először szerveztük meg ezt a programot. Nagyon sokat dolgoztunk rajta
kulturális közfoglalkoztatottainkkal és igazán sikeres rendezvényt tudhatunk magunk mögött.
Nagyon sokan eljöttek, jelmezt öltöttek és szebbnél szebb töklámpásokat faragtak. A
változatos versenyek, kézműves foglalkozások mellett a legsikeresebb programelemnek a
„Rejtélyek szobája” bizonyult.
Az izgalmas délutáni programok után koncert várta a felnőtteket. A jó hangulatról a Music
Caffe zenekar gondoskodott.
Résztvevők: 200 fő
Adventi gyertyagyújtások
Nagymágocson már ötödik éve annak, hogy a falu lakóival közösen várjuk
legszentebb ünnepünket, a karácsonyt. Az adventi várakozás idején négy héten át minden
vasárnap összegyűltünk az ünnepi díszbe öltözött Petőfi-téren. Vendégünk volt dr. Gruber
László plébános úr, Korcsmáros Réka, Kukovecz Pál, műsort adtak a művelődési ház
munkatársai, az irodalmi kör tagjai, óvodások, általános iskolások, középiskolás tanulók. A
műsorok után hagyományosan zsíros kenyérrel, süteménnyel, teával és forralt borral vártuk a
vendégeket. Helyi kézművesek is ellátogattak ezen alkalmakra. Igazán szép alkotásokban
gyönyörködhettünk, és sokaknál biztos nagy örömet okozott egy-egy ilyen saját készítésű
ajándék a fa alatt.
Résztvevők: 180 fő
Mikulás
Az általános iskolában és az óvodában már évek óta közreműködői vagyunk a Mikulás
ünnepségek lebonyolításának.
Résztvevők: 180+50 fő
Falusi Karácsonyi Ünnepség
December 21-én került megrendezésre a falusi karácsonyi ünnepségünk a művelődési
ház nagytermében. Immár 26 éve, hogy községünkben a Nagymágocsi Hírmondó
közreműködésével tartjuk meg a rendezvényt. Ünnepi műsorszámokban gyönyörködhettünk
helyi csoportok előadásában. A felajánlásként érkezett ajándéktárgyak pedig gazdagabbá
tették sok család karácsonyát.
Résztvevők: 200 fő
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Rendezvényeink finanszírozására nincs költség biztosítva – a falunap kivételével - az
intézmény költségvetésében. A felsorolt és kiemelt programjaink megszervezése nagyon
nehéz feladat volt. Ettől függetlenül mindig arra törekedtünk, hogy látogatóink jól érezzék
magukat és kellemes emlékekkel távozzanak a művelődési házból. Sok támogatást kaptunk
helyi vállalkozóktól, magánszemélyektől és intézményünk dolgozóitól. Pályázati forrásokat,
lehetőségeinkhez mérten kihasználtuk.
Szerencsére elmondhatjuk azt is, hogy több önkéntes segítő munkájára számíthattunk
a tavalyi évben. Külön meg kell említeni a civil szervezetek munkáját és közreműködését
nagyon sok rendezvényünk alkalmával. Továbbra is arra törekszünk, hogy ez a kölcsönös
segítségnyújtás és jó kapcsolat megmaradjon.
Nem intézményünk által szervezett rendezvények esetében az alábbi feladatokban
nyújtottunk segítséget:
- teremrendezés
- meghívók, plakátok készítése és sokszorosítása
- segítség a szervezésben és a rendezvény lebonyolításában
- hangosítás
- műsorvezetés
3.6 Egyéb
- Önkormányzat munkájának segítése
- Horgászegyesület tagjainak igazolvány készítése
- Alkalmanként pályázatírásban segítségnyújtás civil szervezetek részére
4. ÜDÜLTETÉS – TURISTASZÁLLÓ
Férőhely (fő): 13
Szobaszám: 3
Minden szobához saját fürdőszoba tartozik, a konyha és ebédlő közös.
2014-ben eltöltött vendég éjszakák száma: 280
Az elmúlt évben alacsony számú turista érdeklődése és családi események alkalmával
Nagymágocson vendégeskedők mellett főként a településen vagy környékén munkavégzés
céljából itt tartózkodók vették igénybe a szállóhelyet. Több ingyenes internetes hirdetési
lehetőséget vettünk igénybe a szálló népszerűsítésére. Hirdetéseinkben felhívtuk a figyelmet
helyi nevezetességek mellett a környékbeli, közelségük miatt könnyen elérhető látnivalókra
is.
5. MÚZEUMI TEVÉKENYSÉG
FELICIÁN ATYA HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY
Állandó kiállítás mutatja be a település, a nagymágocsi emberek múltját. A
helytörténeti gyűjtemény célja egyrészt a falu lakóinak bemutatni a település múltját, az
egykori élet mindennapjait, másrészt látnivalót kínálni a faluba érkező turisták számára.
Támogattuk a hozzánk fordulók helytörténeti kutatómunkáját, eredményeiket az itt élők
múltjának megismerése érdekében a nagyközönség felé közvetítjük.
Helytörténeti vetélkedő szervezésével törekedtünk a gyűjtemény népszerűsítésére, az
érdeklődők Nagymágocs történetével kapcsolatos ismereteinek növelésére.
A gyűjtemény áprilistól októberig szombatonként 14 és 16 óra között látogatható,
egyéb időpontban a művelődési központban előzetes egyeztetés szerint. A tárlatvezetést
hétvégenként évek óta megbízási díjas foglalkoztatott látja el. Az elmúlt évben nem sikerült
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erre a feladatra személyt találnunk, így minden héten megoldásra váró gondot jelentett a
nyitva tartás, az azt végző személy kiválasztása.
Kulturális Örökség Napjai
Több éve már, hogy településünk is csatlakozott a Kulturális Örökség Napjai
elnevezésű országos programsorozathoz, mely 2014-ben szeptember 20-21-én került
megrendezésre. Az alábbi programokkal vártuk a látogatókat a két nap folyamán:
Károlyai-séta: A séta útvonala: kastély – kert – Magtár – Római Katolikus templom – gróf
Károlyi Imre tér – uradalmi iroda épülete, terasza - helytörténeti gyűjtemény.
Károlyi-kavalkád: A Felicián Atya Helytörténeti Gyűjteményben frissítőt kínáltunk a
vendégeknek, kiállítást láthattak „Károlyi-kastélyok az országban és határainkon túl” címmel.
A kastélyban idegenvezetéssel, a múzeumban tárlatvezetéssel vártuk mindkét nap a
látogatókat. Nagy örömünkre szolgált, hogy az ország számos pontjáról érkeztek vendégek,
hogy megismerkedjenek Nagymágocs értékeivel és szépségeivel.
Résztvevők: 100 fő
6. LAPKIADÁS – NAGYMÁGOCSI HÍRMONDÓ
A helyi lap 2014-ben 10 alkalommal jelent meg. Ebből két szám összevont, 16 oldalas
volt. A kézirat nyomdai előkészítése a könyvtárban, a könyvtár technikai eszközeivel történt.
A lap tartalmi összeállításával kapcsolatos teendőket szerkesztőbizottság végezte felelős
szerkesztő vezetésével. A nyomdai előkészítésében, cikkek összegyűjtésében, gyakran
begépelésében, fotózásban, helyesírás ellenőrzésében, nyomdával kapcsolattartásban, a lap
szerkesztésében, terjesztésében a felelős szerkesztő mellett az intézmény szakalkalmazottai is
részt vettek.
A havonkénti megjelenés biztosította a megjelenő írások aktualitását. A lap hasábjain a
lakosság számára fontos helyi hírek, információk, tájékoztatás a közéleti eseményekről
kerültek ismertetésre. Tudósítottunk a képviselő-testületi ülésekről, önkormányzati híreket
tettünk közzé. Rendszeresen híreket közöltünk az intézmények, civil szervezetek életével
kapcsolatosan. A közéleti eseményekről szóló hírek mellett riportok jelentek meg a település
életében valamilyen szempontból fontos szerepet betöltő, valamely területen különleges
eredményt elérő személyekről. Olvasmányos írások, rendszeresen megjelenő rejtvény
színesítették az újságot. Hirdetéseknek is helyet adtunk a lapban.
7. ÖSSZEGZÉS
A 2014. évi munkatervünkben vállalt feladatokat az évközben felmerülő nehézségek
ellenére megvalósítottuk. Egyes területeken van még fejleszteni való, melyeket következő évi
munkatervünkben fokozottan szem előtt tartunk.
Munkatársaim és a magam nevében köszönöm a Képviselő-testület, a polgármesteri
hivatal és a partnerként együttműködő civil szervezetek, magánszemélyek közreműködését és
támogatását 2014. évi munkánkhoz.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjenek, s a
jövőben is támogassák az intézmény működését.
Nagymágocs, 2015. január 31.
…………………………………………..
Tóthné Rostás Ágnes
igazgató
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