A határozati javaslat elfogadásához
egyszerű többség szükséges,
az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható!
!

23. számú előterjesztés
Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. február 13-án,
15,00 órakor megtartandó ülésére

Tájékoztató a Faluház és a tájház 2018. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Kiss Erika művelődésszervező, Lajtai Erzsébet könyvtáros
és Nagy Zoltánné Tájház gondnok
Készítette: Kiss Erika műv. szervező
Törvényességi ellenőrzést végezte: ----------------Tárgyalja:
Humán Bizottság: 2019. február 11.
Tisztelt Képviselő-testület!
A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény III. részének és IV. részének,
valamint a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 9/2013. (V.10.) önkormányzati
rendeletben 3.-4. §-ban foglaltaknak megfelelően beszámol a Faluház művelődésszervezője,
valamint a Tájház gondnoka.
A 2018. évben számos kulturális esemény színesítette a község közművelődési életét,
többek között erről számolnak be az intézményvezetők. A továbbhaladás és a fejlődés
rendkívül összetett feladat:
-

fontos a helyi közművelődési szereplők összefogása,

-

szükséges a folyamatos kommunikáció,

-

mind e mellett a takarékosság szem előtt tartása elengedhetetlen

-

és a pályázati lehetőségek felkutatása és kihasználása is fontos.
Határozati javaslat
Tájékoztató a Faluház és a tájház 2018. évi tevékenységéről
Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi
közművelődési feladatok ellátásáról szóló 9/2013. (V.10.) önkormányzati
rendelet 3.-4. §-ban foglaltakra figyelemmel, a Faluház, Könyvtár és a
Tájház beszámolóját a 2018. évi tevékenységükről elfogadja.

Határidő: Azonnal
Felelős: Nemesné Boronkai Klaudia vezető tanácsos
(a határozat megküldéséért)
Határozatról értesül: Faluház
Tájház
irattár

Tisztelt Polgármester Úr, Képviselő Asszonyok, Urak!
Tájékoztatóm első részében a Faluház tevékenységéről számolok be.
Személyi feltételek:
A 2017 évhez hasonlóan rajtam kívül Lajtai Erzsébet áll alkalmazásban. Közmunka program
keretén belül pedig 2-3 fő. Nyitva tartásunk nem változott, hétköznapokon 14 órától 20 óráig
tart. Ettől eltérő időpontokat külön egyeztettük. Január 2 és 14, valamint december 27 és 28
között zárva voltunk.
Rendszeres és rendszertelen tevékenységek:
A Csillagrózsa és a Gyöngyösbokréta a heti rendszerességű próbák mellett közgyűléseiket is
intézményünkben tartották.
A Decor és a Horgász Egyesületek alkalomszerűen tartották megbeszéléseiket,
közgyűléseiket kistermünkben..
Július hónapban egy héten keresztül testvértelepülésünk Corrmeilles küldöttsége
vendégeskedett községünkben. A szervező és a fő vendéglátó a Decor egyesület volt, az
étkezések történtek intézményünkben.
A Sportegyesület szervezésében több alkalommal volt sportorvosi rendelés.
A helyi Vöröskereszt szervezésében háromszor került sor véradásra.
Hittantábor keretén belül 2018-ben is vendégeink voltak a hittanos gyerekek júniusban.
A Decsi Romákért Egyesület emeleti teremben tartotta foglalkozásait, rendezvényeit:
farsang, kézműves foglalkozások, fórumok, drog prevenciós előadás.
Roma Önkormányzat elhunyt zenészekre emlékezett kiállítással egybekötött rendezvényével
az emeleti teremben, másik alkalommal Focikupa utáni ebédet tartott a kisteremben.
Testületi ülések és a közmeghallgatások helyszíne szintén a Faluház volt.
A Tarr Kft munkatársa havonta egyszer tartott fogadóórát decsi ügyfeleinek.
Két „kisebb” kiállítás volt 2018-ban, tavasszal Deák Katalin és Lázár Istvánné munkáiból,
majd ősszel Czakó Sándor munkásságára emlékeztünk. Szervező Papné Dávid Judit
képviselő asszony volt.
Húsvét, majd karácsony közeledtével kézműves foglalkozást szerveztünk, melyre szép
számban vettek részt érdeklődő gyermekek és szüleik is.
Ebben az évben augusztus hónapban volt a Nyári napközi, mely az egyik legnépszerűbb
rendezvényünk. A tervezett 20 fő létszám kevésnek bizonyult, hiszen voltak olyan napok,
amikor 30 gyermek volt a felügyeletünk alatt.
Egyik legfontosabb rendezvényünk a „Falunapok”, amely 2018-ban négy napos volt. Aug.
17-én Bikini együttes koncert, aug. 18-án Sportnap, aug. 19-én Népművészet napja, aug. 20án Szent István nap. A rendezvény véleményem szerint sikeres volt, hiszen kb. 2500 fő
vendégünk volt e napokon.
Karácsony alkalmából öt rendezvénnyel kedveskedtünk községünk lakossága számára,
amely alkalmakkor a megjelentekkel közösen hangolódtunk karácsony ünnepére.
Falu karácsonyfájának felállítása november 30. Advent 1- Adventi kiállítás megnyitó, fő
szervező a Katolikus Egyházközség. Advent 2- Kézműves foglalkozás és „Adventi várakozás
dalban, versben”, Bognár Cecil előadása. Advent 3.- Bíborvég Általános Iskola kézműves
foglalkozása és a Tücsök Zenés Színpad előadása. Advent 4. Falukarácsony.
Heti rendszerességgel betérő a Civil szervezetek, melyek a következők:
Civil szervezet/egyéb

Résztvevők

Őszi Napfény Nyugdíjas Klub

40 fő

Decsi H. Férfikórus

12 fő

Aerobik (hetente 3-szor)

3x 10 fő

Asszonytorna

8 fő

Senior tánc

30 fő

Kék Ibolya Egyesület

10 fő

Decsi Romákért Egyesület

15 fő

Csillagrózsa Hagyományőrző Néptáncegyüttes (hetente 2-szer)

2x 50 fő

Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Egyesület (hetente 2-szer)

2x 40 fő

Hímző szakkör

5 fő

Összesített létszám

330 fő

Így a 2018-ben éves szinten 14.850 fő látogatója volt a Faluháznak, a heti rendszerességű
találkozókat számolva.
Bérleti díj nélküli, nagytermet igénylő rendezvények időrendi sorrendben.

Dátum
február 3.
február 17.
február 24.
március 14.
március 15.
március 24.
március 25.
április 5.
április 14.
április 23.
április 27.
június 1.
június 5.
június 14.
július 7.
július 15.
szeptember 8.

Szervező egyesület,
rendezvény
Katolikus Egyház
Farsangi bál
Óvoda
Farsang
Csillagrózsa
Évzáró bál
Bíborvég Ált. Iskola
Iskolai ünnepség
Önkormányzat
Nemzeti ünnep, Jó tanulók jutalmazása
Roma Megyei Önkormányzat
Fórum
Református Egyház
Húsvéti kiállítás megnyitó
Megyei Önkormányzat
Gazdafórum
Decsi Romákért
Romák Világnapja
Őszi Napfény
Tavaszköszöntő bál
Óvoda
Néptánc évzáró
Óvoda
Ballagás
Önkormányzat
Trianon- megemlékezés
Bíborvég Ált. Isk.
Bíborvég nap
Kék Ibolya E.
Szponzorbál
Decor
Búcsúest (francia testvért.)
Szeretetotthon
25 éves, állófogadás

Részvétel, fő
230
300
120
170
200
150
150
150
70
120
100
300
100
150
120
120
300

szeptember 22.
október 1.
október 20.
október 19.
október 23.
október 27.
november 10.
november 12.
november 17.
november 26.
december 2.
december 7.
december 16.
december 16.
december 21.
december 31.
Össz.fő

Gyöngyösbokréta
Szponzorbál
Önkormányzat
Idősek napja
Roma Önkormányzat
Roma nap
Bíborvég Ált. Isk.
Nemzeti ünnep
Önkormányzat
Nemzeti Ünnep
Apari Csaba
Retró 40 discó
Ref. Egyház
Szponzorbál
Önkormányzat
Holló együttes koncert (belépődíjas)
Csillagrózsa
Szponzorbál
Őszi Napfény
Évzáró vacsora
Katolikus Egyház
Adventi kiállítás megnyitó
Szülők a Gyermekekért Alapítvány
Szponzor est
Református Egyház
Istentisztelet
Önkormányzat
Advent 3. Tücsök Színpad
Önkormányzat
Falukarácsony ünnepség
Önkormányzat
Szilveszteri bál

130
200
70
170
120
200
150
150
120
120
150
150
100
80
250
120
5.130

Bérleti díjas nagytermet igénylő rendezvények
A nagyterem bérleti díja lakodalom esetén nettó 80.000.- (Decs Nagyközség közigazgatási
területén állandó bejelentés esetén 50% kedvezmény) + 50.000.- kaució, zenés rendezvény
megtartásakor pedig, nettó 25.000.- és 50.000.- kaució díj fizetendő. Ezen összegek két éve
nem változtak.

Dátum
március 17.
június 30.
augusztus 11.
szeptember 29.

Esemény, szervező
Zenés est
Baranya Andrásné
Kulturális rendezvény
Decsi Romákért
Lakodalom
Szabó Zsuzsanna
Keresztelő
Góman Róbert

Létszám, fő
80
100
100
150

október 27.
november 17.
december 17.
Össz.fő

Retró Discó
Apari Csaba
Csillagrózsa
Szponzorbál
Kulturális rendezvény
Decsi Romákért

150
120
80
780

Bérleti díjas kistermet igénylő rendezvények
Kisterem bérleti díja lakodalom esetén nettó 16.000.- egyéb rendezvény esetén 12.000.mindkét esetben 20.000.- kaució megfizetése szükséges. Ezen díjak sem változtak két éve.
A kistermet az előző évekhez hasonlóan születésnap, névnap, keresztelő és ballagás
ünneplésére bérelték ki. Ebben a teremben tartottak még temetés utáni vendéglátást,
osztálytalálkozót, kisebb lakodalmat és számítógépes találkozót. 2018-ban 21 alkalommal
volt kistermet igénylő fizetős rendezvény.
A Faluház látogatóinak száma 2017 évben kb. 21.000 fő.
Megalakult a Djp Pont a Faluházban. A „Közösségi internet hozzáférési pontok
fejlesztése, szolgáltatási
portfóliójuk
bővítése” című, GINOP-3.3.1-16-201600001 azonosítószámú kiemelt projekt keretében lefolytatott „Digitális Jólét Program Pontok
fejlesztése” elnevezésű pályázati kiíráson sikeresen vett részt Önkormányzatunk. A nyertes
pályázatnak köszönhetően kiépült az ingyenes wifi elérhetőség (felhasználóneve a „DJP
Guest”) a Faluházban és környékén, továbbá térítésmentesen használhatók digitális
eszközök: telefon, tablet és notebook. Mindennek köszönhetően lehetőség van
internetezésre, fénymásolásra, és szkennelésre is. A DJP Pont folyamatosan várja az
érdeklődőket nyitva tartási időben munkanapokon 14 és 18 óra között. A felmerülő kérések
és igények szerint folyamatosan szervezünk tanfolyamokat is.
2018 évben a Faluház épületében felújítás, festés nem történt. Szükséges lenne legalább a
mellékhelységek festése. Az épületen rejtett esővíz elvezető ereszcsatorna van, aminek a
tisztítása a beázások elkerülése miatt esedékessé vált.
Tájház
A 2016-ban történt szakfelügyeleti vizsgálatának hiányosságait pótoltuk, a törvény által előírt
nyitvatartási idő nem egyezik a jelenlegi idővel, ezért változtatni kell azon.
Személyi feltételek
A Tájházban 2018 évben is Nagy Zoltánné és a Faluház dolgozói biztosították a nyitvatartást
és az esetleges ügyeletet.
November 1-től március 31-ig a ház zárva volt , április1–től október 31-ig pedig, szerdától –
péntekig de. 10:00-12:00 és du.14:00-17:00 óra között tartottunk nyitva .
A belépőjegy ára egységesen 500.- . A decsi Általános Iskola tanulóinak és a Tesz-Vesz
Óvoda óvodásainak mindenkor ingyenes a belépés.
Rendszeres és rendszertelen tevékenység
2017 évhez hasonlóan alakult a Múzeum látogatottsága és a terembérlés is a Tájháznál.
A Tájházban 2017-ben 1270 látogató volt. Kis különbséggel megegyezik az előző évi
létszámmal.
Ebben az évben gyönyörű kiállítási anyaggal gyarapodott Tájházunk. Népművészet napján
nyílt meg, a régi bolt helységben Bíró Annamária népművészet mestere kerámiáiból
berendezett állandó kiállításunk, melynek anyagát Annamária családja ajándékozta
Tájházunknak, mely így méltó helyen látogatható.
Ebben az évben is vendégeink voltak a decsi óvodások és a bonyhádi Evangélikus
Gimnázium tanulói. Csatlakoztunk a Tájházak Szövetsége által április utolsó hétvégéjére
meghirdetett Tájházak napja megnevezésű rendezvényhez. E hétvégén ingyenes belépést
biztosítottunk, szombaton pedig programokkal vártuk látogatóinkat. A tárlatvezetés mellett
volt hímzés, gyöngyfűzés, néptánc bemutató. Az ide érkezőknek természetesen kerek
kalácsot és decsi bort kínáltunk.

Részt vettünk májusban Budapesten a Nemzeti Múzeumnál tartott Múzeumok Majálisa
rendezvényen. A múzeum belső udvarában felállított sátrak egyikében bemutatkoztunk az
odalátogatóknak kiállításunkkal, és a Görönd citerazenekar muzsikája szórakoztatta a
nézelődő közönséget standunknál. Továbbá részt vettünk a művészeti tudássétány
versenyben, mint feladatot adó muzeális intézmény.
Terembérlettel kapcsolatban hasonlóan alakult az év az előzőhöz képest. Az egyesületek,
alapítványok tartottak közgyűléseket. Magánszemélyek pedig a Faluház kisterméhez
hasonlóan születésnapra, ballagásra, esküvőre, családi ünnepi alkalmakra bérelték 22
alkalommal.
Tárgyi feltételek
Az udvarban lévő színpad az év folyamán lebontásra került, helyén a régi parasztház
udvarának megfelelően kertet alakítottunk ki, amelybe ősszel szilvafát, pár tőke szőlőt
ültettünk. A fal mellett található akadálymentes feljárót (színpad bontásakor egy részét
bontani kellett) még helyre kell állítani. A Tájház belső falait esedékes lenne kifesteni, főként
a tisztaszobát, mivel jelenleg majdnem üres (kölcsönadás miatt Fodorné). Továbbá az épület
oszlopos tornácának festése mindenképpen szükséges.
Köszönjük a Polgármester Úrnak és a Képviselő Testületnek az egész éven át tartó
támogatást.
A jövőben is szeretettel várjuk vendégeinket!
Könyvtár
(Készítette Lajtai Erzsébet)
Beszámolóm tartalmazza a Könyvtárban igénybe vehető szolgáltatásokat, az év folyamán
megvalósult programokat, eseményeket, statisztikai adatokat.
A decsi Faluházban működő Könyvtár a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer tagja. A
könyvtári munkához az Illyés Gyula Megyei Könyvtár szakmai és anyagi segítséget nyújt.
Részt vállal a könyvtár állománygyarapításában, eszközfejlesztésében, képzések
szervezésében. A Könyvtár kölcsönös segítő kapcsolatban van a helyi óvodával, iskolával,
önkormányzattal, a települési Értéktárral, és civil szervezetekkel.
Nyitva tartás:
Hétfőtől –péntekig 14.00- 18.00-ig, heti 20 óra.
Hétvégén nincs nyitva tartás kivéve, ha programok csak hétvégére szervezhetők (pl.
könyves vasárnap az Országos Könyvtári Napok keretében)
Igénybe vehető szolgáltatások
kölcsönzés (könyv, CD, DVD, könyvtárközi)
helyben használat (olvasóteremben könyv, folyóirat, CD, DVD)
információ szolgáltatás (tanácsadás internetes tájékozódásban, elektromos katalógus
használata)
rendezvényeken részvétel (előadás, könyvbemutató, vetélkedő, játszóház)
számítógép - használat (internet, egyéb)
játékok
A könyvtári beiratkozás, kölcsönzés, számítógép használat díjmentes.
Térítéses szolgáltatások
fénymásolás
25 Ft
nyomtatás
25 Ft
szkennelés
50 Ft
hirdetés feladás: 1.200 Ft/ hónap (10 napos megjelenés 400 Ft, 20 napos megj. 800 Ft)

A Könyvtár 2018-as évi rendezvényei, eseményei:
Február 17. - Farsangi játszóház (az óvodás farsanghoz kapcsolódva)
Március 17. - Húsvéti kézműves foglalkozás (Faluházzal közösen)
Április 24.
- Közönségtalálkozó Incze Zsuzsával (a Csellengők c. TV műsor szerkesztője
volt)
Az előadást a Bíborvég Általános Iskola hetedik és nyolcadikosai láthatták.
Május 8.
- Mesedélelőtt Vig Balázs meseíróval, aki legújabb mesekönyvét mutatta be,
az óvoda nagycsoportosai és az iskola elsősei számára.
Június 27. - Tájékozódás a könyvtárban. Könyvtárhasználattal kapcsolatos információkat
ismerhettek meg a hittan táborosok.
Június 18, 21, 23 és július 26, 27. Az internet használatának elsajátítása idős korban.
A 20 órás tanfolyamon 5 hölgy vett részt, az oktatót a Megyei Könyvtár
Október 4. - Népi hagyományaink, gyöngyfűzés.
Nagy Zoltánné népi iparművész állandó kiállítását mutatta be a Tájházban.
Október 7. - Családi játszóház
A könyves vasárnapon gyerekek és felnőttek vidáman együtt játszottak.
Október 26. - Mesedélelőtt. Tormási Attila (Ribizli bohóc) verses, zenés, interaktív műsorán
vehettek részt az óvoda nagycsoportosai.
Október 17. - A Kultúra Lovagja elismerő címben részesült Bognár Cecil.
Ebből az alkalomból a Decsi TV felvételt készített az ünnepelttel.
November 8. - Filmvetítés: Az utcai tánc c. amerikai film.
November 22. - A könyvtár, a könyvtárosi munka bemutatása. Pályaválasztási céllal tettek l
látogatást az őcsényi Általános iskola hetedikesei.
December 14. – Mesedélelőtt – Papírszínház: Visszajött a répa c. mese került bemutatásra,
az
előadáson a helyi óvoda középsősei vettek részt.
A Könyvtárba szervezett rendezvények célja, hogy minél több gyermek és felnőtt vegyen
részt kulturális és közösségi tevékenységekben. Fő feladatomnak tekintem a gyermekek
olvasóvá, könyvtár használóvá nevelését.
2018 év folyamán a látogatottság és a használatok mutatói:
Látogatók száma - havi átlag:
Regisztrált használó:
ebből új beiratkozó:

210 fő

95 fő, (14 év alatti: 47 fő),
26 fő, (14 év alatti: 13 fő)

