Közművelődési beszámoló
2018-ban a Nemes János Művelődési Központ keretén belül folyó tevékenységről

A 2017. évi LXVII. törvény és annak a 20/2018. sz. végrehajtási EMMI rendelete, amely
a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi
színterek követelményeiről rendelkezik az év második felében jelent meg. A rendelet
megjelenése nem befolyásolta éves munkánkat, de az ezzel kapcsolatos teendőink idén több
feladatot rónak ránk.
Az évente visszatérő rendezvények, események előkészítése, lebonyolítása adja
beszámolóm gerincét, melyet a végrehajtási rendelet szellemében igyekeztem röviden
összefoglalni. Az éves programtervet, év elején egyeztettük a helyi civil szervezetek
vezetőivel és egységes rendezvénynaptárban rögzítettük.
(1. sz. melléklet)
Személyi feltételek
Főállású munkatársak számában és személyében nem történt változás.
A kulturális közfoglalkoztatás keretében az év feléig segítette munkánkat egy munkatárs, aki
némileg tehermentesítette kollégáinkat az intézmény három telephelyén adódó feladatok
ellátásában.
Második félévtől újra négyünk között kellett elosztani a hétvégi és szabadságolás alatti
ügyeleteket, csoportkíséréseket. A kiállítóhelyek hétvégi nyitva tartását közösségi szolgálatos
középiskolások bevonásával próbáltuk zavartalanná tenni.
Tárgyi feltételeink
Az épülettel kapcsolatos eredménytelen pályázatok után a Kultúrházban önerőből
kezdtünk felújításba. Ennek első ütemében a klubterem és a volt német klub parkettáját
újítottuk fel, majd az év második felében a kiállító terem parkettáját is felcsiszoltattuk, újra
lakkoztattuk.
Az északi helyiségből könnyűszerkezetes fallal irodát és raktárt alakítottunk ki. A házban
korlátozás- és térítésmentesen igénybe vehető internetkapcsolatot szereltettünk fel.
A Tájháznál a kemence északi oldalát lambériafallal láttuk el.
Vásároltunk a nyár során egy hordozható hangosbeszélőt.
Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük
segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín
biztosítása:
A helyi civil közösségeknek, szervezeteknek térítésmentesen biztosítottunk helyiséget
összejöveteleik, rendezvényeik számára. Hirdetési felületeinkkel, irodai szolgáltatásainkkal
segítettük közösségi, kulturális tevékenységüket. A 2018-ban rendszeresen működő
közösségek teremhasználatát és időbeosztását a (2. sz. melléklet) tartalmazza.
Saját rendezvényeinken és a művelődő közösségeink rendszeres elfoglaltságain túl az
elmúlt évben az iskolában 56, a kultúrházban 32, a tájházban 9, a moziban 4 alkalommal
zajlott külső szervezetek, közösségek nem rendszeres programja. (3. sz. melléklet)
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A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Három város közvetlen vonzáskörzetében, stabil népességű településen a közösségépítés és a kultúraközvetítés más feladatokat jelöl ki számunkra, mint egy elöregedő
kistelepülésen vagy városban.
Intézményi lehetőségeinktől függően segítettük a helyi közösségek önszerveződését (új lovas
egyesület, baba-mama kör), együttműködünk programjaik megvalósításában.
Tizenöt iskolával élő szerződésünk van közösségi szolgálatos tanulók fogadására,
melynek során 2018-ban 17 tanulót 24 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.)
Gyerekek számára bábszínházbérletet szerveztünk, bérlettel rendelkezők száma 140.
Az utaztatást alkalmanként 3 busszal, önköltségi áron tudtuk biztosítani.
Színházlátogatásokat szerveztünk iskolások és felnőttek számára Komlóra és Pécsre,
valamint a Pécsi Nemzeti Színház szervező tevékenységét segítve, kedvezményes jegyeket
közvetítettünk a lakosság számára tíz alkalommal.
Facebook oldalunk és a községi honlap segítségével elősegítettük a helyi információk
hatékony áramlását. Plakátok, szórólapok készítésével, elektronikus hirdetési felületek
működtetésével közreműködünk a helyi társadalom tájékoztatásában.
A Zengő újságot 5 számmal, 100 oldalon, 1750 példányban jelentettük meg. Plakátot
saját rendezvényeinkről 13 alkalommal összesen 400 példányban helyeztünk ki. 2 szórólapot,
8 meghívót készítettünk közel 3000 példányban.
A helyi szervezetek bevonásával év elején elkészítettük a rendezvénynaptárt. A
rendezvényekről és szolgáltatásainkról három alkalommal szórólapon is tájékoztattuk a
lakosságot. Mindennapos, aktív munkakapcsolatban voltunk az általános iskolával, az
alapfokú művészeti iskolával és a Zengő óvodával.
Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása
Tanfolyamok, ismeretterjesztő előadások szervezésével, külső képzések feltételeinek
megteremtésével igyekszünk az érdeklődést felkelteni a folyamatos tanulás, ismeretszerzés
iránt.
Az elmúlt évben tánciskolát 18 fővel szerveztünk.
A Hetényi Hétfő Esték előadássorozat ez alaklommal a digitális média világába kalauzolta el
a hallgatókat. Gilbert Ákos cégvezető, a generációk sorát oktató Morvai Levente
informatikus, Bencze Tímea pedagógiai szakpszichológus, valamint Fekete Rita korábbi
rendőr alezredes, ifjúságvédelemmel foglalkozó szakember az előadások során különböző
aspektusból világította meg a digitális világot, annak veszélyeit, hatásait. Alaposan
körbejárva az egyes témaköröket, az előadások után, közben minden alkalommal rengeteg
kérdést tettek fel a résztvevők.
2018-ban könyvtárunkban 2868 dokumentumot kölcsönöztek használóink, ebből
2112 db-ot 14 éven aluli látogatók. 4321 volt a helyben használt dokumentumok száma.
A regisztrált használók száma 347 fő volt, ebből 266 fő 14 éven aluli, 81 fő 14 év feletti.
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A nyitvatartási napok száma egy átlagos héten 6, a nyitvatartási órák száma egy átlagos
héten
42, a nyitvatartási napok összesített száma a tárgyévben 265 volt.
Állományunk 230 példánnyal gyarapodott. Ez a gyarapodás a Nemzeti könyvtár sorozatból, a
Wekerle Sándor könyvtári állománygyarapítási pályázaton nyert kötetekből és ajándékba
kapott könyvekből tevődik össze.
Olvasópolcunkon a következő lapokat, folyóiratokat találják meg az érdeklődők: Nők
Lapja, Praktika, Szabad Föld, Szitakötő, Otthon, HVG, Burda, Nők lapja konyha, Keresztszemes
magazin, Neue Zeitung. Ezeket a lapokat a Megyei Könyvtártól kapjuk. Megtalálható még a
Dunántúli napló a Barátság, a Magyar Krónika, a Pécsváradi Hírmondó és két helyi kiadvány
a Zengő, a Múltmentő.
A könyvtárban az elmúlt évben tíz alkalommal szerveztünk felnőtteknek szóló
rendezvényeket, beleértve a novemberi hétfő estéket is. Ezeken kívül volt egy
könyvbemutató, két író-olvasó találkozó, filmvetítés, nyelvészeti és grafológiai előadás is.
A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása
Településünk környezeti, szellemi értékeinek kutatása, őrzése, bemutatása is a
feladataink közé tartozik. Két állandó kiállításunk volt elérhető az elmúlt évben. A
„borbélymúzeum” nyitva tartását az eredeti tulajdonos elhalálozása és a padlózat felújítása
miatt szüneteltettük.
A tájházban 32 alkalommal tartottunk óvodásoknak, iskolásoknak és
középiskolásoknak múzeumpedagógiai foglalkozást, összesen 680 fővel. Egy hetes napközis
táborunkban 25 főt fogadtunk. Valamennyi tájházas rendezvényünk a helytörténeti,
népművészeti örökségünk továbbadásának jegyében szerveződött. Turisztikai céllal az év
során 639-en látogatták meg tájházunkat, az üvegkiállításunknak 230 látogatója volt.
Hat időszaki kiállítást szerveztünk intézményünkben, a tárgyévben. Áprilisban Takács
Dezső grafikust köszöntöttük, és tisztelegtünk életművének egy gazdag tárlat keretében.
Májusban az alapfokú művészeti iskola tanulói mutatkoztak be, júniusban az Elszármazottak
Találkozójának idejére Lázár Ferencné (Molnár Mária) fotóiból rendeztünk kiállítást.
Augusztusban a Népviselet Napján Díszítőművészeti Műhelyünk munkáiból nyílt kiállítás a
tájházban. Szeptemberben az Üveges hétvége keretében Bukta Norbert festőművész
munkáit láthatták az érdeklődők, december 7-én Borsi Lakatos László szobrásznak nyílt
tárlata a Miklós napi rendezvények keretében.
Segítettük a Hetényi 7-EK művészcsoport tevékenységét szállítással és egyéb szervezési
tevékenységgel. A Magyar Kultúra Napjához kötődve januárban találkozót szerveztünk
számukra a képviselő-testülettel.
Hagyományainkhoz híven szerveztük meg községi ünnepélyeinket,
megemlékezéseinket. (Március 15., Trianon megemlékezés, két bányásznap, október 23.)
Nagyrendezvényeinket igyekeztünk aktív közreműködőkkel megvalósítani. A
Talicskaolimpián talicskagyűjtéssel, 5. Aratónapon idős és fiatal kaszások és marokszedők
beszervezésével, a Hetényi Szüret alkalmával a felvonulók és fogatosok, lovasok
bevonásával, a Miklós napon helyi árusok, termelők mozgósításával növeljük az
érdeklődést.
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Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása
Hat amatőr előadóművészeti csoportunk dolgozik rendszeresen, melyeknek élén a
kollégák szerény összegű megbízási díjért tevékenykednek. (Népi Együttes,
Gyerektánccsoport, Daloskör, Pévönye Együttes, Somkerék Zenekar, Szent László Kórus)
Ezekben a csoportokban 127 aktív taggal, 241 próba, foglalkozás és 53 fellépés,
bemutatkozás történt az elmúlt évben.
A Díszítőművészeti Műhely tárgyalkotó csoportunk munkáiból kiállítás nyílt
augusztusban.
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. Az év végén elkezdődött egy kulturális szövetkezet szervezése, mellyel szoros kapcsolatot kívánunk kialakítani.
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.
Intézményünk az iskola épületében napi tíz órában, szombaton 2 órában, a többi
szolgáltató helyen rendezvénytől, igénytől függően állt rendelkezésre azoknak, akik igénybe
kívánták venni valamelyik szolgáltatásunkat.
Hosszúhetény, 2019. március 20.
Papp János igazgató
2019-re tervezett kiállítások
Március

Rubinszki Tibor festő

Kultúrház

Május 28.

AMI -kiállítás

Kultúrház

Augusztus 9.

Üveges kiállítás- Szmetana Ágnes

Kultúrház

Augusztus 26. Népviselet napja- fejdíszek, fejfedők

Tájház

Október

Vörös Ferencné az Idősek Hónapja keretében

Kultúrház

December

Hét éves a Hetényi 7-EK

Kultúrház
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3. sz. melléklet
Saját rendezvényeinken és a művelődő közösségeink rendszeres elfoglaltságain kívüli, partnerekkel
és külső használókkal megvalósult intézmény igénybe vétel 2018-ban
Vásár
Filmvetítés könyvtár
Bál: sváb, Ovis szülők,kézis,katalin , szilveszteri
Előadás pl.Olvasókör, könyvbemutató Csomor, Lendvai, grafológia
Programegyeztetés
Cserkész farsang
Sakkverseny
Polgárőr gyűlés,
Diabétesz klub
Falugyűlés
Hangverseny, hangszerbemutató
Játszóház
Fórum (napelem, Hegylő u, arculati kézikönyvek)
Kézimunka kiállítás (Hagyományőrző Egyesület)
Borverseny
Roma nap
Versmondó verseny
Esküvő
Erdőbirt, vadászati közösség, egyéb összejövetel gyűlés
Falugondnoki
Osztálytalálkozó
Hallovin
Ciklus show
Képzés 3 nap
Véradás
Zenésztalálkozó
Családi rendezvény (tor, születésnap)
Pünkösdölő (Gyalogút Alapítvány)
EFOP Projekt záró
Apafesztivál
Komlói Honismereti szakkör
Hetényi Hétpróba záró
Hagyományőrzők továbbképzése

Összesen

Isk. kultúrh. Tájház Mozi
14
1
6
7
1
1
1
1
1
1
7
2
7
1
1
3
2
1
0
1
3
1
1
2
0
7
0
3
1
1
1
1
1
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1

56

5

32

9

4

2.sz. melléklet
Nemes János Művelődési Központ
- Rendszeres programok 2018.

Esemény
Aerobic
Krasznainé
Gerincjóga
Mikuli Dorka
Mikuli Dorka
Gerinctorna
Lebedyné Andrea
Torna
Karate
Tóth Krisztián

Időpont

Helyszín

szerda 18:00-19:00
70/3665029
szerda
15:00-16.30
30/3982346
csütörtök 18:00-19:30
30/3982346
csütörtök 16:50

péntek 10:45-12:00
szombat 9:00-11:00
70/6751898

Pilates torna
Jakab Csilla

hétfő 17:30-19:00
30/398234

Daloskör
Detrich Pálné

szerda 16:45- 18.00

Díszítőművészeti
Műhely/ Hímzés/
hétfő 16.30-18:00
Bergauerné Szabó Gyöngyi
Népi Zenekar
péntek 18:00-19:00
Keserű Árpád, Kruzsely László
Népi Együttes
péntek 19:00-21:00
Papp János, Lázárné Sz. Emese
Szent László kórus
péntek 18:00-20:00
Dr. Mericsné Rábai Katalin
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Iskola

Kultúrház
Kultúrház
Kultúrház

Kultúrház
Iskola

Iskola aula

Kultúrház

Kultúrház

Iskola
Iskola

Iskola

