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Intézményünk legfontosabb feladata, hogy tárgyi, személyi, szakmai feltételek
megteremtésével megfeleljen az iránta nyújtott igényeknek. Az intézmény célja, hogy
működésével biztosítsa a lakosság kulturális alapellátását, műveltségének fejlesztését,
kulturált szórakozását, szolgálja a gyermekek, fiatalok és felnőttek szabadidős programjait.
Alapvető törekvésünk továbbra is az, hogy a művelődéshez, tanuláshoz,
szórakozáshoz szükséges feltételeket biztosítsuk a lakosság számára. Kiemelt feladatunknak
tekintjük a helyi közösségi kezdeményezések támogatását. Szakmai segítséget adjunk minden
olyan intézményi, szervezeti vagy magánjellegű kezdeményezéshez, amely a közösség
szempontjából értékes tevékenységet folytat, kulturális és szabadidős programot szervez.
1. AZ INTÉZMÉNY SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEINEK BIZTOSÍTÁSA
1.1

Személyi feltételek

A hatékony feladatellátás döntő tényezője a megfelelő felkészültségű szakember, aki
készségesen, szakmai hozzáértéssel tájékoztat, ismerteti a szolgáltatásokat, szervezi a
programokat. Minden szakalkalmazott rendelkezik az előírt szakirányú végzettséggel.
Szakalkalmazottaink rendszeres továbbképzése biztosított. A szakmai értekezleteken részt
veszünk, de hangsúlyt fektetünk az önképzésre is (szaksajtó, szakirodalom).
Az alacsony létszám és a sokrétű feladatok miatt a különböző feladatkörben dolgozók
munkája nem választható el egymástól. Nemcsak saját feladatkörükben látják el a feladatokat,
hanem az éppen segítséget igénylő feladatkörben is tevékenykednek.
Személyi feltételekben az év folyamán nyugdíjazás miatt várható változás.
Szakkörök, klubok vezetői közül a citerazenekar vezetője kap megbízási díjat. A helyi lap
főszerkesztője szintén megbízási szerződéssel van foglalkoztatva a feladatra. A helytörténeti
gyűjtemény hétvégi nyitva tartását megbízási díjas foglalkoztatott végzi.
Lehetőségek függvényében az intézmény épületei (művelődési ház, könyvtár,
turistaszálló, helytörténet) takarításához segítséget kérünk közcélú foglalkoztatottak
bevonásával. Részmunkaidőben foglalkoztatott 1 fő technikai dolgozó ekkora területet nem
tud megfelelően ellátni.
Az intézmény gazdálkodási feladatait a polgármesteri hivatalban végzik.
Az internet és egyéb számítógépes szolgáltatások zavartalan használata érdekében, a
hálózat üzembiztos működése, a szoftvertelepítések, adatmentések valamint a kisebb
üzemzavarok elhárítására igen nagy szükség lenne egy részmunkaidős rendszergazda
alkalmazására.
Előrejelzések szerint ebben az évben is lehetőségünk lesz a Nemzeti Művelődési Intézet
támogatásával kulturális közfoglalkoztatottakat alkalmazni. Nagy segítséget nyújtanak a
rendezvények előkészítésében, lebonyolításában és a napi munka megfelelő elvégzésében.
A középiskolások közösségi szolgálata megszervezéséhez együttműködési megállapodás
alapján ebben az évben is csatlakozunk, mint fogadó intézmény.
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1.2

Tárgyi feltételek

Az intézmény működési feltételei jelentősen javultak a sikeres pályázati
tevékenységnek köszönhetően. Fontos a pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése a
továbbiakban is a működési feltételek javítása és szakmai fejlesztések érdekében.
A könyvtárban 2015-ben folytatódnak a felújítási munkák és az eszközpark bővítése.
Törekszünk arra, hogy a munkálatok miatt szolgáltatásaink a legrövidebb ideig szüneteljenek.
Azok fogják érzékelni és értékelni a könyvtár fejlődését, akik közvetlen kapcsolatban vannak
az intézménnyel.
A művelődés ház külső megújulása után további felújítási munkák elvégzése lenne
szükséges. Felújításra szorul a nagyterem lambériája, padlózata. Kopott a parketta a
falugazdász irodájában, a klubteremben és a civil szobában. Az előtér tapétázása, burkolólap
cseréje, a klubhelyiségek konyha, pinceklub előterének festése lenne szükséges.
A turistaszállón a konyha és a 2-es szoba előterének festése szükséges beázás illetve
salétromosodás miatt. A szálló bútorzata, textíliái, eszközei cserére, pótlásra szorulnak.
Helytörténeti gyűjtemény kiállítóterme beázott, mennyezeti festés javítása szükséges. Az
utólag kialakított mellékhelyiségek fala a főfaltól elvált.
A művelődési ház épületének akadálymentesítése részben megoldott, az udvari bejárat
felől közelíthető meg a művelődési ház és a könyvtár akadálymentesen. A turistaszálló és a
helytörténet nem akadálymentesített.
Egy-egy szabadtéri rendezvény biztonságos lebonyolítását segítené mobil színpadunk
tetővel történő ellátása. Deszkázata is elhasználódott, évente javításra szorul. Ideális megoldás
egy új mobil színpad beszerzése lenne.
Pótlásra, kiegészítésre szorulnak a rendezvényekre használatos terítékek eszközei.
További összecsukható asztalok és székek beszerzése szükséges.
Fölszaporodott, fölösleges, használhatatlan eszközök selejtezése, eltávolítása szükséges.
2. KÖNYVTÁR
2015. év fő feladatai
A nyilvános könyvtár legfontosabb feladata, hogy használói számára
megkülönböztetés nélkül biztosítsa az információkhoz való szabad hozzáférés jogát. A
könyvtár kettős funkciót lát el: közművelődési és iskolai könyvtár. Az iskolával kötött
együttműködési megállapodás keretében látja el az iskolakönyvtári feladatokat. Gyűjteményét
és szolgáltatási rendszerét a két feladatkör egyenértékű, maradéktalan teljesítésének a célja
jellemzi.
El kell végezni szabályzataink korszerűsítését. A könyvtári szolgáltatásokkal
kapcsolatos folyamatos és időszakos feladatok elvégzését az SZMSZ, könyvtári szabályzatok
és az alkalmazottak munkaköri leírása alapján végezzük.
2.1 Nyilvános könyvtári feladatok
Tárgyi feltételeinket és infrastruktúránkat a 2015-ben megvalósításra kerülő TIOPpályázattal javítjuk, amellyel belső akadálymentesítést és eszközbeszerzést tudunk
megvalósítani.
A felújítást követően törekszünk arra, hogy a kölcsönözhető könyvek szabadpolcos
elhelyezése, valamint a csak helyben használható dokumentumok jól elkülöníthetők legyenek
egymástól. A berendezést és dekorációt úgy alakítjuk, hogy minden látogató jól érezze magát,
a használat során kényelmesen tudjon dolgozni, kikapcsolódni, otthonos, barátságos
környezettel várjuk a látogatókat.
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Fenntartjuk a számítógépes terem jelenlegi kialakítását, hogy az internetet használók ne
zavarják az olvasókat, a könyvtár látogatói sem zavarják a számítógépen információt
keresőket.
Gyermekkönyvtári rész kialakításában arra törekszünk, hogy az iskolások részére
továbbra is alkalmas legyen könyvtári órák megtartására, a könyvtárhasználat elsajátítására, a
könyvtári rend megismertetésére és olvasói programok megvalósítására.
A Szentesi Művelődési Központtal konzorciumban szervezett képzések ebben az évben is
folytatódnak.
2.1.1 Állományalakítás
A rendszeres állománygyarapítással és tervszerű állománykivonással gondoskodni kell
arról, hogy olvasóink megtalálják a számukra fontos, használható állapotban lévő
dokumentumokat.
Az állománygyarapítást a gyűjtőköri szabályzatban meghatározottak szerint kell végezni.
Dokumentum-beszerzésre szerződést kötünk a Könyvtárellátó Nonprofit Kft-vel. A lassúvá és
nehézkessé vált papíralapú dokumentumrendelés helyett a webes könyváruházak kínálatából
válogatunk. A megrendeléseknél figyelembe vesszük a kiadók kedvezményes ajánlatait és az
olvasók kívánságait. A klasszikus szépirodalmi kötetek mellett figyelmet fordítunk arra, hogy
a kortárs irodalom művei is megjelenjenek könyvtárunk polcain, valamint minden
tudományterület szakirodalma időről időre megújuljon. Különösen figyelemmel kell lenni az
értékes gyermekkönyvekre. Folyamatosan vezetjük a keresett, állományunkban nem
megtalálható művekről a „kívánságlistát”.
A költségvetési támogatás mellett kihasználjuk az adódó könyvtár-támogatási
programokat (Márai program, NKA). Olvasóinktól elfogadunk könyvadományokat, a
gyűjteményünkben már megtalálhatókból és a leselejtezett kötetekből könyvvásárokat
tartunk, melynek bevételét könyvbeszerzésre fordítjuk.
A könyvtár állományában nem található művek hozzáférését folyamatosan biztosítjuk
könyvtárközi kölcsönzés keretében olvasóinknak.
Egész évben feladatot ad a könyvtár állományának tervszerű apasztása. Fontos az elavult,
elhasználódott, fölöslegessé váló dokumentumokat kivonni, hogy a szűkös helyünk miatt ne
terheljék az állományt. A szakmailag vagy ideológiailag elavult dokumentumok nem csak a
helyet foglalják, de félreinformálhatják olvasóinkat is. A számítógépes adatbázisunkat
naprakészen kell tartani.
2.1.2 Állományvédelem
A folytatódó felújítási munkák alatt dokumentumainkat védjük a sérüléstől,
elpiszkolódástól. Kölcsönzés során megrongálódott könyveket javítjuk folyamatosan. A
polcok zsúfoltságát csökkentjük az elavult, elhasználódott dokumentumok tervszerű
kivonásával. Késedelmes olvasóinkat felszólítjuk a dokumentumok könyvtárba való
visszahozására, elveszett könyvek árának megtérítésére.
2.1.3 Nyilvántartások, feldolgozás, feltárás
Megvalósult könyvtárunkban 2014. szeptemberére a könyvtári állomány teljes
feldolgozottsága. Ezzel jelentősen megnőtt a könyvtár tájékoztatóképessége, és bevezetett
WEBOPAC-szolgáltatásunkkal 24 órás elérésűvé vált könyvtári adatbázisunk.
Állományunkról otthonról is tájékozódhatnak az olvasók az internet segítségével.
Rendkívül fontos, hogy az adatbázis használhatósága érdekében azt naprakészen tartsuk,
az új könyvek, folyóiratok felvitelét minél hamarabb elvégezzük, illetve a törölt
dokumentumok regisztrációját is elvégezzük a rendszerben. Emellett az adatbázis
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karbantartása is folyamatos munkát kíván, a besorolási adatokat a könnyebb használat
érdekében egységesíteni kell.
2.1.4 Olvasószolgálat (kölcsönzés, tájékoztatás, rendezvények, kiállítás, programok)
Szolgáltatásainkkal törekedni kell arra, hogy olvasóink ne érezzék a vidéki lét hátrányait.
Vakok és gyengénlátók számára a könyvtárközi kölcsönzés lehetőségére a figyelmet
felhívjuk.
A gondozási központ munkatársai segítségével kialakított „Házhoz megy a könyv”
program segítségével ellátjuk a mozgásukban korlátozott olvasókat olvasnivalóval.
Intézményi honlapunk nagyon népszerű, jelenleg a honlap gondozását kulturális
közfoglalkoztatott látja el. A megvalósított TÁMOP-pályázat keretében aktívan kell frissíteni
a honlapot, mely a használók részéről is elvárás.
A katalógusunk távoli elérésével a távhasználatok száma folyamatosan emelkedik. A
személyes használatoknál egy-egy könyvtárhasználó egy alkalommal többféle könyvtári
szolgáltatást vesz igénybe, dokumentumot kölcsönöz és legtöbb esetben a számítógépes
szolgáltatásokat is igénybe veszi.
Folyamatosan figyeljük a megjelenő helyi vonatkozású dokumentumokat. Gyűjtjük,
rendszerezzük és hozzáférhetővé tesszük a fontos helyi információkat (testületi ülések
anyagai, önkormányzati rendeletek, határozatok, sajtófigyelés, helyismeret stb.).
A Nagymágocsi Elektronikus Könyvtár egy helytörténeti adatbázis, amely fulltext-es
megjelenítést tesz lehetővé. Összegyűjtjük és közzétesszük helytörténeti adatbázisban a
Nagymágocsról, nagymágocsi személyekről megjelent cikkeket, híreket. Hangsúlyt kell
fektetni a helytörténeti anyagok digitalizálása során a település életét, lakóit, épületeit
bemutató fotókra. Az archivált cikkek feltöltése folyamatos, jelenleg is zajlik. A cikkek
feltöltésével egy időben kell megszereznünk azokat a szerzői jogi nyilatkozatokat, amelyek
lehetővé teszik, hogy térítésmentesen szolgáltassuk azokat. Ezzel a több éven át húzódó
feladattal tud kiteljesedni és nyitottá válni Nagymágocs helytörténeti öröksége.
Olvasóinknak a könyvtárat bemutató, eligazodást segítő ismertetőt, elérhetőségeinket
tartalmazó könyvjelzőt adunk.
Törekszünk arra, hogy minél nagyobb számban ismerjék meg az érdeklődők
szolgáltatásainkat. Ki kell erre használni a hagyományos reklámeszközök mellett a modern
tájékoztatási eszközöket is - honlap, közösségi oldalak. Szolgáltatásainkról, programjainkról,
rendszeresen hírt adtunk a Nagymágocsi Hírmondó hasábjain, megújult honlapunkon
www.pmknagymagocs.hu), facebook oldalunkon, alkalomszerűen a médiában.
2.1.5 Pályázatok
2015. június 30-ig kell megvalósítanunk a nyertes „A nagymágocsi könyvtár belső
akadálymentesítése és infrastrukturális fejlesztése” című, TIOP-1.2.3-11/1-2012-309 kódjelű
pályázatunkat. Az akadálymentesítés során több belső kőműves munka, majd helyreállító
belső festési, tapétázási munka valósul meg, ennek ütemezése helyiségenként eltér. Az
ütemezés kialakítása, a munkafolyamatok elvégzése többek között időjárásfüggő feladat is. A
könyvállomány mozgatása nagy feladatot ró ránk, lesznek olyan rövidebb-hosszabb
időszakok, amikor zárva kell tartanunk, de a zárvatartás alatt is folyamatos lesz a
munkavégzés. A zárvatartás nem érinti a művelődési házat. A pályázat infrastrukturális
fejlesztése modern, összesen 11 db olvasói és könyvtárosi számítógép, korszerű multifunkciós
fénymásoló, laptop, projektor, nyomtató és a szükséges szoftverek beszerzését takarja. Az
eddig ingyenes felolvasó szoftverrel ellátott, vakok és gyengénlátók számára kialakított
munkaállomáshoz lehetőségünk nyílik professzionális programot vásárolni, amely
megkönnyíti a használatot. A pályázat keretében a HunTéka integrált könyvtári rendszer
frissítésére is sor kerül.
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Pénzügyi forrásaink bővítését jelentik a pályázati támogatások, ezért a továbbiakban is
szükséges a pályázati kiírások figyelése és a lehetőségek kihasználása.
2.1.6 Rendezvények
Intézményünk kapcsolódik az országos kulturális rendezvénysorozatokhoz: Magyar
kultúra apja, Költészet napja, Kulturális Örökség napja, Népmese napja, Összefogás a
könyvtárakért, Szent Mihály nap stb.
A hagyományosan kialakult jó kapcsolatainkat a civil szervezetekkel, helyi és térségi
oktatási, nevelési és művelődési intézményekkel folyamatosan ápoljuk.
Számítógépes tanfolyam iránt nagy az olvasói igény főként az idősebb korosztály
körében. Az új gépek beszerzése után, az őszi hónapokban tervezünk 10 alkalomból álló,
alapfokú és haladó szintű számítógép-kezelői és „internethasználati” tanfolyamot szervezni
felnőttek számára.
A Nyár olvasója akciót ebben az évben is meghirdetjük, ezzel is felhívjuk a figyelmet a
könyvtár használatára. Felnőtt- és gyermekolvasóink minden elolvasott könyv után matricát
kapnak pontgyűjtő füzetükbe. Nyár végén összegezzük a pontokat, aki a legtöbb könyvet
olvasta, ajándékot kap.
Folytatjuk az évek óta egyre népszerűbb nyári szünidős foglalkozások szervezését.
Lebonyolításába segítőket bevonunk.
Pályázati lehetőségtől függően szervezünk napközis jellegű nyári tábort általános
iskolások számára.
Az Országos Könyvtári Napok programjaiba bekapcsolódunk. Gyerekeknek és
felnőtteknek egyaránt szervezünk az olvasás népszerűsítésére, a könyvtár adta lehetőségek
megismertetésére programokat.
Játszóházi foglalkozások szervezése ünnepek alkalmával (farsang, húsvét, Föld napja,
karácsony) és nyári szünidőben. Törekszünk arra, hogy a gyerekeket minél több kellemes
tapasztalat élmény érje, a gyerekek egy-egy adott ünnepről, aktualitásról minél többet
tudjanak meg.
2.2 Iskolakönyvtári munka
Nagyon fontos feladatunk a gyerekek olvasóvá nevelése. Ebben a munkában
számítunk az iskola és az óvoda pedagógusainak együttműködésére. Az utóbbi 10-15 évben
nem csak nálunk, országosan is csökkent az olvasási kedv, a számítógép előretörésével
átalakultak a könyvtárhasználati szokások. A digitális információszerzés és a hagyományos,
könyvből szerzett tudás, tapasztalás megszerzése technikáinak elsajátítása egyaránt fontos.
A gyerekek olvasóvá nevelése érdekében biztosítjuk a lehetőséget könyvtári órák
tartására. A pedagógusok igényei szerint, előzetes téma és időpont egyeztetéssel tartunk a
könyvtárban az iskolások számára könyvtárbemutató, könyvtárhasználati foglalkozásokat.
Arra törekszünk, hogy ezek a foglalkozások segítsék a gyerekek számára az eligazodást a
könyvtári dokumentumok között és felkeltsék az érdeklődésüket az olvasás és az egyéni
könyvtárhasználat iránt. Az önálló tájékozódás képességének kialakítására törekszünk a
gyermekkorosztály esetében, a helyi online könyvtári katalógus (OPAC) népszerűsítésére
programokat szervezünk (vetélkedő, könyvtárhasználati órák, foglalkozások). Megalapozzuk
ezzel a tanulók könyvtárhasználati felkészültségét, felkészítjük őket a korszerű könyvtári
információs technikák alkalmazására. Nem feledkezhetünk meg arról, hogy a mai fiatalok
többsége az interneten tölti ideje jelentős részét. A tervezett vetélkedők lebonyolításában ki
kell használni internet, a facebook és a honlapunk nyújtotta lehetőségeket.
Kezdeményezzük a régi hagyomány felelevenítését, amikor egy-egy óvodai csoport
rendszeresen eljön hozzánk és a tőlünk kölcsönzött mesekönyvekből olvasnak a gyerekeknek
az óvó nénik.
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A megvalósított TÁMOP-pályázat keretén belül gyermekkönyvtári oldalt is
kialakítottunk, amelyet feltöltöttünk hasznos és érdekes tartalmakkal. A weboldal folyamatos
frissítése szükséges, tudáspróbákkal, könyvajánlókkal, további érdekes, tanulást segítő
tartalmakkal, amely nagyban segíti a digitális írástudás készségének fejlesztését a
gyerekekkel. A gyermekkönyvtári weboldal frissítése folyamatos feladat, amelyet jelenleg
egy fő kulturális közfoglalkoztatott lát el, a szakmai tartalmat pedig a könyvtárosok állítják
össze.
Az iskolai állomány fejlesztésére évek óta nincs megfelelő lehetőség. A községi könyvtár
állományában fejlesztésénél lehetőségeinkhez mérten a tanórákra való felkészüléshez
szükséges dokumentumokat beszerezzük. Megfelelő könyvtári dokumentumok biztosításával
segítjük a tanulókat a könyvtár használatára épülő házi feladatok megoldásában, kérdéseikre a
válaszokat megtalálják a könyvtárban.
A könyvtár gyermekolvasói része a könyvtári órák megtartására alkalmas módon van
berendezve.
Ebben az évben is tervezünk vetélkedőket, rendhagyó irodalomórákat gyerekek számára.
Különös hangsúlyt fektetünk helyismereti, helytörténeti programok megvalósítására.
Célunk, hogy a gyerekek minél több ismeretet szerezzenek Nagymágocs múltjáról és
jelenéről, lakóhelyük megismerésével annak megbecsülése erősödjön.
Feladatok havi bontásban
Január
• Munkanapló, beiratkozási napló, csoportos és egyéni leltárkönyvek adatainak
összesítése, lezárása
• 2014. évi érdekeltségnövelő támogatásból beszerzett dokumentumokról kimutatás
• 2014. évi beszámoló, 2014. évi munkaterv elkészítése
Február
• Statisztikai jelentés elkészítése a könyvtár 2014. évi tevékenységéről
• Szabályzatok átdolgozása
• TIOP-pályázat megvalósítása
Március
• TIOP-pályázat megvalósítása
Április
• TIOP-pályázat megvalósítása
Május
• Nyár olvasója vetélkedő meghirdetése
• TIOP-pályázat megvalósítása
Június, július, augusztus:
• Szünidei könyvtári foglalkozások
• Tartós tankönyvek állapotának ellenőrzése, esetleges selejtezése
• TIOP-pályázat megvalósítása és elszámolása
Augusztus
• Tartós tankönyvek nyilvántartásba vétele az iskolai könyvtárban
Szeptember
• Népmese napja
Október
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•
•

Őszi könyvtári napok rendezvényeihez kapcsolódás
Iskolai éves statisztika elkészítése

November
• Gyermekkönyvhónap alkalmából rendezvény szervezése
December
• Könyvfelhasználási keret ellenőrzése
A könyvtári rendezvények nem kerültek teljes körűen feltüntetésre az átfedések elkerülése
miatt. A tervezett programjaink megvalósítása többnyire közös szervezésben történik, a
művelődési háznál feltüntetett rendezvénytervben szerepel.
További olvasásnépszerűsítő programok szervezése évközben adódó pályázati lehetőségek
kihasználása keretében történik.
2.3 Teleház, eMagyarországpont
A dokumentumkölcsönzés és a hagyományos könyvtárhasználat mellett lehetőség van
korszerű informatikai szolgáltatások igénybevételére, internet-használatra, fénymásolásra,
nyomtatásra, fax küldésére és fogadására, scannelésre, CD-írására. A számítógépek és
telekommunikációs eszközök lakossági használatára, az egyéni információszerzés
gyakorlására teleház szolgáltatásain keresztül nyújtunk lehetőséget. A könyvtárosok
segítséget nyújtanak a szolgáltatásokat igénybevevők számára.
Civil szervezetek működéséhez biztosítjuk a számítógépes infrastruktúra használatát.
3. MŰVELŐDÉSI HÁZ
A Nagymágocsi Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár munkáját a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásokról és a közművelődésről szóló 1997. évi
CXL. törvény 77. §-a és a fenntartó által a helyi közművelődési feladatok ellátásáról alkotott
20/2011. (XII.05.) Kvt. számú rendelete határozzák meg.
A rendelet értelmében az intézmény feladata:
- kulturális szolgáltatások szervezeti, személyi, szakképzettségi, tárgyi feltételeinek
megteremtésével minden korosztályú egyén, csoport számára biztosítani a közösségi színteret,
megteremtve ezáltal a közművelődés különböző formáihoz való jogosultságot,
- ismeretszerző és amatőr alkotó, művelődő kis közösségek, klubok, szakkörök,
csoportok működése feltételeinek megteremtése, segítése, ösztönzése,
- társas élet alkalmainak, a közéleti, kulturális, civil szerveződések ösztönzése,
segítése,
- nemzeti és társadalmi ünnepeink kultúrájának gondozása, népi hagyományok és
társadalmi ünnepek alkalmainak szervezése, lebonyolítása,
- vidéki kulturális rendezvényekre történő utazás szervezése,
- a gyermek és ifjúsági korosztály számára feltételek biztosítása a szabadidő hasznos
eltöltéséhez,
- széleskörű propaganda tevékenység megvalósítása,
- a település társadalmi kapcsolatrendszerének fenntartása a „Nagymágocsi
Hírmondó”-n keresztül,
- kulturális kapcsolattartás a határainkon túli magyarsággal, a testvér települési
kapcsolatok ápolása – táboroztatás, közös irodalmi rendezvények, stb.,
- összehangolt együttműködés kialakítása, fenntartása a helyi közoktatási
intézményekkel, a nevelő-, oktató munkához kapcsolódva olvasóvá nevelés,
- információs központ, TELEHÁZ működtetéséhez hely biztosítása,
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- a helytörténeti gyűjtemény tárgyi emlékeinek, dokumentumainak gyarapítása,
feldolgozása, közzététele.
Pályázati és egyéb támogatási források lehetőségének megszerzése, közművelődési
szolgáltatásaink fejlesztése is a munkánk részét képezik. A rendezvények lebonyolításához
szükséges eszközök biztosításához kihasználjuk ebben az évben a közművelődési
érdekeltségnövelő támogatás nyújtotta lehetőséget.
Nálunk is jellemző - ami országos szinten is - hogy a technikai, kommunikációs
eszközök elterjedésének köszönhetően és a nehéz anyagi körülmények miatt, a lakosság
kimozdítása a kulturális érdektelenségből nagyon nehéz. Arra törekszünk, hogy olyan
programokat szervezzünk, amelyen minél többen részt vesznek a lakosság köréből.
A különböző rendezvények a művelődési ház sokféle funkcióját tükrözik. Az
alábbiakban hónapok szerinti bontásban soroljuk fel a 2015-ös év programjait. Ezek között
azonban nem szerepelnek olyanok, amelyek időpontja nem rögzíthető és megvalósulása nem
biztosított, valamint a külső szervek által előre nem jelzett rendezvények.
A 2015. évi terv iránymutató, hiszen a legtöbb esetben költségfüggő. Nagy a szerepe a
megvalósításban annak, hogy mennyire sikerül a bevételeinket növelni, kiadásainkat
csökkenteni, a rendelkezésünkre álló kereteket pályázati és egyéb forrásokkal kiegészíteni.
3.1 Állandó programok
Minden egyes program előkészületeiben - még ha nem is intézményünk szervezi – részt
veszünk, így valamilyen formában minden esetben felelősei vagyunk a rendezvényeknek.
nagyterem

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

jazz aerobic
18.00-19.00

szalontánc
14.00-16.00
jóga
18.00-19.30

néptánc
17.00-18.30

jóga
18.00-19.30

Péntek

Szombat

Vasárnap

előtér
Előre egyeztetett időpont alapján vásár és termékbemutató.
kisterem

dalkör,
citerazenek
ar
8.00-10.00

Klub’99
Baráti
Társaság
alkalmanként

NAFI, Ügyes
kezek klubja,
Főzőklub
alkalmanként

baba-mama
klub
havonta
10.00-12.00
klub

falugazdász
8.00-16.00

könyvtá lelkisegély
r
klub
havonta
14.00-16.00

falugazdász
8.00-16.00

kártyaklub
13.00-18.00

kártyaklu
b
13.0018.00

irodalmi kör
havonta
17.00-19.00
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3.2 Rendezvénynaptár
Január:
- jan. 23.:
- jan. 25.:
- jan. 28.:

Magyar Kultúra Napja
Horgász taggyűlés
Kazinczy verseny

Február:
- február 7.: Cirkusz
- febr. 14.:
Óvodabál
- február 20.: Farsang
Március:
-márc. 7.:
márc.8.:
- márc. 15.:
- márc. 21.:
- márc. 25.:
- márc. 30.:
Április:
- ápr. 18.:
- ápr. 11.:
- ápr. 25.:

Nőnapi ünnepség - Klub ’99 Baráti Társaság
Nőnapi ünnepség - Nyugdíjasklub
Községi ünnepség az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére
Tavaszköszöntő bál – műv. ház
Krúdy Irodalmi Kör
Mezőgazdasági előadás
Víz világnapja – rajzpályázat, foglalkozások
Húsvéti játszóház
Tavaszköszöntő börze – bolhapiac-növény csere-bere
Kölyökszínpad
Költészet Napi rendezvény
Községtakarítás – Föld Napja alkalmából önkormányzattal, intézményekkel,
civil szervezetekkel, helyi lakosokkal együttműködve

Május:
- máj. 01.:
- máj. 03.:
- máj. 9.:
- máj. 16.:
- máj. 23.:
-

Majális
Anyák napja a Nyugdíjasklubban
Lakodalom
Lakodalom
Gyermeknap
Kihívás Napja

Június:
- jún.6.:
- jún. 4.:
- jún. 21.:
- jún. 27.:
-

Vizes Nap
Összefogás Napja
Búcsú
Szent Iván éji rendezvény
Szünidei gyerekfoglalkozások

Július:
- júl. 18-19.: Falunap
- júl. 25.:
Anna-bál a nyugdíjasklubban
Szünidei gyerekfoglalkozások
Augusztus:
- aug. 20.:
- aug. 22.:
-

Kenyérszentelés
Civil és családi nap
Szünidei gyerekfoglalkozások
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Szeptember:
Egészségnap
Civil Nap
Október:
- okt. 23.:

Állatok világnapja: előadás, foglalkozások
Idősek világnapja
Községi ünnepség az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére

November:
-

Erzsébet bál
Évzáró vacsora – nyugdíjasklub

December:
- dec. 5.
- dec. 14-18.:
- dec. 20.:
- dec. 31.

Házhoz megy a Mikulás
Adventi gyertyagyújtások
Karácsonyi kézműves foglalkozás
Adventi vásár
Karácsonyi ünnepség a nyugdíjasklubban
Községi karácsonyi ünnepség
Szilveszteri mulatság

Intézményünk feladatai közé tartozik még:
- önkormányzat feladatainak segítése
- látogatóink számára információk biztosítása
- a Nagymágocsi Hírmondó szerkesztése
- horgászigazolványok készítése
- közművelődési statisztika készítése
- részvétel a kistérségi konferenciákon
- kapcsolattartás a civil szervezetekkel, intézményekkel, munkájuk segítése
3.3 Folyamatban lévő új foglalkozások
2015. januárjában sikerült két új foglalkozást beindítanunk:
- néptánc: a Jövőnkért Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel vettük fel a kapcsolatot.
Táncpedagógusuk Bagi Ferenc ismerteti meg a magyar néptánc hagyományait az
érdeklődőkkel. Két csoportban folyik az oktatás: gyermek és felnőtt. Nagy örömünkre
szolgált, hogy lelkesen fogadták a helyiek a kezdeményezést és örömmel járnak az órákra.
Bízunk benne, hogy ez a lelkesedés töretlen marad és hosszú évekig tudjuk ezt a szép
hagyományt Nagymágocson ápolni.
- jazz aerobic: évek óta folyamatosan keressük azt a formáját a tornának, mely sikert arat a
női nem körében. Idén megpróbálkoztunk a jazz-aerobic elindításával. Szeretnénk, ha a
sportnak ez a formája megfelelő lenne az erre igényt tartók számára. Sokan vettek részt az
első foglalkozásokon.
3.4 Terveink
- A fent említett művészeti iskolával való szorosabb kapcsolat kialakítása után,
kezdeményezni szeretnénk különféle modern táncformák oktatásának beindítását is, hiszen
jelenleg az iskolán kívüli lehetőségek, korlátozottak településünkön.
- Nagyon sok rendezvényt szerveztünk és szervezünk az általános iskolás korosztály számára,
hiszen ebben a korban kell megalapozni a művelődés iránti igényt és az összetartozás
fontosságát, így a későbbiekben könnyebb lesz az együttműködés és a segítségnyújtás.
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- Nem kizárólag településünkön figyelhető meg az, hogy mennyire nehéz az ifjúságot
összefogni. A kedvezőtlen elhelyezkedési lehetőségek sok fiatalt elvándorlásra késztetnek.
Folyamatosan keressük az ifjúsági korosztály számára a szabadidős lehetőségeket.
Ösztönözzük az ifjúsági klub új tagokkal való bővítését is a középiskolás korosztály köréből.
Kezdeményezünk egy beszélgetést a 14-26 éves korosztály összehívásával szabadidő eltöltési,
szórakozási igényeikről. Rendszeres összejöveteleket tervezünk számukra. A heti
szórakoztató és kulturális programok (pl. zenehallgatás, beszélgetés, kártyázás,
társasjátékozás, szalonnasütés, ünnepekhez kapcsolódó rendezvény, községi rendezvényeken
csoportos részvétel, közös kirándulás stb.) alakítása a fiatalok igénye szerint történne. Az
ezeknek helyet adó klubhelyiség kialakítására a pinceklub ideális lenne, érdeklődés esetén
hetente lehetőség lenne találkozásaikra.
- Többször terveztük már, hogy buszos kirándulásokat szervezünk színházlátogatás céljából,
illetve egy-egy nevezetes település vagy kulturális rendezvény megtekintésére. Idáig pénzügyi
nehézségek és érdeklődés hiányában nem valósult meg, de keressük a lehetőségeket.
- Főzőklub újraindítása folyamatban van, hiszen igény mutatkozik a gasztronómiát kedvelő
helyi lakosok körében.
- Szeretnénk a községben aktívan tevékenykedők, vezetők számára közösségfejlesztő
délutánokat szervezni. Kistérségi konferenciák alkalmával tapasztaltuk az ilyen tréningek
hasznosságát. Úgy gondoljuk, hogy Nagymágocs számára előrelépést jelentene ez, hiszen más
megvilágításba helyezné és kiemelné értékeinket, lehetőségeinket. Bízunk benne, hogy
nyitottak lesznek erre a kezdeményezésre.
- Kerékpáros túrák indítása a környező településekre: vannak helyi amatőr és profi
kerékpárosok, akikkel együttműködve tervezünk tavasztól különféle túrákat, érintve a
településen áthaladó Kék-túra útvonalat.
- Rendezvényeinket a következő újdonságokkal bővítenénk:
Szent Iván-éji rendezvény: múzeumok éjszakája, éjszakai akadályverseny
Amatőr zenekarok találkozója: környékbeli, térségi amatőr zenekarok bemutatkozásának
lehetősége
Adventi vásár: elmondhatjuk, hogy az adventi gyertyagyújtások és rendezvények iránt egyre
nagyobb az érdeklődés. Ebből kiindulva fogalmazódott meg az az ötlet, hogy ne csak a
vasárnapokon legyen rendezvény, hanem decemberben egy héten át minden nap valamilyen
rövid műsorral, árusokkal várjuk a művelődési ház előtti téren az érdeklődőket
A helyi társadalom múltjában és jelenében kiemelkedő személyek, közösségek
tevékenységének, tekintélyének ismertté tétele.
Nagymágocsról elszármazottakkal szoros kapcsolat ápolása, jelentős eredményeket
munkájukban elérők meghívása beszélgetésre, előadásra.
Helyi értéktár kialakítása. A település környezeti és kulturális közösségi értékeinek feltárása,
közismertté tétele.
Kiállítások szervezése. Helyi és Nagymágocsról elszármazott alkotók munkáinak bemutatása
mellett környékbeli alkotók bemutatkozására is lehetőség biztosítása.
3.5 Külső szervek tevékenysége, együttműködés
Intézményünk feladataihoz hozzátartozik, hogy befogadja más intézmények, civil
szervezetek, magánszemélyek és cégek rendezvényeit. A hely biztosítása mellett igény szerint
segítséget nyújtunk, biztosítjuk a technikai hátteret a programok színvonalas lebonyolítása
érdekében:
-

helyi civil szervezetekkel, amatőr csoportokkal jó kapcsolatot alakítottunk ki,
kölcsönösen segítjük egymás munkáját, Nagymágocs hírnevének minél szélesebb
körben való megismertetését
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-

együttműködünk a település intézményeivel, egyházakkal, rendezvényeiket
támogatjuk, mi is számítunk közreműködésükre
hasonló jó kapcsolatot ápolunk a környező települések közművelődési intézményeivel,
közös hagyományaink ápolása, rendezvényeink minél színesebbé tétele és községeink
turisztikai életének népszerűsítése céljából
kiemelten fontosnak tartjuk és partnerként kezeljük az iskola rendezvényeit és próbáit
képzéseket, tanfolyamokat fogadunk be – nyelvtanfolyam, kresz-tanfolyam,
munkaerőpiaci- és egyéb képzések
helyet adunk vásároknak, termékbemutatóknak, lakodalmaknak, ballagásoknak,
állástoborzásoknak
továbbra is biztosítjuk a helyet a falugazdászi hálózatnak.

Szakmai együttműködés keretében tartjuk a kapcsolatot a Magyar Népművelési Intézet
Csongrád megyei irodájával.
A korábban vendéglátóhelyként működő Pinceklub jelenleg nincs kiadva. A helyiséget
kisebb csoportok összejövetelére, családi események lebonyolítására tesszük alkalmassá
meglévő berendezési tárgyaink felhasználásával.
3.6 Klubok működése
A településen működő civil szervezetek, csoportok működésének és programjainak
hely- és technikai feltételeit biztosítjuk, továbbá szakmai segítséget nyújtunk számukra.
Fontosnak tartjuk, hogy megmaradjon és bővüljön az önszerveződés községünkben.
Igyekszünk segítséget nyújtani ahhoz, hogy a fiatalok olyan lehetőségeket kapjanak,
mellyel könnyebben megtalálják helyüket a társadalomban és a munkaerőpiacon.
A művelődési házban működő csoportok: jóga, baba-mama klub, lelki segítségnyújtó
klub, irodalmi kör, ügyes kezek klubja, főzőklub, dalkör és citerazenekar, kártyaklub, jazzaerobic, néptánc.
Hasonló érdeklődési kör alapján lakossági kezdeményezésre, újonnan alakuló
művelődő közösségek létrejöttét, működését segítjük, helyet, technikai hátteret biztosítunk.
Nyitottak leszünk az új kezdeményezések iránt, ezáltal is bővítjük, színesítjük a már
hagyományos rendezvényeinket.
Az itt működő civil szervezetek számára minden segítséget, támogatást megadunk.
Fontos, hogy az intézményben minél változatosabb lehetőséget biztosítsunk az érdeklődők
számára akár kulturális, akár szabadidős tevékenységről legyen is szó.
3.7 Reklámtevékenység
Az intézmény működésének fontos eszköze a nyilvánosság. Igyekszünk megragadni
minden lehetőséget, amely a nyilvánosság tájékoztatását szolgálja. Rendezvényeinket,
szolgáltatásainkat a lehető legtöbb felületen próbáljuk hirdetni. Egyre népszerűbbek a
közösségi oldalak, az intézmény és község weboldala. A honlapunkon megjelentetett
eseménynaptárt folyamatosan frissítjük. Plakátokat helyezünk ki a szokott hirdetési
felületekre. Szórólapokkal is népszerűsítjük rendezvényeinket. Elmondhatjuk, hogy a
legtöbben akkor vesznek részt rendezvényeinken, ha személyre szóló meghívót vagy
szórólapot találnak postaládájukban. Egy-egy nagyobb program esetén felvesszük a
kapcsolatot a térségi televíziókkal és rádióval, hogy népszerűsítsük településünket. Helyi
újságban is rendszeresen tájékoztatjuk a lakosságot intézményünk életéről.
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4. TURISTASZÁLLÓ
Az Ybl Miklós által tervezett uradalmi irodából kialakított turistaszálló biztosít
szálláslehetőséget településünkön. Falusias nyugalom, csend, kirándulások, a kastély
arborétuma, a közeli Gyopárosfürdő biztosít programlehetőséget.
A 13 férőhelyes turistaszálláson 1×5 és 2×4 ágyas szobák találhatók. A szobákhoz
külön fürdőszoba, WC tartozik. Közös helyiség a felszerelt teakonyha és ebédlő. Gáztűzhely,
mikrohullámú és hűtőszekrény biztosított.
A turistaszálló vendégei elsősorban a Kék-túra útvonal államosaként látogatják
településünket, másodsorban pedig a környéken munkát vállaló cégek alkalmazottai.
Bízunk abban, hogy lesznek idegenforgalmi-turisztikai fejlesztések, melyek
segítségével megújulhat turistaszállónk és új szolgáltatásokkal bővíthetjük Nagymágocs
idegenforgalmi lehetőségeit. Ezáltal községünk is a turisták célpontja lehet.
5. MÚZEUMI TEVÉKENYSÉG
FELICIÁN ATYA HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY
A helytörténeti gyűjtemény 2003 óta várja az érdeklődőket. Áprilistól októberig
szombati napokon 14-16 óra között tartjuk nyitva a gyűjteményt. A könyvtárban vagy
telefonon történő előzetes időpont egyeztetéssel egyéb időpontokban is fogadjuk a
látogatókat. Jelenleg három állandó kiállítás látható a régi uradalmi irodaház épületében. Célja
egyrészt a falu lakóinak bemutatni a település múltját, az egykori élet mindennapjait, másrészt
látnivalót kínálni a faluba érkező turisták számára, akik így megismerhetik a település múltját
és értékeit.
Helytörténeti szempontból jelentőséggel bíró dokumentumokat, tárgyakat, jellegzetes
ruhaneműket továbbra is gyűjtjük, felajánlásokat elfogadjuk. Ennek érdekében jó
kapcsolatokat alakítunk ki olyan személyekkel és szervezetekkel, melyek helyismereti és
helytörténeti információkkal tudják segíteni munkánkat.
Az állományvédelem érdekében fontos a gyűjteményi anyag rendszeres tisztítása,
portalanítása. Gondoskodni kell a gyűjteménybe újonnan bekerülő anyagok megfelelő
elhelyezéséről. Meg kell oldani a tárgyi gyűjtemény nyilvántartáson kívüli állományának
felmérését, megfelelő raktározását.
Idén is csatlakozunk a Kulturális Örökség Napjai rendezvénysorozathoz, hogy minél
többen megismerkedjenek az országban Nagymágocs természeti és épített értékeivel.
A gyűjtemény népszerűsítésének céljából szervezzük a múzeumok éjszakája
programunkat és helytörténeti vetélkedősorozatot tervezünk ismét, melynek segítségével még
többet megtudhatnak az érdeklődők - elsősorban a fiatalokat célozva - Nagymágocs múltjával
kapcsolatban.
6. LAPKIADÁS - NAGYMÁGOCSI HÍRMONDÓ
A lap elsődleges feladata a helyi lakosság hiteles és tényszerű, széleskörű tájékoztatása a
község életét érintő eseményekről, történésekről. A havonta megjelenő helyi lap szerkesztése
- a felelős szerkesztő vezetésével működő szerkesztőbizottsággal együtt - a feladataink közé
tartozik. Az SZMSZ tartalma és elvárása alapján dolgozik a szerkesztőbizottság.
Az újság felelős szerkesztője külön megbízási szerződéssel látja el a feladatát, az
intézmény szakalkalmazottai pedig mind technikai, mind szellemi erőforrásaikkal egész
évben folyamatosan segítik a munkáját. A szerkesztőbizottság tagjainak technikai segítséget
nyújtunk a kéziratok alkalmi begépelésével vagy technikai eszközeink használatával
kapcsolatban. Az újság fotódokumentációit jellemzően saját magunk készítjük, amelyben
mind a fényképezés, mind a nyomdai előkészítés, retusálás is benne foglaltatik. A leadott
kéziratok helyesírási ellenőrzését is folyamatosan elvégezzük. Emellett minden hónapban
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intézményünk dolgozói felelősek azért, hogy az elkészült lap szétosztásra kerüljön az újságot
árusító boltok között. A kiszállítás szállítólevélen történik, az elszámolás számla kiadásával.
Az ezzel járó adminisztrációt minden hónapban elvégezzük. Folyamatosan részt veszünk a
közérdeklődésre számot tartó információk felkutatásában, és azt összeállítjuk olyan módon,
hogy alkalmas legyen az újság hasábjain való közzétételre.
A lap tájékoztató jellegének fokozása érdekében szükséges a szerkesztésébe minél több
személyt bevonni.
7. ÖSSZEGZÉS
A jövőben is fontos feladatunk a községi rendezvények szervezése és bonyolítása.
Arra törekszünk, hogy minden korosztály megtalálja az érdeklődésének megfelelő programot,
gazdagítsuk és színesítsük Nagymágocs kulturális életét, ápoljuk hagyományait, méltóképpen
ünnepeljük azokat. Programjainkkal továbbra is biztosítani szeretnénk a szabadidő nemcsak
kellemes, de egyben hasznos eltöltését.
2015-ben a rendelkezésünkre álló technikai és anyagi feltételek mellett igyekszünk
színvonalas szakmai munkát végezni.
Kérem a 2015. évi munkatervünk megvitatását és elfogadását.
Nagymágocs, 2015. január 31.
…………………………………..
Tóthné Rostás Ágnes
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