Közművelődési beszámoló
a Nemes János Művelődési Központ keretén belül, 2020-ban folyó tevékenységről
Az évet a helyi civil szervezetek vezetőivel egyeztetve terveztük meg, melyet aztán jócskán átírt a
világjárvány. Közművelődési, közösségfejlesztői tevékenységünk során soha nem tapasztalt kihívással
találtuk szembe magunkat ez által. Munkánkat az események, rendezvények előkészítése, lebonyolítása,
kiállító helyeink és a könyvtár működtetése adta, melyet az év elején megszokott lelkesedéssel terveztünk,
végeztünk március közepéig. Munkánkat kiegészítette a komlói kistérségi EFOP pályázat kötelezettségeinek
teljesítése is, melynek során több kulturális és közösségi program valósult meg településünkön.
A művelődési központokra kötelező nyitvatartási rendet vezettünk be még előző év
decemberében, melyet márciusig, ill. májustól novemberig tudtunk tartani.
Személyi feltételek
Több személyi változás is történt az év során. Az EFOP 1.5.2 kistérségi pályázat keretében június 1től két munkatársat alkalmazhattunk. Közösségszervezői és könyvtárosi munkakörben Hajnal Réka nyolc
órában, ifjúsági referensként Barabásné Sebestyén Zsuzsanna négy órában segíti munkánkat.
Jókor jött a lehetőség, mert az év során nyugdíjba vonult Müller Zsuzsanna, akinek a felmentési ideje és
kötelezően kiadott szabadsága idején megfelelő helyettesítést tudtunk biztosítani, plusz bérköltség nélkül.
Három főállású dolgozónkat a jogszabályok szerint átsoroltunk közalkalmazottiból munkavállalói státuszba.
Ez nem járt bércsökkenéssel, igaz a törvényben említett központilag – állítólag - biztosított 6 %-os
bérfejlesztést nem kapták meg.
Megbízásos jogviszonyban 5 főnek fizettünk csoportvezetői tiszteletdíjat. Fafaragók, Diszítőművészeti műhely, Pévönye, Daloskör, Somkerék zenekar.
Beiskolázási tervünknek megfelelően Poór Gabriella folytatta egyetemi tanulmányait, 2021 nyarán
államvizsgázik.
Nagyrészt a zárva tartási időszakban adtuk ki munkatársaink éves szabadságát. Ebben az időszakban
valósult meg a teljes könyvtári állomány leltározása, selejtezése. Ugyancsak leltározást végeztünk a
Tájházban és a kultúrházban.
Tárgyi – létesítményi feltételeink változása
A Csorba Győző Megyei Könyvtár jóvoltából – az előző évi bútorcserét követően – laptopot, falra
szerelhető vetítővásznat és projektort tudtunk vásárolni, amelyek komfortosabbá teszik a Könyvtármozit és
az ismeretterjesztő előadásokat.
A Tájházban a kukoricagóré aljzatához faanyagot vásároltunk, így tovább bővült a bemutató és tároló
tér, valamint átrendeztük az amúgy szűkössé vált raktárt. Tájházunk több adománnyal lett gazdagabb az év
során.
A közművelődési irodába készíttettünk egy nagy tároló szekrényt és vásároltunk az üvegkiállítás
részére egy tv készüléket, amellyel a látogatók számára szeretnénk az üvegkészítést bemutató rövid filmeket
vetíteni. Ugyancsak az üvegkiállítás színvonalát emeli a képviselői rendelkezésekből fizetett legújabb
műtárgyunk, egy Z. Gács György által készített színes üvegablak.
A Kultúrház keleti szárnyának tetőzete igen rossz állapotban van. A beázásokat sikerült ideiglenesen
elhárítani, de ahogy a mozi épületének, úgy ennek az épületrésznek a biztonságos, szakszerű fedése is
hamarosan halaszthatatlanná válik.
Örvendetes változás volt az év végén, hogy a könyvtárhoz tartozó gépkocsiparkoló helyek száma
megnövekedett. Ez az aulában és könyvtárban tartott rendezvények miatt nagy segítség a gépkocsival
érkezők számára.
A tavaszi karantén alatt a Településüzemeltetés dolgozóival és diákmunkával a labdarúgó pálya
melletti füves részt töltöttük fel kettős céllal. Nagyrendezvényeink számára kedvezőbbek lettek a
terepviszonyok és a labdarúgóknak is kialakult a téli, villanyfényes edzések tartására alkalmas terület.
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Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a
közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása:
Az évnek abban az időszakában, amelyben nyitva tarthattunk a helyi civil közösségeknek, szervezeteknek továbbra is térítésmentesen biztosítottunk helyiséget összejöveteleik, rendezvényeik számára. Erre
az időszakra is jellemző volt, hogy sokan otthon maradtak, félve fertőzésveszélytől.
Saját rendezvényeinken és a művelődő közösségeink rendszeres elfoglaltságain túl az elmúlt évben
az iskolában 23, a kultúrházban 27, a tájházban 9, a moziban 1 alkalommal zajlott külső szervezetek, közösségek nem rendszeres programja.
A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Az EFOP 5.2. Uniós pályázat keretében havonta volt valamilyen családi program, melyhez intézményünk minden segítséget megadott (reklám, helyszín, stb.)
A három előadásra szóló, alsós gyerekek számára szervezett bábszínházbérletből kettőt sikerült
teljesítenünk, a harmadik előadás már a karantén időszakára esett. Ennek utólagos pótlására a színházzal
történő egyeztetés után kerülhet sor.
Facebook oldalunkon nem csak a helyi információk áramlását segítettük, hanem tematikus anyagokat is közzétettünk, amelyek az elmaradt rendezvényeinkhez kapcsolódtak (Múzeumok Őszi Fesztiválja,
Advent, Miklós nap). Együttműködünk a 3HTV önkéntese-ivel.
A Zengő újságunk 4 számmal, köztük egy ingyenes karácsonyi számmal jelent meg, összesen 72
oldalon, 2350 példányban.
A helyi szervezetek bevonásával év elején elkészítettük a rendezvénynaptárt. A civil szervezeteken
kívül mindennapos, aktív munkakapcsolatban voltunk az általános iskolával, az alapfokú művészeti iskolával
és a Zengő óvodával és az idősek napközijével.
Február 22-én megrendeztük az előző évben nagy sikert aratott Nagyszülők bálját, melyen a
Hosszúhetényi Daloskör és a szenior tánccsoport is fellépett.
Helyszíne voltunk a Falusi krónika – olvasókörök, közösségek irodalmi találkozójának, melyet a
Nemzeti Művelődési Intézet Baranya Megyei Igazgatóságával közösen szerveztünk. Június végén
társszervezői voltunk a Püspökszentlászlói Búcsúnak.
Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása
A 7. osztályosok számára szervezett társastánc tanfolyamon 38-an vettek rész. Sajnos a Koszorúcskát
és két órát nem tudtunk megtartani márciusban.
Felnőtt könyvtárunk a megyei könyvtár szolgáltató helyeként működik. A 2020-as év a koronavírus
járvány ezen a területen is különleges év volt. A nyitvatartási napok száma sokkal kevesebb lett, kevesebb
rendezvényt tudtunk megtartani, változott a könyvtár nyitva tartása és jobban elkülönült az iskolai és
községi könyvtár egymástól.
Március 16-tól június 14-ig a teljes könyvtár zárva tartott. Ebben az időszakban adminisztratív munka,
takarítás, rendrakás, jelzet készítés, selejtezési munkák zajlottak. Nyáron a szokásos szünidei nyitva tartást
biztosítottuk, iskolakezdéstől a járványügyi szabályok betartása érdekében kettéválasztottuk az iskolai és
felnőtt könyvtár nyitva tartását. November közepétől ismét szüneteltetnünk kellett a felnőttek számára
nyújtható könyvtári szolgáltatásokat. Az iskolások 11-től 16 óráig látogathatták a könyvtárt, a felnőtteknek
a kért könyveket házhoz szállítottuk.
A járványhelyzethez képest és igazodva igyekeztünk 2020-ban is tartalmas programkínálatot nyújtani
gyerekeknek és felnőtteknek a könyvtárban is.
Január 21-én volt a megújult könyvtár avató ünnepsége. A CSGYK igazgatója Miszler Tamás adta át a felújított
könyvtárt az olvasóknak. A Csorba Győző életét bemutató kiállítással egybekötött ünnepségen a Röppentő
zenekar adott koncertet. 35-en vettek részt a rendezvényen.
Február 14-én a Hazudós egér c. rajzfilmet vetítettük Könyvtármozi keretében. 41 fő vett részt a vetítésen.
Szeptember 10-én Nyulász Péter volt a vendégünk egy író-olvasó találkozón. Szeptemberben ismét
meghirdettük az „Olvass velünk!” könyvtári olvasási versenyt. Cél az olvasás megkedveltetése. Tanév elején
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rajzversenyt hirdettünk az alsó tagozatosoknak, Készíts „KÖNYVTÁR” feliratot címmel. Az elkészült
feliratokból kiválasztottuk a 12 legszebbet és havonta váltjuk őket a könyvtár ajtaján.
Novemberben egy vándorkiállítást fogadtunk be a Rákosi viperáról. Kb. 50 tanuló tekintette meg a kiállítást.
December utolsó hetében „könyvkarácsonyfát készítettünk a 6. b osztállyal Barbalics Beáta tanárnő kezdeményezésére.
A tavalyi évben összesen 18 könyvtárban tartott szakóra és könyvtárhasználati óra volt, különböző
évfolyamokon.
Tárgyévben könyvtárunkban 1690 dokumentumot kölcsönöztek használóink, ebből 1266 db-ot 14 éven aluli
látogatók. Ez elmúlt évihez képest (nyilván a korlátozott nyitva tartásnak is köszönhetően) felére esett vissza,
a helyben igénybe vett dokumentum használat ( 1912 alkalom). A regisztrált, beiratkozott használók száma
281 fő volt, ebből 191 volt 14 éven aluli.
A nyitvatartási napok száma egy átlagos héten 6, a nyitvatartási órák száma éves átlagban 40 óra.
A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése, feltételeinek biztosítása
Három állandó kiállítás is szolgálja településünk szellemi értékeinek őrzését, bemutatását, melyet a
korábbi évek gyakorlatának megfelelően tartottunk nyitva a pandémiás korlátozáson túli időszakban.
A tájházban 5 alkalommal tartottunk óvodásoknak, 3 alkalommal iskolásoknak múzeumpedagógiai
foglalkozásokat, összesen 249 fővel. Idén középiskolából nem érkeztek látogatók, de 2 fő egyetemi
hallgató turisztikai munkájához meglátogatta tájházunkat. Egy hetes napközis táborunkban 25 főt
fogadtunk idén is. Turisztikai céllal az év során 232 - en látogatták meg tájházunkat, az üvegkiállításunknak
225 látogatója volt.
A tájházban 8 alkalommal valósult meg rendezvény 126 fővel. A tájháznak a 2020-as pandémiás
évben 734 látogatója volt. Három alkalommal bérelték ki csapatépítő programra, amint közel 100 fő vett
részt.
Egy időszaki kiállítást szerveztünk intézményünkben, a tárgyévben. Augusztusban az Üveges Hétvége
keretében Pattantyús Gergely üvegművész munkáit láthatta az érdeklődő közönség. A többi tervezett
kiállítást nem tudtuk megvalósítani.
Elkészült a Hetényi 7-EK művészcsoport tevékenységét, az egyes alkotókat bemutató katalógus,
melyet az év végén tudtunk kézbe adni. Ugyanebből a forrásból (TOP-5.3.1-16) készült el három leporello,
amely turisztikai szempontból fontos: egyik Hosszúhetény általános bemutatását szolgálja, a másik a faluban
található látnivalókat mutatja be, a harmadik az üvegesség hagyományát népszerűsíti. A járványhelyzet miatt
elmaradt a hetényi művészekkel való januári találkozó is.
Ugyanígy elmaradt a templom téri községi ünnepség is, a napot huszárok lovas felvonulása tette
mégis emlékezetessé. Október 22-én szűk körű ünnepi testületi ülés keretében emlékeztünk az 56-os
forradalomra, amelyen a község vezetői átadták a tavaszi és az októberi kitüntetéseket. A szűk körű
megemlékezésről a 3Htv tett közzé összefoglalót. A Nemzeti Összetartozás Napját a szokásos helyszínen
ünnepeltük, a Bányász napi megemlékezések érdektelenség és a pandémia miatt elmaradtak.
Tervezett három nagyrendezvényünkből kettőt tudtunk megvalósítani. A Szüreti felvonulás és a
Nemzetiségi ízkavalkád a tervezett módon lezajlott, de a szüreti rendezvénynél elhagytuk az esti bált. A
jubileumi Talicskaolimpia és a hozzá kapacsolódó zenei rendezvények elmaradtak.
Július 19-én az Utcaszínházi Alkotóközösség tartott nagysikerű szabadtéri előadást a mozi udvarán.
A Madarak tanácskozása című darabt Pécsváradon, Siklóson és Pécsett adták még elő a társulat tagjai.
Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása
Hat amatőr előadóművészeti és két tárgyalkotó csoportunk tevékenykedett, amíg a korlátozások nem
akadályozták munkájukat. Népi Együttes (vez: Papp János, Lázárné Szabó Emese), Gyerektánccsoport (vez:
Lázárné Szabó Emese, Pappné Pintér Ilona), Daloskör (vez: Detrich Pálné), Pévönye Együttes (vez: SzpatárVarga Dóra), Somkerék lés „Pótkerék” Zenekarok (vez: Keserű Árpád, Kruzsely László), Szent László Kórus
(vez: Mericsné Rábai Katalin), Diszítőművészeti műhely (vez: Bergauerné Szabó Gyöngyi), Fafaragó szakkör (
vez: Kercsó József, Viszked Erzsébet). A foglalkozások, fellépések száma visszaesett, a tagsággal a vezetők
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online térben tartották a kapcsolatot. A csoportokban közel száz tag tevékenykedett normális körülmények
között. Csak remélni tudjuk, hogy nem esnek szét ezek az alkotó közösségek és ha újra indulhat a közösségi,
kulturális élet, ismét tevékeny részesei lesznek intézményünknek és településünknek!
Két hosszúhetényi kötődésű amatőr könnyűzenei együttest támogattunk próbalehetőséggel, a
moziban egy alkalommal szerveztünk zenésztalálkozót, ill. segítettünk JAM &SPLASH címmel.
A kulturális alapú gazdaságfejlesztés.
Tevékenységünk során kapcsolatot tartunk a helyi őstermelőkkel, kézművesekkel, akik programjaink
rendszeres résztvevői. Új boltjuk elkészítéséig a Kultúrmisszió Szociális Szövetkezetnek az év során
térítésmentesen biztosítottunk bemutató termet.
Sajnos a sok közös rendezvényünkből 2020-ban kevés valósulhatott meg. A Miklós napi piacot és
vásárt el kellett hagynunk, ahogy a komlói expo is elmaradt.
Állandó kiállításainkkal, kiadványainkkal segítettük az idegenforgalmat. A bakancsos turizmus
fellendítését nagyban segítené egy csoportos olcsó szálláshely kialakítása, építése.
Hosszúhetény, 2021. március 1.
Papp János igazgató

Az intézmény, egységeinek és telephelyeinek nyitva tartása: (normál időszakban)
Kultúrház:
Hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 8-12-ig és 16-20 óráig valamint rendezvénytől függően.
Szombaton: 13.30-17.30-ig
Szerda: Szünnap
Könyvtár:
Hétfő, kedd, csütörtök, péntek 10-12 óráig és 12.30-tól 19 óráig
Szerda: 10-12 óráig és 12.30-tól 16 óráig
Szombaton 9.30- 13.30-ig
Üvegkiállítás:
Hétfőtől – péntekig 9 – 16 óráig
Szombaton: Május 15-től szeptember 30-ig 9.30 17.30-ig
Tájház:
Hétfőtől – péntekig 9 – 16 óráig
Szombaton: Május 15-től szeptember 30-ig 9.30 17.30-ig
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