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Mesztegnyő település 2021. évi közművelődési szakmai beszámolója 
 
 

A mesztegnyői Művelődési Ház, a Faluház, valamint a Honismereti és Természetvédő Kh. Egyesület kiemelt, 
megvalósított programjai  

 
 
2020 után a 2021 is emlékezetes esztendő lesz a világtörténelemben a COVID-19 világméretű vírus térhódítása 
miatt. A 2019-ben útnak indult járvány negyedik és ötödik hulláma ugyancsak súlyos helyzet elé állította az 
emberiséget, és rengeteg áldozatot, súlyos károkat követelve tört utat magának. Sajnos Mesztegnyő életében 
is minden tevékenységünkre, lehetőségeinkre, megvalósítani kívánt pályázatainkra, rendezvényeinkre, 
eseményeinkre rányomta bélyegét. Szomorú, hogy egyre több embert veszített már el a falu a járvány 
következtében. 
    
 Az emberiség két csoportra szakadt - oltottak és oltatlanok. A munkáltatók egy része oltási kötelezettséget írt 
elő alkalmazottai számára, így az oktatási és egészségügyi szektor is. A megosztottság is súlyos problémát 
jelentett a társadalmunk számára. Félő, hogy a vírus folyamatos jelenléte újra és újra felborítja megszokott 
életünket, mindennapjainkat, kialakult szokásvilágunkat! 
    
Mindezek ellenére tervezett tevékenységünket a lehetőségeinkhez mérten sikerült megvalósítanunk – 
betegségek, karanténok, védettségi igazolványok, szigorítások ellenére – táboraink, szállóvendégeink, egyéb 
rendezvényeink, találkozók, családi események száma újra a régi időket idézte. Nagy örömünkre a 34. Kárpát-
medencei Találkozónkat is sikerült megszervezni – bár nem ment minden egyszerűen. Ezen kívül volt még egy 
nagyszabású programunk, a Honismereti Egyesület 60. születésnapi rendezvénye a HONI 60! Nagyon nagy 
sikere volt! Úgy látszik a befektetett munka, a gyökerek, amiket Gizi néni és az elmúlt évtizedek megerősítettek 
– nem volt hiábavaló. Az Emberi Erőforrás Miniszter Művészeti tevékenységet végző egyesületek támogatása - 
pályázatból sikerült méltóképpen megünnepelnünk ezt a jeles dátumot!   
    
 A pályázatokból megvalósuló beruházásaink, eszközbeszerzéseink nagyot lendítettek intézményünk 
infrastruktúrájának, szolgáltatásainknak állapotán. Szerencsére a körülmények miatt nem állt meg az élet 
nálunk sem, nem tétlenkedtünk - folyamatosan adtam/adom be és valósítottuk meg (főleg a beruházásos, 
eszközbeszerzős) pályázatainkat, - a múzeumi termek teljes felújítása, helytörténeti és néprajzi gyűjteményünk 
rendbetétele, karbantartási, fenntartói feladatok - állagmegóvás, leltározás, selejtezés - raktárak rendszerezése 
egész évre biztosította munkánkat.  
     
A vírus miatt kényszerűségből kialakuló online kapcsolattartás sokkal nagyobb jelentőséggel bírt, mint annak 
előtte. Márciustól már teret kaphattak a jelenléti események is a falu életében, de év végére megint 
szigorítottak a vírus rohamos terjedése miatt. A tervezett közösségi művelődés egy-egy szegmensének online 
térbe való áthelyezése tette lehetővé közösségi feladataink teljeskörű elvégzését!  (Kultúra napja, Adventi 
ablak-kalendárium, Zenebonáskodás) 

 

 
 
 

„ Egy nép a történelmi ismerete, származása és kultúrája nélkül olyan, mint egy fa 
gyökerek nélkül. ” 

Bob Marley 

 
 
 

https://www.idezzetek.hu/author/1865-Bob-Marley/info
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Művelődési Ház 
 
Személyi feltételek: 
 
2018 óta már állandó alkalmazottal rendelkezik az intézmény, aki a könyvtári, az internetes és a közösségi terek 
szolgáltatásait szervezte és felügyelte, új programlehetőségeket biztosított, valamint a gondnoki feladatokat is 
ellátta. Az alkalmazott béréhez, eszközbeszerzéshez és egyéb fenntartói költségekhez sikerült pályázati 
támogatást igénybe vennie az Önkormányzatnak. Az állandó alkalmazott az intézmény életében pozitív 
változásokat indított el, akár szakmai, akár a fenntartói területet tekintve. Mindenképpen előrelépést jelent, 
hogy ebben az évben Pedig Viktória megszerezte a szakirányú végzettséget – közösségszervező szakember – 
NMI szervezésében, középfokú OKJ-s tanfolyamon. Az év közben alkalmanként jelentkező kisebb karbantartási 
feladatokat – sport park fűnyírás – saját maga, kisjavításokat – nagyterem fűtés, stb.. – a rendelkezésre álló 
közmunkában foglalkoztatott alkalmazottakkal oldotta meg a fenntartó.  
 
Fejlesztés – állagmegóvás 
 
A nagyterem és a szociális helyiségek felújítása, valamint eszközbeszerzés nagyon sokat javított a 
körülményeken. Sajnos 2021-ben csak kisebb javításokra került sor. Remélhetőleg az épület bal oldali szárnya is 
egyszer megújulhat – amennyiben sikerül újabb pályázati lehetőséget találnunk és kihasználnunk! 
 
Programok  
 
A vírus miatti korlátozó rendelkezések sajnos a Művelődési Ház programjait is megtizedelték. 
Zumbás csoport három hónapig tudta megtartani edzéseit, azt is kisebb nagyobb megszakításokkal.  
    Tanév ideje alatt a marcali Berzsenyi könyvtár munkatársai több alkalommal filmvetítést, színházi, kézműves, 
valamint irodalmi előadást szerveztek az általános iskolás és óvodás korosztály számára. Könyvtárunk – a 
marcali Berzsenyi Könyvtár fiókkönyvtáraként az év nagy részében nyitva tartott, fogadta az olvasni vágyókat.  
    Szerencsére egyre több fiatal választja otthonául Mesztegnyőt, itt szándékoznak letelepedni, így 
házasságkötő termünkben az elmúlt évben is több fiatal pár kötött házasságot, és a lakodalmak egy részét is 
itt bonyolították le, a nagyteremben. 
    Faluház több táborának edzésprogramját és táborzáróját is itt bonyolítottuk le – lellei tánctábor, a Misina és 
a mesztegnyői tánctábor. Évek óta a biztonság kedvéért, - itt leginkább a szélsőséges időjárás viszontagságaira 
gondolok - az augusztus 20-i ünnepi rendezvényünket is itt tartjuk, a Kárpát-medencei Ifjúsági Találkozók 
záróműsorával együtt. Ebben a programsorozatban a Trianon 101! - évforduló alkalmából szakmai napot 
tartottunk, ahol a Találkozó résztvevői műsorral színesítették rendezvényünket, valamint meghívott 
szakemberek segítségével tekintettük át az azóta eltelt egy évszázadot. Ekkor lépett fel Kurucz Ádám Konrád 
– Latinovits díjas versmondó, színész, valamint Murvai Dávid és Sziszi különleges argentin tangóestjén is részt 
vehettünk.  
    Ugyancsak augusztusban került megszervezésre a Gördeszka fesztivál - sportnap, ami kicsit a falunapi 
programokat is hivatott helyettesíteni.  
    A Honismereti Egyesület születésnapi rendezvénye – HONI 60! - szeptember elején zajlott, több száz fő 
résztvevővel, műsorral, fogadással. 
    Sajnos nemzeti ünnepeinket, megemlékezéseinket csak szabadtéren sikerült megvalósítanunk, - 
koszorúzások, - vagy online térben – megemlékezések, műsorok - így a megszokott rendezvények is 
elmaradtak. 
    Az internetes tér – E-Magyarország – szolgáltatásunk sajnos egész évben nem üzemelt.  
Az intézményben és az előtte lévő közterületen heti rendszerességgel árusítottak alkalmi árusok, vásárosok, 
akik helypénzt fizettek az Önkormányzat felé.  
 
Összegzés: 
 
Speciális helyzetben vagyunk, mint kistelepülés, mert kettő működő közművelődési színtérrel rendelkezünk. 
Mindkét színtér az adottságainak – befogadóképesség, fűtés, szakmai profil, stb – megfelelően próbálja 
kihasználni az adandó lehetőségeket és erre építi fel éves programkínálatát.  Az intézményi adottságokat, a 
rendelkezésre álló lehetőségeket figyelembe véve, sajnos 2021-ben nem tudtuk ezt maradéktalanul megtenni.  
 



4 

 

Természetesen azt szeretnénk, hogy a vírus visszavonuljon, a lassan már két éve tartó korlátozások 
megszűnjenek, és mielőbb visszatérhessünk a régi életformánkhoz, mindennapi feladatainkhoz! 
 

 
Faluház  
 
Honismereti és Természetvédő Kh. Egyesület 
 
 
Személyi feltételek: 
 
Az intézményünkben 2021-ben 1 fő közalkalmazott-vezető, és kettő fő éves közmunkaprogramban - Boldog 
Ceferínó Intézet - részt vevő alkalmazott dolgozott.  
Az Önkormányzat 2021. január 1-től kezdődően – anyagi megfontolásból – az állandó alkalmazott gondnoki 
státuszt megvonta a Faluháztól. Remélem az Önkormányzat pénzügyi helyzetének stabilizálódása után 
megérdemeljük majd, hogy intézményünk visszakapja az állandó gondnoki álláshelyet! 
 
 
Állagmegóvás, fejlesztés: 
 
2020-ban a Honismereti Egyesület által elnyert Magyar Falu - Falusi Civil Alap-hoz benyújtott pályázatunk 6 M 
Ft-os támogatását 2021-ben sikerült felhasználni a pályázatban szereplő felújításokra, beruházásokra. 
    Az épület történetének egyik legnagyobb belső felújítása történt meg a múzeumi termek padlózatának 
cseréjével és aljzatszigetelésének megvalósításával. Mindkét teremben a régi padló eltávolítása és földcsere 
történt 50 cm-es mélységig. Ennek a helyére került 30 cm mosott kavics, többrétegű aljzatbeton és a szigetelés, 
ami a jövőben megakadályozza az épület további vizesedését.  
    Hatalmas feladat volt a kettő teremből a több ezer darabból álló gyűjtemény kipakolása úgy, hogy tavasztól a 
nyár végéig fejen állt az egész épület. Közben még, ilyen áldatlan körülmények között a Marcali Városi Múzeum 
szakemberei péntekenként a gyűjtemény hivatalos leltározását is végezték. A padlózatcsere július végére lett 
készen, - a meszelést Pandur Feri és fia végezte el - így a Kárpát-medencei Találkozóra őrült tempóban sikerült 
látogatható állapotba visszaállítanunk a gyűjteményünket. Az egyesület működési pályázatában elnyert 1 M Ft-
os támogatással a dokumentumtár teljes bútorzatának cseréjét is sikerült megvalósítanunk. Így lett teljes a 
bemutatóterünk megújulása. Ebben a pályázatban szerepelt még a 20 pár zsalugáter javítása is, ami 
biztosította az ablaktáblák nyithatóságát. Nagy öröm számunkra, hogy évtizedek óta tervezett feladatot 
pipálhattunk ki ezeknek a pályázatoknak a segítségével.  
    Sajnos ezzel még nem lett vége a kitűzött feladatok megvalósításának – a két közösségi termünk régi 
parkettájának felújítása még váratott magára. Ezt csak a nagyrendezvényeink után, szeptemberben tudtuk 
megoldani, mert most az elkészült múzeumba kellett a két nagytermünk anyagát, bútorzatát átpakolnunk!  A 
HONI 60! – rendezvényünkre, - amit szeptember első szombatján tartottunk, több száz résztvevővel - sikerült 
olyan állapotba hoznunk a Faluházunkat, amilyenben még a fennállása óta nem volt!  
    Kisjavítási feladatainkat is sikerült megoldani – karámkerítést kapott az utcaszintünk, amit három 
alkalommal sikerült lefesteni alapozóval, az emeleti lépcső faanyagának cseréje, festése, a kemencetérben 
lévő fa oszlopok cseréje, valamint a melléképületek cserépfedésének mosása, javítása is megtörtént a nyáron. 
Az udvari bútorzatunk egy részét is sikerült már 2020-ban a SEFAG Zrt-vel és az Önkormányzattal közösen 
lecserélnünk, ezeket egyelőre a foglalkoztató pajtában helyeztük el, és végeztük el a felületkezelést - csiszolást, 
festést - védve az állagukat a szélsőséges időjárástól. Remélhetőleg 2022-ben az újonnan elkészült 
udvarunkban használatba is vehetjük majd! 
 
 
Köszönettel tartozunk a fenntartó Önkormányzatnak a támogatásért és mindenkinek, aki a segítségünkre 
volt a több hónapig tartó felújítási és az egész éves fenntartási munkálatok során. 
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Kiemelt programok 
 
 A szálláshelyünk forgalma a 2021-es évet tekintve – a COVID ellenére  is – jónak mondható. Május 17-e után 
fogadhattunk szállóvendéget, június végétől táborozó csoportokat. Sikerült 7 tábort fogadnunk és a kéktúrások 
is szép számmal foglaltak szobát nálunk. A főszezonban szinte maximális kihasználtsággal üzemeltünk, így 
sikerült a bevételeinket is kissé megemelni.  
    Tervezett rendezvényeink, szakmai programjaink megvalósítása is korlátozódott, de a 2020-as évnél sikerült 
jóval több eseményt megvalósítanunk. Megszerveztük újra kézműves-napközis táborunkat is, és nagy 
örömömre a 34. Kárpát-medencei Ifjúsági Találkozónkat és a HONI 60! – több száz fős egyesületi 
nagyrendezvényt is sikerült összehoznunk. A farsang, Rétesfesztivál és falunap, a Szépkorúak kistérségi, 
valamint megyei művészeti találkozója, Óévbúcsúztató és több kisebb rendezvényünk sajnos megint elmaradt.  
 
A közművelődési feladatellátással és a felújítással – megújulással eltelt hónapok a kemény munkáról szóltak. 
     Január 12-én emlékeztünk rövid műsorral és koszorúzással az 1943-as Doni-áttörés évfordulójára és hősi 
halottaira a templomban és a temetőben a II. vh-s emlékoszlopnál. A kultúra napján Kövesdi Tibornéra 
emlékeztünk, - online térben - aki mindenképpen a mi életünknek a legkiemelkedőbb helyi alakja volt a kultúra 
területén. Munkássága méltán érdemelte ki a Somogyi Érték elismerést! 
    Február 13-án került sor a nagysikerű Nyitott pincék napja - Szt. Donát napi pincemegáldás eseményre, amit 
az egyházközséggel együtt szerveztünk. Március 12-én emlékeztünk koszorúzással, kicsit családias hangulatban 
az 1848-as forradalomra és szabadságharcra. A tavaszi Ráérős esti beszélgetések sorozatunk sajnos elmaradt 
a tavalyi esztendőben is. Május elsején megemlékeztünk a mesztegnyői aknamezőn dolgozó és az elhunyt 
tűzszerészekről, koszorúzással és közös imával köszöntük meg munkájukat, életáldozatukat. Az anyáknapi 
megemlékezést a templomban valósítottam meg, mivel nyilvános rendezvényt nem tarthattunk – így a 
szentmise után egy rövid összeállítással mondtam köszönetet az édesanyáknak, nagymamáknak és dédiknek. 
Településünk egyesületei, civil szervezetei – Honismereti Egyesület, Polgárőr Egyesület, Horgász Egyesület, 
Máltai Szeretetszolgálat Mesztegnyői csoportja – a Faluházban tartották éves közgyűléseiket, 
megbeszéléseiket, összejöveteleiket. Májusban Galambos Ferenc atyával megszerveztük a Tavaszi litániát – 
amit a szőlőhegyen, szabadtéren tartottunk meg a hegygazdák közreműködésével. Ebben a hónapban 
kezdődtek el a felújítási munkálatok, így az egész épületben a feje tetejére állt minden. Június 4-én TRIANON 
101. – évfordulójára emlékeztünk a templom bejáratnál, az I.vh-s emléktábláknál. Rövid műsorral, 
szentmisével és koszorúzással emlékeztünk e gyászos történelmi eseményre, ahova az iskola dolgozói is velünk 
tartottak. Ebben a hónapban tartottuk meg a Pedagógusnapot, már voltak kiránduló csoportok is és végre 
felléptünk másfél év után a Honi Táncosokkal Hosszúvízen, a falunapon. Sikeresen megtartottuk - 5 turnus - 
néptánc táborainkat is.  Júniusban Lelle néptáncosai, júliusban és augusztusban a Misina táncosai táboroztak 
nálunk. Júliusban tartottuk a HONI-sok tánctáborát is, ahol most nem konkrét koreográfiát tanult a csapat, 
hanem a régi táncainkat csiszolgattuk, javítgattuk a sok hónapos kihagyás után. Július harmadik hétvégéjén 
került volna sor a 21. Rétesfesztiválra és a falunapra - ami a vírushelyzetre való tekintettel újra elmaradt!  
Még ebben a hónapban Gadányba voltunk hivatalosak egy kórustalálkozóra a Honi Hagyományőrzőkkel.  
    Augusztus 17-21-e közé szerveztem a 34. Kárpát-medencei Ifjúsági Baráti Találkozót, 5 országból 50 fiatal és 
a volt táborozók részvételével. Horgos testvér-településünk nagyobb létszámmal vett részt a Találkozónkon, 
aminek nagyon örültünk, hiszen a rétesfesztiválunk elmaradt ugyan, de így mégis találkozhattunk határon túli 
magyar barátainkkal. A vendégeinket köszöntötte a rendezvény nyitónapján Huszti Gábor, a Somogy Megyei 
Közgyűlés alelnöke. A Vendég csoportokkal közösen augusztus 20-án a TRIANON 101! - témanapunkat 
követően megünnepeltük Szent István királyunk államalapításának évfordulóját is.  Ezt követően Kurucz 
Ádám Konrád – Határon túli magyar költők verseiből összeállított monodrámáját és egy argentín 
tangóbemutatót tekinthetett meg a közönségünk. 
   Egész évben folyamatos a Honi Hagyományőrző Nyugdíjas klub tevékenysége - hétfőnkénti próbákkal, 
valamint a HONI Néptánc csoporté – pénteki próbákkal – ezek a találkozók is csak csökkentett intenzitással 
jöttek létre a fennmaradó időszakban. A közösségek megsínylették a másfél éves kihagyást, amit a COVID miatt 
kellett elszenvedniük. A fiatalok és a nyugdíjas korosztály is nehezen viselte az ingerszegény, mindentől elzárt 
világot, ami hirtelen rászakadt az emberekre. Főleg a szépkorúak élték meg nehezen, hiszen nekik a magány, az 
egészségügyi problémák és a félelem duplán nehezítette meg a mindennapjaikat. Többen közülük súlyos 
állapotba kerültek és egészségügyi-szociális intézményekbe kényszerültek, ahol folyamatos ellátásban, 
felügyeletben van részük. Szomorúan írom le, hogy a csapatból sajnos azóta, már ketten is eltávoztak az élők 
sorából.  
    Szeptemberben tartottuk meg a HONI 60! – nagyrendezvényünket, a Honismereti Egyesület működésének 
hatvanadik évfordulóját. Az egész napos programunkon több százan vettek részt azok az emberek, akik a 
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csoportunk aktív tagjai, munkánk segítői voltak az elmúlt hatvan esztendőben. A záróműsorra azokat az 
egyesületeket hívtuk meg, akikkel szoros szakmai kapcsolatot ápol az egyesületünk. A Horgosi Hagyományőrző 
Egyesület, a pécsi Misina, a Marcali Dalárda, a Calypso és a Lölle Hagyományőrzők is megtiszteltek 
bennünket jelenlétükkel. A meghívott csoportok fellépésükkel színesítették rendezvényünket. Ekkor 
köszönthettük Mesztegnyőn utolsó alkalommal – akkor ezt még nem tudhattuk – Dolbert Feri barátunkat, aki 
még szólót énekelt a színpadunkon.  
    Szeptember végén Horgosra utazott Mesztegnyő küldöttsége – a Honi Hagyományőrzők és a Honi Néptánc 
Együttes a Horgosi Szüreti Napok rendezvényre, ahol mindkét csapat sikeresen fellépett a három napos ünnepi 
programon. A Bartók Béla Közművelődési Egyesület és a Hagyományőrző csoport látta vendégül 
küldöttségünket.  
    Sajnos még ezen a hétvégén hosszú, türelemmel és méltósággal viselt betegsége után elvesztettük Dolbert 
Ferenc barátunkat, Mesztegnyő község díszpolgárát, akinek október hatodikán az Aradi vértanúk napján volt a 
temetése Balatonlellén. A család felkérésére – megtiszteltetés és nehéz feladat is volt egyben számomra - én 
mondtam a búcsúztató beszédet. Augusztus 17-én még elhozta az állandó kiállításának kiegészítéséhez az ide 
szánt anyagot, azt mondta, azt akkor hozza majd el, ha érzi, hogy közel a vég. Tudta, hogy napjai meg vannak 
számlálva. Doci elvesztése hatalmas veszteség mindannyiunk számára. 
    Októberben került sor a harmadik Emlékvonat köszöntésére, ahol a régi szárnyvonalon újra közlekedett a mi 
kis „Piroskánk”!  Műsorral és vendéglátással fogadtuk az utazóközönséget az állomásépület előtt! 
   Novemberben társszervezőként az Embermód alkotó - fotótábort valósítottuk meg Zsirai Tibor segítségével, 
aki a szakmai projektgazdája volt az eseményünknek. 2022. április végén nyitjuk meg a táborban készült 
fotókból a kiállítást a Művelődési Házunkban.   
    Koszorúzással, kis műsorral emlékeztünk az Aradi 13 vértanúra. Október 23-i nemzeti ünnepünkön 
intézményeink dolgozói és civil szervezeteink együtt koszorúztak, emlékeztek a Nagy Imre szobornál. 
Huszonnegyedikén a Fortissimo zenekart láttuk vendégül a templomban, aminek ugyancsak nagy sikere volt a 
hallgatóság körében. 
     2019-ben útjára indítottunk egy lélekemelő kezdeményezést, az Adventi élő ablak-kalendáriumot, - 
december 1 és 24 között, minden este - aminek nagyon nagy sikere volt a faluban, betöltve ezzel az adventi 
várakozásban elfoglalt helyét. Ezt sajnos 2020 után 21-ben sem tudtuk személyes részvétellel csoportosan 
megvalósítani, így online lehetőséget biztosítva hirdettem meg a rendezvényt, aminek így is nagy sikere volt a 
településen. A rendezvényünk zárása a templomban történt, december 24-én az ünnepi szentmisén. 
Decemberben elején, a templomban az egyházközséggel együttműködve felállítottuk a betlehemest.  
    A Máltai Szeretetszolgálattal együtt a Dél-Dunántúli Régiótól kapott adományokból – 350 db 
egységcsomagot sikerült összeállítanunk, valamint házhoz szállítanunk – tanya és falugondnokunk Urr 
Zoltánné segítségével. Egyéb adományok – ruhanemű, cipő, játék, könyv - osztására karácsony előtt került sor 
a Faluház udvarán.  
 
    A decemberben már évtizedek óta megszokott karácsonyi ünnepi műsor és a 14. éve szervezett 
Óévbúcsúztató mulatozás-faluszilveszter december 30-án sajnos ugyancsak elmaradt a vírushelyzet miatt! 
 
Szerencsénkre a családi rendezvényeket ebben az évben nem mondták le, így tartottak itt a Faluházban 
ballagást, keresztelőt, születésnapot, halotti tort – valamint több osztálytalálkozót és baráti összejövetelt is.  
         
Szálláshelyünket a nyári táborozókon kívül tavasztól őszig sok kék-túrás természetjáró és egyéb szállóvendég 
is igénybe vette. A fűtési szezonban sajnos átmenetileg nyitvatartásunkat felfüggesztettük költséghatékonyság 
miatt. 
 
A Faluház bevételei sikeresen hozzájárultak az intézményünk (dologi kts-ek) fenntartásához. Természetesen 
a bér és a járulékok kifizetése a fenntartót terheli, mint mindig, hiszen nem egy profitorientált vállalat 
vagyunk, hanem egy falusi közművelődési színtér, ami működtet egy „nem üzleti célú szálláshelyet”! 
Természetesen ehhez adódik hozzá az egyesület által a pályázatokon – egyesületi működés, szakmai 
programok, rendezvények megvalósítása, eszközbeszerzések, valamint felújítások-beruházások - megnyert 
több mint 15 M Ft! 
 
 
A szolgáltatásaink költségeit 2021 januárjától már részben emeltük, amit 2022-ben az étkezések miatt újra 
szükséges megemelnie a fenntartónak – (óvodakonyha), mert minden alapanyagnak megemelkedett az ára!  
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Gólya-hír 
 
Sajnos 2021-ben a „Mesztegnyői Gólya-Hír” települési újságunk csak kettő lapszámmal jelent meg – 
költséghatékonyság és a COVID miatti elmaradt események, programok, nyilvános rendezvények miatt.  
Bízom abban, hogy a kilenc év alatt ezen a területen elért eredményeink, az újságunk nem lesz a múlté és 2022-
ben gyakrabban olvashatjuk településünk híreit, aktuális eseményeit, beszámolóit, meghívóit!  
 
A lap eddig megjelent számai pdf. formátumban olvashatók és letölthetők honlapunkról! 
 
 
Honlapunk - www.mesztegnyo.hu  
 
Honlapunk folyamatosan működik, az aktualitásokat, az Önkormányzat híreit, fontos információkat, képes 
beszámolóinkat, valamint szolgáltatásainkat találják meg az online felületen az érdeklődők!  
 
 
 
Honismereti és Természetvédő Kh. Egyesület 
 
A Honismereti és Természetvédő Kh. Egyesület alapító okirata szerint is közművelődési, kulturális területen 
munkálkodik. Hivatalos bírósági bejegyzése után közművelődési feladatellátásra kötött szerződést az 
Önkormányzattal – 1991-ben. Egész éves tevékenysége a Faluház programkínálatához csatlakozik, illetve 
beintegrálódik a település egyéb területein végzett kulturális munkába is. Így a HONI Néptáncosok és a Honi 
Hagyományőrzők tevékenysége is ezt támasztja alá, ezt erősíti. A Faluház háttér egyesületeként folyamatosan 
pályázatokat adtunk be és nyertünk el Mesztegnyő település rendezvényeinek minél színvonalasabb 
megvalósítására, egyesületi működés támogatására, valamint 2020-óta a Magyar Falu Civil Alap-hoz benyújtott 
pályázatok segítségével infrastrukturális fejlesztésekre is!   
 
A Honismereti Egyesület 2021. évben támogatott – folyamatban lévő – pályázatai 
  

1. Honismereti Egyesület működésének, szakmai programjainak támogatása 

Bethlen Gábor Alap – 2021. – 2.460.000 Ft 
- gyűjtemény hivatalos nyilvántartása – leltározása - folyamatban 
- helytörténeti kiállítás bútorzatának, tárlóinak beszerzése - megvalósult 
 

2. Honismereti  Egyesület  működésének és szakmai programjainak támogatása  

Bethlen Gábor Alap – 2022. – 1.400.000 Ft - folyamatban 
- Szakmai programok, táborok, buszköltségek - Horgos 
 

3. Honismereti Egyesület kulturális programjainak és infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása 

Emberi Erőforrás Miniszteri támogatás – 8.000.000 M Ft 
- szakmai: 4.500.00 Ft – rendezvények – HONI 60!, fellépők, buszköltségek – részben megvalósult 
- felhalmozási: 3.500.00 Ft – Faluház udvarának felújítása, (kültéri világítás, térkő) -folyamatban 
 

4. Csoóri Sándor Alap – HONI Néptáncegyüttes működésének, szakmai programjainak     

támogatása – 1.000.000 Ft – részben megvalósult 
       - viseletek, balettszőnyeg, buszköltség - Horgos, eszközbeszerzés – nyomtató, hangosítás 
 

5. Magyar Falu - Civil Alap – Egyesületek támogatása  

     Bethlen Gábor Alap – 2021. – 6.000.000 Ft  
     - Faluház és Erdei Iskola fűtéskorszerűsítése – gázkazánok cseréje, melegvíz-rendszerek       
      felújítása - folyamatban 

 
Közhasznú tevékenységünket a közösségi művelődés mellett a pályázati lehetőségeket kihasználva tesszük 
teljesebbé, átfogóbbá. Így próbáljuk meg Mesztegnyő település közművelődési feladatellátásából kivenni 
részünket, megkönnyíteni szakmai munkánkat, megújítani közösségi színtereinket!   

http://www.mesztegnyo.hu/
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Testvér-települési kapcsolataink     
 
A határon túli csoportokkal évtizedek óta igyekszünk a kapcsolatot tartani. 2021-ben sajnos elmaradt a 
Rétesfesztivál és a falunap. A 34. Kárpát-medencei Ifjúsági Baráti Találkozót és a HONI 60! - rendezvényünket 
viszont sikerült megvalósítanunk, ahol vendégül láthattuk Horgos testvér-településünk, valamint 
településeink között évtizedek óta szoros kapcsolatot ápoló  Arad csoportjait is.  
 
 
Együttműködések 
 
A településen működő szervezetekkel, intézményekkel szoros kapcsolatot tartottunk, tartunk fenn. Aktívan 
részt vállalnak a falu közművelődési, kulturális rendezvényeinek megszervezésében, megvalósításában. 
Számíthattunk és reméljük a jövőben is számíthatunk együttműködésükre, támogatásukra. Köszönet érte! 
 
 
Együttműködő szervezetek: 
 

 Honismereti és Tv. Kh. Egyesület – mint a Faluház háttéregyesülete 
 Ladi János Általános Iskola 
 Óvoda 
 Honi Hagyományőrzők Nyugdíjas Klub 
 Máltai Szeretetszolgálat 
 Katolikus Egyházközség 
 Területi Gondozási Központ 
 Polgárőr Egyesület 
 Bárka Alapítvány 

 
A Faluház évközi egyéb programjai: 
 

 családi, munkahelyi és egyéb összejövetelek szervezése 
 fiatalok iskolán kívüli oktatási, nevelési, kulturális igényeinek feltérképezése, lehetőségek 

megteremtése  
 vándor-, sport-, kerékpár-, kéktúrás csoportok, táborok elszállásolása 
 egyéni és szervezett turistacsoportoknak programszervezés 
 óvodai, iskolai csoportoknak múzeumlátogatás, tárlatvezetés, múzeumpedagógiai foglalkozás 
 egyetemi, főiskolai szakdolgozathoz anyaggyűjtési, kutatási lehetőség 
 határon túli kapcsolatok fenntartása, ápolása, fejlesztése 
 civil szervezetek rendezvényeinek hely, ill. programbiztosítás 
 szakmai konferencia helyszínbiztosítás 
 testvér-települési kapcsolatok erősítése, fejlesztése 
 település intézményi, civil szervezeti, társadalmi kapcsolatrendszerének összehangolása, 

fejlesztése, erősítése 
 helytörténeti, néprajzi gyűjtemény állagmegóvása, gyarapítása 
 intézményrendszer infrastrukturális fejlesztése, állagmegóvása 

 
 
 

Összegzés: 
 
A 2021-es beszámolómban is többször említettem a különleges pandémiás intézkedésekkel terhelt esztendő 
nehézségeit. Ennek ellenére azt gondolom, hogy megfelelően használtuk ki a rendelkezésünkre álló időszakot, 
hogy terveinket megvalósíthassuk. Az biztos, hogy a kényszerszünet kicsit segített is abban, hogy megálljunk és 
lélegzethez jussunk. Átgondoljuk életünket, a már elvégzett és tervezett munkáinkat. Kicsit úgy is mondhatjuk, 
hogy számot adtunk életünk elmúlt időszakáról, elért eredményeinkről. Igaznak tűnik, hogy többé soha nem 
lesz már olyan az életünk, mint annak előtte!   
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    Nagyot léptünk előre a Faluház infrastrukturális fejlesztésével, hiszen az évtizedek (évszázadok?) óta tartó 
vizesedést sikerült ezzel a beruházással megszűntetnünk. Hihetetlen, kézzel fogható, minőségi a változás 
gyűjteményünk és az intézményünk mindennapi életében is! 
   
    Faluházban és a Művelődési Házban zajló közművelődési feladatellátás véleményem szerint megfelelően 
szolgálta a település lakosságának kulturális igényeit, a szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségeit, az iskolán 
kívüli nevelés, oktatás elvárásait. Minden korosztályt megpróbáltunk aktivizálni, megmozdítani, érdeklődővé 
tenni egy-egy terület iránt. 
  
    Természetesen nyitottak vagyunk minden új lehetőség elsajátítására, megvalósítására – lásd online közösségi 
művelődési lehetőségek, fórumok, események, stb. Keressük, várjuk az új ötleteket és hozzá az érdeklődő, 
kedves mesztegnyői közönséget! 
 
Igyekszünk feladatainkat, munkánkat kollégáimmal együtt továbbra is a tőlünk telhető legnagyobb igyekezettel 
és a kellő alázattal tisztességesen ellátni, segíteni településünket, az itt élőket. Figyelve a világ körülöttünk zajló 
változásait, újszerű tervekkel, ötletekkel, elképzelésekkel igyekszünk megfelelni a kor elvárásainak!  
 
Arra kérem a Jóistent, hogy a megvalósításhoz adjon érdeklődő, aktív lakosságot és mindnyájunknak elég erőt, 
egészséget, COVID-mentes szép napokat! 
 
A 2021 évben végzett munkát, együttműködést, segítséget tisztelettel megköszönöm a fenntartó 
Önkormányzatnak, munkatársaimnak, intézményeinknek, az önkéntes segítőknek, egyesületi tagoknak, 
egyéb szervezeteknek, és a település lakosságának. 

 
 
Tisztelettel kérem a Képviselő-testületet, hogy beszámolómat elfogadni, a terveinket, munkánkat 
lehetőségeihez mérten a továbbiakban is támogatni, segíteni szíveskedjen! 

 

„ A kétségbeesés és a tétlenség veszélyes párosítás minden kultúrában. ” 

Lawrence Wright 

 
 
Mesztegnyő, 2022-03-25 
 
 
                                                                                                                    Tisztelettel: Kövesdiné Panyi Antónia 
                                                                                                                                        Közösségi színterek vezetője 
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