Közművelődési beszámoló
a Nemes János Művelődési Központ keretén belül, 2019-ben folyó tevékenységről
Az évet már meghatározta az EMMI 20/2018. sz. végrehajtási rendelete, melynek szellemében
készítettük el az éves szolgáltatási tervet. A közművelődési alapszolgáltatásokba besorolt tevékenységeink
lefedik azokat a hagyományos tevékenységeket, amelyeket eddig is végeztünk. Az évet a helyi civil
szervezetek vezetőivel egyeztetve terveztük meg, melynek alapját visszatérő rendezvényeink alkotják.
Munkánk gerincét az események, rendezvények előkészítése, lebonyolítása, kiállító helyeink és a könyvtár
működtetése adja. Ehhez jön még számtalan – a helyi igényekhez igazodó – szolgáltatás a színház szervezéstől a buszrendelésig, a terembiztosítástól a fénymásolásig, a kiadványszerkesztéstől a vendéglátásig.
Év végére kialakítottunk a végrehajtási rendeletnek megfelelő nyitvatartási rendünket. Elérhetőségünket és
nyitva tartásunkat az (1. sz. melléklet) tartalmazza.
Személyi feltételek
Főállású munkatársak számában és személyében nem történt változás. Az intézmény vezetőjét újabb
öt évre megbízta a képviselőtestület a vezetői feladatok ellátásával.
A beiskolázási tervünknek megfelelően Poór Gabriella ősszel elkezdte egyetemi tanulmányait, Müller
Zsuzsanna pedig egy, összesen hat napos könyvtári hálózatépítő továbbképzésen vett részt.
Munkatapasztalat szerző foglalkoztatás keretében három hónapig segítette munkánkat egy fiatal munkatárs,
aki némileg tehermentesítette kollégáinkat az intézmény három telephelyén adódó feladatok ellátásában.
Az év nagy részében négyünk között kellett elosztani a hétvégi és szabadságolás alatti ügyeleteket,
csoportkíséréseket. Kiállító helyeink hétvégi nyitva tartását közösségi szolgálatos középiskolások bevonásával próbáltuk 2019-ben is zavartalanná tenni. Művészeti csoportjaink, szakköreink élén 10 tiszteletdíjas, ill.
önkéntes kollégánk végez közösségépítő tevékenységet.
A rendezvények technikai feltételeinek biztosításában a Településüzemeltetési Nkft. dolgozói segítenek be.
Tárgyi feltételeink változása
A Kultúrház épületével kapcsolatos eredménytelen korábbi pályázatok után önerőből folytattuk a
felújítást. A kapualjat decemberben térköveztettük, a közlekedést segítendő egy korlátot szereltettünk a
főbejárat lépcsőjéhez.
A Csorba Győző Megyei Könyvtár jóvoltából ősszel a teljes polcrendszerünk megújult. A régi, rossz
beosztású polcok helyett, új polcokat és ülőkéket kaptunk. Októberben – kihasználva polcserével járó
kényszerbezárást –, az önkormányzat elvégezte a könyvtár tisztasági festését is. A polcok elrendezése is
megváltozott, több lett a hely az asztalok, székek, ezáltal a rendezvények, gyermekfoglalkozások számára.
A Tájházban az istálló belső felújítási munkái történtek: vakolatjavítás, meszelés és kisebb külső
meszelési munkálatok, valamint a járda szétfagyott tégláinak a cseréje.
A Borbélyműhely padlózatát kijavítottuk, a süllyedést megszüntettük, vele együtt a balesetveszélyt.
Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a
közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása:
A helyi civil közösségeknek, szervezeteknek továbbra is térítésmentesen biztosítottunk helyiséget
összejöveteleik, rendezvényeik számára. Hirdetési felületeinkkel, irodai szolgáltatásainkkal segítettük
közösségi, kulturális tevékenységüket. A 2019-ben működő közösségek teremhasználatát és időbeosztását a
(2. sz. melléklet) tartalmazza.
Saját rendezvényeinken és a művelődő közösségeink rendszeres elfoglaltságain túl az elmúlt évben
az iskolában 60, a kultúrházban 44, a tájházban 12, a moziban 4 alkalommal zajlott külső szervezetek,
közösségek nem rendszeres programja. (3. sz. melléklet)
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A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Intézményi infrastruktúránk és személyi lehetőségeinktől függően segítettük a helyi közösségek
önszerveződését, együttműködünk programjaik megvalósításában.
Tizenöt iskolával élő szerződésünk van közösségi szolgálatos tanulók fogadására, melynek során
2019-ben 10 középiskolás tanulót 22 alkalommal vontunk be közösségi, kulturális programjaink szervezésébe.
A családok segítését célzó programjaink között a legnépszerűbbek a tájházas programjaink, (napközis
tábor, tájházak napja, adventi koszorú készítés), de az EFOP 1.5.2 kistérségi pályázat jóvoltából is több családi
program valósult meg 2019-ben településünkön.
Alsós gyerekek számára bábszínházbérletet szerveztünk, bérlettel rendelkező tanulók száma 139. A
három előadásra az utaztatást minden alkalommal 3 busszal, önköltségi áron tudtuk biztosítani. Színház és
koncertlátogatásokat szerveztünk iskolások és felnőttek számára Komlóra és Pécsre, valamint a Pécsi
Nemzeti Színház szervező tevékenységét segítve, kedvezményes jegyeket közvetítettünk a lakosság számára
tizenegy alkalommal.
Facebook oldalunkon elősegítettük a helyi információk hatékony áramlását. A községi honlap az év
utolsó hónapjaiban már nem üzemelt. Plakátok, szórólapok készítésével, elektronikus hirdetési felületek
(képújság) működtetésével, több mint 200 e-mail címre meghívók küldésével segítjük a helyi társadalom
tájékoztatását. Együttműködünk a 3HTV önkéntese-ivel.
A Zengő újságot 5 számmal, és egy ingyenes választási számmal összesen 100 oldalon, 2100
példányban jelentettük meg. Plakátot saját rendezvényeinkről 13 alkalommal összesen 400 példányban
helyeztünk ki. 2 szórólapot, 8 meghívót készítettünk közel 3000 példányban, ezeket magunk ill. a posta
segítségével juttattuk el a lakossághoz.
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.
Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása
A humor volt a témája a Hetényi Hétfő Esték szokásos novemberi előadássorozatnak. Andrásfalvy
professzor a népek humoráról, a viccekben megtalálható igazságtartalomról, Lendvai Endre professzor a
Humor anatómiája és élettana címmel a nyelvi humorról tartott előadást. A harmadik estén Aknai Tamás
művészettörténész képekkel gazdagon illusztrálva, a képzőművészetben tetten érhető humort mutatta be.
Az utolsó estén Bagossy László pécsi színházi rendező a színpadi humorról beszélt.
Koszorúcskával záruló tánciskolát szerveztünk 7. osztályosok számára 34 fő részvételével
Mint a Megyei Könyvtár szolgáltató helye 2019-ban is sok új könyvhöz jutottunk. Olvasóink kéréseit
is kisebb nagyobb várakozási időkkel teljesíteni tudtuk. Igyekeztünk kielégíteni mind a gyerekek, mind a
felnőtt könyvtári tagok igényeit.
2019-ben könyvtárunkban 1904 dokumentumot kölcsönöztek használóink, ebből 1366 db-ot 14 éven
aluli látogatók. 4026 volt a helyben használt dokumentumok száma. A regisztrált használó 394 fő volt, ebből
303 fő 14 éven aluli, 81 fő 14 év feletti.
A nyitvatartási napok száma egy átlagos héten 6, a nyitvatartási órák száma éves átlagban 40 óra.
Nyitvatartási napok összesített száma 2019-ben 34 nappal kevesebb az előző évinél (231). Ez a tatarozás,
felújítás miatt volt.
Összesen 9906 könyvtárhasználatot regisztráltunk a tárgyévben, ebből 1004 alkalommal felnőtt
látogatót. Könyvtári állományunk 124 példánnyal gyarapodott.
Olvasópolcunkon a következő lapokat, folyóiratokat találják meg az érdeklődők: Nők Lapja, Praktika,
Szabad Föld, Szitakötő, Otthon, HVG, Burda, Nők lapja konyha, Állatvilág, Neue Zeitung címúű lapunkat.
Ezeket a lapokat a Megyei Könyvtártól kapjuk. Megtalálható még a Dunántúli napló a Barátság, a Magyar
Krónika, a Pécsváradi Hírmondó és természetesen két helyi kiadvány a Zengő, a Múltmentő. Természetesen
e két utóbbi helyi lap korábbi bekötött példányait is megtalálják az érdeklődők.
A könyvtárban az elmúlt évben gazdag programkínálattal vártuk a gyerekeket és a felnőtteket.
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A gyerekeknek a rendszeres könyvtári órák és foglalkozások mellett februárban a Lúdas Matyi
rajzfilmet vetítettük Könyvtármozi keretében. Február 20-án biblioterápiás foglalkozás volt a 8.
osztályosoknak, „Milyenek a felnőttek?” címmel. Április 11-én a költészet napja alkalmából a 8.
osztályosokkal egy akciót indított iskolai könytárosunk Wágner Mónika, Posztolj verset az utcára címmel.
Április 12-én tartottuk a szokásos Lesenacht, azaz Könyvmolyok éjszakája elnevezésű programot, ahol
Császár Levente mesélt a gyerekeknek a környék mondáiból, majd a gyerekek is kaptak feladatot. Június
elején az olvasóverseny nyerteseivel Budapestre utaztunk.
Szeptember 30-án a népmese napja alkalmából Könyvtármozi foglalkozás volt a könyvtárban. A fecske és a
szalmaszál című mesét vetítettük, szeptemberben ismét meghirdettük az „Olvass velünk!” könyvtári olvasási
versenyt.
Október 4-én Wéber Anikó író volt a vendégünk író-olvasótalálkozó keretében. A színjátszó szakkörösök
előadták az író Az osztály vesztese c. művéből írt színdarabot.
Október 10-én rendhagyó történelem óra volt a könyvtárban. Vendégünk Wittner Mária volt. 37 fő vett részt
a programon. Október 11-én Vadadi Adrienn volt a vendégünk. Egy nagyon hangulatos interaktív íróolvasótalálkozót tartott a 3. évfolyamos gyerekeknek.
Felnőtteknek szervezett könyvtári programok:
Január 14-én VIA DIVIDENDAE CARITATIS – Baranya Megyei Szent Márton Út címmel Derksen Gyöngyi
könyvének bemutatója volt a könyvtárban.
Március 22-én Alkalmazkodó gyümölcsészet – avagy a természet egyensúlya, a növények, állatok
harmóniája kertjeinkben, a talaj élővilágától kezdve a fák csúcsáig! Bocsó Renáta agrármérnök tartott
előadást a könyvtárban mintegy 40 fő részvételével.
Március 28-án a Hosszúhetényi Olvasókör 15 éves jubileumát ünnepelte. A Megyei Könyvtár jóvoltából
Sólyom Katalin és Füsti Molnár Éva Vidám délután című előadását láthatta az aulát megtöltő közönség.
Április 8-án Papp Csilla írónő volt a könyvtár illetve az Olvasókör vendége.
Október 18-20-án, Rákóczi nyomában három napos felvidéki tanulmányutat szerveztünk a Hosszúhetény
Fejlődéséért Alapítvány támogatásával melyen a falu lakói közül 35-en vettek részt.
November 26-án, a Felvidéken tett három napos tanulmányútról készült videót nézték meg – zsíros kenyér
és tea mellett – a kirándulás résztvevői és családtagjaik.
A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése, feltételeinek biztosítása
Feladatunk a település szellemi értékeinek kutatása, őrzése, bemutatása is. Három állandó kiállítást
üzemeltetünk – ebből a borbélymúzeum felújítás miatt szünetelt.
A tájházban 20 alkalommal tartottunk óvodásoknak, iskolásoknak és középiskolásoknak múzeumpedagógiai foglalkozást, összesen 869 fővel. Egy hetes napközis táborunkban 25 főt fogadtunk idén is.
Turisztikai céllal az év során 448-an látogatták meg tájházunkat, az üvegkiállításunknak 230 látogatója volt.
A tájház nyolc önálló rendezvényének összesen 369 látogatója volt. Statisztikai összesítésben, a
múzeumpedagóiai, táborozási és egyéb látogatók száma 3217 fő.
Hét időszaki kiállítást szerveztünk intézményünkben, a tárgyévben. Áprilisban Rubinszki Tibor festő,
májusban az alapfokú művészeti iskola tanulói mutatkoztak be. Augusztusban az Üveges Hétvége keretében
Smetana Ágnes munkáit láthattuk. Ugyancsak augusztusban babakiállítást szerveztünk a Hagyományőrző
Egyesülettel. Októberben az Idősek hete keretében Vörös Ferencné amatőr festő munkáit mutattuk be,
decemberben pedig a Hetényi Hetek mutatkoztak be. Miklós nap alkalmából karácsonyi képeslap kiállítás
nyílt a Tájházban „Szép ünnepet!” címmel. Az időszakos kiállítások átlaglátogatottsága 70 fő volt.
Segítettük a Hetényi 7-EK művészcsoport tevékenységét szállítással és egyéb szervezési tevékenységgel.
Községi ünnepségeinket hagyományainkhoz híven szerveztük, de a március 15-ei megemlékezést a
Templom tér felújítása miatt, ezúttal a mozi udvarán tartottuk. (Március 15., Nemzeti Összetartozás Napja,
két bányásznap, október 23.)
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A Talicskaolimpia és a Hetényi szüret két olyan nagy rendezvény, amelyen nem csak nézők vesznek
részt. A talicskagyűjtéssel, szüretkor a felvonulók, fogatosok, borászok bevonásával aktív közreműködők is
részesei az eseménynek. De ilyen esemény volt a Sütő –főző fesztivál is, melyen társrendezők voltunk.
A Főzőolimpia és a megyei sütő-főző fesztivál, valamint egy kerékpárverseny Európai Uniós
támogatással valósult meg. Miklós napkor helyi árusok, termelők bevonásával növeltük az érdeklődést.
Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása
Hat amatőr előadóművészeti és két tárgyalkotó csoportunk dolgozik rendszeresen. A csoportok élén
a kollégák szerény összegű megbízási díjért tevékenykednek. (Népi Együttes, Gyerektánccsoport, Daloskör,
Pévönye Együttes, Somkerék Zenekar, Szent László Kórus, Diszítőművészeti műhely, Fafaragó szakkör.
Ezekben a csoportokban 106 aktív taggal, 219 próba, foglalkozás és 38 fellépés, bemutatkozás történt az
elmúlt évben. A Díszítőművészeti Műhely ifjú tagjai országos kiállításon is szerepeltek. Piffkó Julianna Ifjúsági
kategóriában első helyet szerzett a XIII. Országos Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázaton.
Próbaterem biztosításával két hosszúhetényi kötődésű amatőr könnyűzenei együttest támogattunk,
valamint a moziban két zenésztalálkozót szerveztünk, ill. segítettünk JAM &SPLASH címmel.
A kulturális alapú gazdaságfejlesztés.
Tevékenységünk során szoros kapcsolatot tartunk a helyi őstermelőkkel, kézművesekkel, akik
programjaink rendszeres résztvevői. A helyi termékek, cégek népszerűsítésével és közvetítésével, Miklós –
napi piac és vásár rendezésével, komlói expo részvétellel az elmúlt évben is segítettük a helyi gazdaság
fejlődését. Működik, és aktív kapcsolatban van velünk a helyi Kultúrmisszió Szociális Szövetkezet.
Rendezvényeinken több alakommal adtunk számukra lehetőséget a bemutatkozásra (Talicskaolimpia,
Hetényi Szüret, Tájházak Napja, Helyi Értékek Napja, nyári kézműves napok, csoportok fogadásakor stb.)
Rendezvényeinkhez több esetben igénybe vesszük a helyi szállásadók, vendéglátóhelyek szolgáltatásait, melyek ez által is bevételhez jutnak.
Állandó kiállításainkkal és turisztikai információk terjesztésével segítjük az idegenforgalom növelését.
A bakancsos turizmus fellendítését nagyban segítené egy csoportos olcsó szálláshely kialakítása, építése.
Munkatársaink két telephelyen – a kötelező nyitva tartáson túl – négy hétköznapon 11 órában
elérhetők. A szombati munkarendet a könyvtár és a kultúrház hétvégi nyitva tartásához igazítottuk. Ezen
kívül, rendezvénytől, igénytől függően rendelkezésre álltunk azoknak, akik az év során igénybe kívánták venni
valamelyik szolgáltatásunkat.
Hosszúhetény, 2020. március 20.
Papp János igazgató

1. sz. melléklet
NYITVATARTÁS

Kultúrház (Fő u. 154.)
Hétfő, kedd, csütörtök, péntek 8 – 12-ig és 16 – 20 óráig
Szombaton 13 – 17 óráig
Szerdán: szünnap

Közművelődési iroda és könyvtár (Verseny u. 9.)
Hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken 11 – 19 óráig
Szerdán 9 – 17 óráig
Szombaton: 9 – 13 óráig.
A Tájház és az Üvegkiállítás megtekinthető az intézmény nyitvatartási idejében.
Vasárnap zárva.
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2. sz. melléklet
Rendszeres programok, szakkörök, művészeti csoportok 2019.
Esemény/vezető

Időpont

Helyszín

Pilates torna

Jakab Csilla

hétfő 17.30-19.00

Iskola aula

Szenior tánc

Lesnik Anita

szerda 17.30 – 18.30

Iskola aula

NIA tánc

Amrein Ildikó

szerda 18.00-19.30

Kultúrház

Jóga

Cseri Ágnes

péntek 18.00-19.30

Kultúrház

Ringató

Sándor-Hídvégi Zsuzsanna

csütörtök 10.30- 11.30

Kultúrház

Meridián torna

Amrein Ildikó

csütörtök 18-19.30

Kultúrház

Torna

Lebedyné Andrea

péntek 16-17.00

Kultúrház

Karate

Tóth Krisztián

szombat 9.00-11.00

Iskola

TRX torna

Kürtössy Lonci

szombat 7.00- 9.00

Iskola

Zumba

Rausenberger Gabriella

kedd 17.45-18.45

Iskola

Daloskör

Detrich Pálné

szerda 16.45- 18.00

Kultúrház

Díszítőművészeti Műhely Bergauerné Sz. Gyöngyi

hétfő 16.30-18.00

Kultúrház

Népi Zenekar

péntek 18.00-19.00

Iskola

hétfő 18.00-19.00

Iskola

péntek 19.00-21.00

Iskola

csütörtök 15.00-16.00

Iskola

péntek 18:00-20:00

Iskola

Fafaragó és kézműves szakkör Kercsó József,
Viszked Erzsébet

kedd- szerda 15-16:00

Iskola

Honismereti szakkör Szilvási Zoltánné

kedd -14-15.00

Iskola

Keserű Árpád, Kruzsely László

Pótkerék utánpótlás zenekar
Népi Együttes

Papp János, Lázárné Sz. Emese

Pévönye gyerek népdalkör
Szent László kórus

Keserű Árpád

Varga-Szpatár Dóra

Dr. Mericsné Rábai Katalin
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3. sz. melléklet
Saját rendezvényeinken és a művelődő közösségeink rendszeres elfoglaltságain kívüli, partnerekkel
és külső használókkal megvalósult intézmény igénybe vétel 2019-ben
Vásár
Filmvetítés könyvtár
Bál:sváb,Nagysz., nőnapi, Magyar,Ovis,lovas,kézis, búcsú,katalin, szilv.
Előadás pl.Olvasókör, könyvbemutató
Programegyeztetés
Cserkész farsang
Istentisztelet, mise
Polgárőr gyűlés,
Diabétesz klub, Diatetika
Falugyűlés, fórum
Hangverseny, hangszerbemutató,
Játszóház
Fórum
Népviseletes babakiállítás (Hagyományőrző Egyesület)
Borverseny
Roma nap
Múzeumpedagógiai foglalkozás, iskola , ovi
Esküvő, patkókalács,
Erdőbirt, vadászati köz., borászok, egyéb összejövetel gyűlés
Lesenacht
Hallovin
Ciklus show, Anyabárka
Képzés
Véradás
Zenésztalálkozó
Családi rendezvény (tor, születésnap, osztálytalálkozó)
Árubemutató
Szoc. Szöv.,
Védőnők
Összesen
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Isk. kultúrh. Tájház Mozi
17
2
10
10
2
1
1
4
1
1
1
9
1
3
1
1
6
2
2
3
2
1
1
2
7
2
1
9
1
1
5
3
3
2
1
7
1
1
1
1
1
70
45
12
4

