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Tartalom:
I.

Stratégiai elemzés, hosszú távú cél és feladat meghatározás / 5 - 10 év /
A stratégiai tervezés, elemzés, a hosszú távú cél és feladat meghatározás a 2016. évi
munkatervem része volt, ott részletesen kidolgozva megtekinthető.

II.

Rövidtávú, általános, valamint konkrét cél és feladat meghatározás / 1 év /

A települési közművelődési feladatellátás célja a helyi adottságok, érdekek, értékek és szükségletek
figyelembevételével a közművelődés, a közösségi művelődés lehetőségeinek biztosítása.

Hosszú és rövid távú közművelődési célrendszerünk kialakításánál megállapíthatjuk, hogy településünkön is –
akár a világ bármely pontján - lassú, ám folyamatos változás zajlik a társadalom szinte minden szegmensében.
Ezek a változások nagymértékben meghatározzák a közművelődési feladatellátás célirányultságát,
célcsoportjait, helyi közösségi művelődési formákat is. Kiemelt feladatunknak tartjuk, hogy munkatervünk
összeállításánál alkalmazkodjunk azok összetételéhez, elvárásaihoz, igényszintjéhez.
Mindenképpen meg kell említenem a COVID-19 – koronavírus miatti – 2020. márciusától, most már több
mint egy éve tartó szigorításokat, lezárásokat, tiltó rendelkezéseket, karantén szabályokat. Sajnos a
turizmus-vendéglátás húzóágazat mellett a közművelődés-kulturális élet szenvedte el a legnagyobb
veszteségeket, hiszen minden intézmény szüneteltette tevékenységének nyilvános részét, rendezvényeink,
szervezett kulturális programjaink elmaradtak, vagy átprogramozásra, módosításra kerültek.

II.

Rövidtávú konkrét cél és feladat meghatározás

II.1. Faluház – Erdei iskola – Ifjúsági szállás – Honismereti Egyesület
A lezárások és a gyülekezési tilalmak ellenére Intézményünk csak a nyilvánosság előtt volt zárva, folyamatosan
zajlanak belső munkálataink:
















A helytörténeti gyűjteményünk anyagának előkészítése leltározáshoz, digitális nyilvántartásba vételhez
Állagmegóvás, rendszerezés, múzeumi textíliák kezelése, mosása, tisztítása, vasalása, javítása
Selejtezések, rendszerezések
Kettő fő közmunkaprogramban foglalkoztatott alkalmazott munkaügyi feladatai-kapcsolattartás
Udvari új bútorok felületkezelése, festése
Pályázataink dokumentációjának és a hozzájuk tartozó kivitelezési munkálatoknak előkészítése,
megvalósítása
Új pályázatok előkészítése – beadása
Szakmai támogatás-kutatási munka szakdolgozatokhoz
A szakmai dokumentációk – kulturális statisztikák, beszámolók, munkatervek, oktatási anyagok
összeállítása
NMI – on-line oktatás – Közművelődési szakemberképzés – OKJ-s tanfolyam
Nyári programok-táborok egyeztetése
Máltai Szeretetszolgálat és a Karitász adományok szortírozása, osztása
Tavaszi nagytakarítások – Faluház, szálláshelyek, udvari vizes blokk, pajták
Télikert gondozása – kertészeti feladatok, növényszaporítás, teleltetés
Udvar-utca – közterületeink karbantartása, takarítása
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II.1.1. Faluház-erdei iskola
A Faluház, mint a helyi közösségi művelődés egyik szakmai bázisa, komplex feladatkörrel áll a településen élők
rendelkezésére. Egész évben – figyelembe véve a vírus miatti lezárásokat, tiltásokat - rendszeres művelődési
lehetőségeket biztosít a helyi közösségeknek, érdeklődő állampolgároknak. Bízunk a mielőbbi nyitásban!
Ráérős esti beszélgetések sorozat, Bibliai beszélgetések, Versfolyó, Kultúra napja, nemzeti ünnepeink
megszervezése. Szakkörök, táborok szervezése – kézműves, napközis, néptánc, sport, Kárpát-medencei
Találkozók, stb.. Egyesületeknek hely és programbiztosítás – Lelle Néptánc Egyesület, Misina Néptánc
Együttes, Cassandra Tánc Klub, Máltai Szeretetszolgálat, Calypso Kórus, Túravitorlás Klub, Horgász
Egyesület, Polgárőr Egyesület, stb.. Családi eseményekhez hely és szakmai programbiztosítás – ballagások,
eljegyzések, esküvők, keresztelők, halotti torok, találkozók, születésnapok, stb... Kirándulóknak, iskolás
csoportoknak szakmai program és szállásbiztosítás – osztálykirándulások, túraszervezés, foglalkozások, népi
ételek elkészítése, Kéktúra pihenőhely biztosítás, helyi vásárokhoz helybiztosítás, stb..
Udvarunk kerti, szabadtéri bútorzata megújult, az alapozó festése megtörtént. Az anyag biztosítása és a
bútorzat elkészítése – SEFAG Zrt. - Erdei Vasútüzem dolgozóinak és az Önkormányzatnak a segítségével valósult
meg. Nagyon köszönjük a támogatást, segítséget! Ebben az esztendőben a kerítésünk felújítását tervezzük, a
munkálatok már el is kezdődtek.
II.1.2. Ifjúsági szálláshely
A Faluházban és Ifjúsági szálláshelyünkön – a folyamatos karbantartás, tisztasági meszelések, kisjavítások
mellett minden esztendőben sikerül kisebb-nagyobb felújítást, modernizálást megoldanunk. 2020-ban a
Faluház konyhája megújult, valamint a szálláshelyünkön egy új melegítő konyhát, étkezőt sikerült kialakítanunk.
Szálláshely szolgáltatásunk modernizálásával – ami valljuk be, elvárt volt már a vendégek igényeit tekintve – így
januártól árinkat is meg tudtuk emelni.
2021-ben 8 táboros csoport foglalta le szálláshelyünket – ezeket remélhetőleg meg tudjuk valósítani. Az egyéb
szálláshely igények már évek óta emelkedést mutatnak. A nyitás után bizonyára ebben az évben is sokan fognak
megszállni Mesztegnyőn, akik a Dél-Dunántúli kék-túra szakaszait teljesítik. Amint említettem árakat emeltünk,
azok január 1-től érvényesek.
SAJNOS AZ ERDEI KISVASÚT FENNTARTÓJA HOSSZÚ IDŐRE ÜZEMSZÜNETET HIRDETETT – KB. 1-1,5 ÉV!
Amennyiben pályázati lehetőségek megvalósítása miatt történt a lezárás – akkor is nagyon hosszú időnek tűnik
az 1 - 1,5 év!
Ez a bizonytalan lezárás semmiképpen sem lesz hasznára a felfutóban lévő, főleg belföldi turizmusra épülő Délbalatoni, és helyi programjainknak, pályázatainknak, rendezvényeinknek – pl. bicikli út, csoportok fogadása,
fesztiválok, túrázók, stb..!

II.1.3. Honismereti és Természetvédő Közhasznú Egyesület
A Faluház a Honismereti Egyesülettel – közművelődési szerződés – karöltve szervezi és igazgatja ezt a
szakterületet.
A Helytörténeti és néprajzi gyűjteményünk gazdag anyagának gyarapítása, állagmegóvása, védelem alá
helyezése nagy jelentőséggel bír a mindennapi munkánkat tekintve. A jövő generációinak a település múltját
bemutatni a még fellelhető anyagok, tárgyi eszközök, és szokások megőrzésével, tovább éltetésével tudjuk
csak. A gyűjteményünk hivatalos leltározásának terve folyamatos és égető feladatként jelentkezik, most már
évek óta. Az előző évben sikerült az egyesület szakmai működéséhez pályázatot nyerni, amiben szerepel a
gyűjteményünk hivatalos leltározása is. 1 M Ft-ot különítettünk el erre a célra, amit 2021. június 30-ig kell
megoldanunk. Amint ezt a szakmai leltárt hivatalossá tettük, - bekerül az országos nyilvántartási rendszerbe már regisztrált gyűjteményként pályázhatunk a szakmai kollégiumok felé.
Január óta zajlik a gyűjteményünkben lévő textíliák szakszerű rendbetétele, - szőttesek, viseleti ruhadarabok,
korabeli háztartási textíliák – törölközők, ágyneműk, falvédők, konyharuhák, drapériák, kézimunkák – mosása,
vasalása, keményítése, javítása. Előkészületek a leltározáshoz.
Az egyesület működési pályázatain elnyert támogatásokat felhasználva – az egyesület helytörténeti
dokumentumgyűjteményének bemutatásához a belső terembe vitrineket, polcokat, tárlókat készíttetünk,
tervezés – kivitelezés folyamatban van.
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Sajnos a 34. Kárpát-medencei Ifjúsági Találkozó megszervezése kétséges – hiszen a vírus miatt a külföldi
csoportok fogadása sok problémát vet fel. A rendezvényre a pénzügyi forrás megvan, átcsoportosításra került
2021-re.
A Magyar Falu program - Civil szervezetek támogatása – pályázaton 6 M Ft-ot nyertünk. A kivitelezővel
zajlanak a tárgyalások. A faluházi termek padozatának szigetelése, cseréje, zsalugátereinek felújítása és a két
nagyterem parkettájának felújítása lesz a feladat.
Folyamatban van a 2021-ben kiírt „Magyar Falu - Civil szervezetek támogatása” pályázat előkészítése is –
terveink szerint Faluház és szálláshely fűtéskorszerűsítésére szeretnénk beadni!
Leader –Vidékünk a Jövőnk Szövetség – Civil szervezetek támogatása -- 6M Ft – a művelődési ház ifjúsági
klubjának és a testépítő-kondi klub felszerelésének, bútorzatának teljes cseréjét, 40 db sörasztal-pad, valamint
a már meglévő eszközpark bővítése volt a cél. Mivel ez egy utófinanszírozású pályázat – pénzügyi
lehetőségeink, nehézségeink, valamint időközben az Önkormányzatnál kialakult helyzet miatt - az Egyesület a
pályázattól visszalépett
További pályázati lehetőségek bevonása mindenképpen megkönnyíti, segíti a hiányzó anyagi háttér
előteremtését. Ezért évről-évre egyesületünk megragadja ezeket a lehetőségeket, a befolyt összegeket a
gyűjtemény megőrzésére, nyilvántartásának elkészítésére, mind szélesebb körű szakszerű bemutatására,
valamint szakmai programjainak, rendezvényeinek megvalósítására, csoportjainak működési költségeire és
eszközbeszerzésekre fordítja.
A HONI Néptánc Együttes – egy generációváltást követően, szerencsére folyamatosan bővülő taglétszámmal –
folytatva éves tánctáborainak sorát – egy újabb koreográfiával lettek gazdagabbak (Somogyi). Folytattuk
keményen munkánkat, aminek sikeréhez hozzájárult a 2020-ban beadott 3. Csoóri Sándor Alaphoz benyújtott
pályázatunkból elnyert újabb támogatás, 1 M Ft. Szállítási költségek, tánctábor, koreográfusi díj, élő népzenei
anyag készítése, technikai felszerelés. Tánctáborunkban – közel egy éves kihagyás után – a már meglévő
koreográfiáinkat szeretnénk felújítani Gálber Attila és Kozmáné Schneider Mónika koreográfusok
segítségével – július 14-18.
A Honi Hagyományőrzők – létszáma szerencsére évek óta egy-egy fővel mindig gyarapszik, - 22 fő - ami a
népszokásaink feldolgozásában, ünnepek, rendezvények megvalósítása során is pozitívumként szerepel. A heti
rendszeres próbák, számos fellépés, meghívás, saját rendezvényen való helytállás, kistérségi, megyei
megmérettetés nem kevés energiát és logisztikát igényel a társaságtól, ahol szép számmal szerepelnek 80 év
feletti tagok is – 86 a legidősebb! Minden elismerésem az Övék! Az NMI és a Nemzeti Színház közös
pályázatának segítségével eljutottunk Somogy megyét képviselve az Országos Pajtaszínházi Találkozóra, ami
a Nemzeti Színházban volt 2020. január 25-én. Nagyon nagy szakmai elismerést és sikert ért el kis csapatunk az
Aratás című népi játék bemutatásával, amire Nagy László Péter polgármesterünk is ellátogatott. Azt hiszem
életre szóló, nem mindennapi élményben volt része szereplőinknek – fellépés a Nemzeti Színház színpadán.
Örök emlék marad!
Sajnos a szigorú intézkedések a csoportok közösségi életét is nagymértékben befolyásolták. Elmaradtak a heti
rendszerességgel megtartott próbanapok, az együtt töltött órák, a meghitt beszélgetések, elmaradtak a sikeres
fellépések, előadások. Az idősek szempontjából a legnagyobb probléma talán, hogy ezek a többségében
egyedül élő emberek mentálisan élik meg a legnehezebben a magányt, a félelmet, kiújulnak egészségügyi
problémáik és mind nehezebbé válnak a mindennapjaik. Félő, hogy vannak többen, akik a feloldások után sem
lesznek már képesek közösségi életre, munkára – végleges egészségromlás, idősotthonba költözés, stb..
Mindezek ellenére terveink közt szerepel – minden közösségi művelődési területen a lehető legaktívabban
részt vállalni a feladatokból. Ünnepségek, megemlékezések, táborok, néprajzi-helytörténeti feladatok,
hagyományőrzés, önkéntes közösségi munka, baráti találkozások, stb..

II.2. Művelődési Ház
A külsejét és most már a belső tereket tekintve is megújult Művelődési Házunkban tartandó esküvők száma az
elmúlt években – hála Istennek – szép számmal megemelkedett. Ezen alkalmak és egyéb, nagyobb teret igénylő
rendezvényeink, programjaink – színházi előadások, gyermekműsorok, filmvetítések, művészeti bemutatók,
lakodalmak, táborzáró bemutatók, társas tánc tanfolyam, stb…- méltó helyet kaphatnak a nyitások után,
nyártól közösségi terünkben.
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Könyvtárunk, a Marcali Városi Könyvtár fiókkönyvtáraként működik. Rendszeres nyitva tartással és évente
frissülő könyvanyaggal áll az érdeklődők rendelkezésére. A könyvtári hálózat segítségével jutnak el hozzánk
művészeti programok, bemutatók, író-olvasó találkozók. A programok többségét oktatási intézményeinkbe
szervezzük, mutatjuk be.
A Faluprogramban sikeres pályázatunknak köszönhetően a felújítási munkálatok elkészültek, újabb
pályázatokkal próbáljuk a még fejlesztésre váró területeket megújítani.
2021-ben már egy megújult, minden igényt kielégítő közösségi térrel büszkélkedhetünk, ami talán a
fiataljaink itthon maradását, értékteremtő, közösségformáló lehetőségeit is segítheti.
II.2.1. GINOP 16—„Digitális szakadék áthidalása” - országos pályázathoz való csatlakozás – Iker 1, és Iker 2-es,
valamint az 65 év felettieknek szóló tanfolyamok megszervezése az előző évekhez hasonlóan fontos
feladatunk. Ismét hat csoport végezte el az alapfokú tanfolyamainkat és újabbakra is folyamatos a jelentkezés.
Remélhetőleg hamarosan a megújult internetes terünkben valósíthatjuk meg képzéseinket.
II.2.2. A „Digitális Jólét Program” – pályázat segítségével ingyenes képzések szervezésével, nyilvános
számítógép hálózatunk használatával lehetőséget nyújthatunk a településen élő érdeklődő állampolgároknak
– diákoknak, valamint az idősebb korosztálynak is – akik szívesen csatlakoznának digitális világunk
vívmányainak megismeréséhez, mindennapi használatához.
II.2.3. Az Önkormányzat kültéri szabadidőpark létrehozása jó ötletnek bizonyult. A Művelődési Ház és a park
közötti területen valósult meg. A beruházás egyik része, a sport park, erőnléti pálya az ősz folyamán elkészült.
Kivilágított gördeszka pályát, bicikli akadálypályát, többfunkciós közösségi teret hoztunk létre. A tapasztalatok
azt mutatják, hogy valós igényeket elégített ki az Önkormányzat, hiszen mindennapi vendégek a fiatalok a
megújult parkban, akik a Művelődési házban bérelhetnek sporteszközöket a pálya biztonságos, szakszerű
használatához.

II.3. Intézményeink
Oktatási és egyéb intézményeinkkel évtizedek óta szoros kapcsolatban vagyunk, így az óvodai közösséget és a
tanulóifjúságot is bevonva valósítjuk meg kulturális és közművelődési feladataink egy részét, itt leginkább a
nemzeti ünnepeinkre, Kultúra napja, Versfolyó, Anyák napja programjainkra gondolok. Amennyiben igény
van rá, szociális, egészségügyi intézményeinkkel is vállalunk közös feladatokat, projekteket. Ezt 2021-ben is
így tervezzük megvalósítani – amennyiben a vírushelyzet engedi.

II.4. Mesztegnyő Települési Értéktár Bizottság – MTÉB
A 2021-es év egyik fontos feladatkörének a MTÉB - helyi értéktárunk anyagának folyamatos megismertetését,
digitalizálását, (www.mesztegnyo.hu) népszerűsítését tekintem. Egyes elemeinek a Somogy Megyei Értéktár
Bizottsághoz, - mint Somogyi Érték – való felterjesztését a MTÉTB javaslata alapján megtettem. Ajánlataink
elfogadásáról döntött a Megyei Bizottság. Az alábbi mesztegnyői értékek kerültek be a „Somogyi Érték”
kategóriába.
A „Somogyi Érték” kategóriába 2019-ben felvett helyi értékeink:
Mesztegnyőről a Kárpát-medencei Ifjúsági Találkozók, a Nepomuki Szent János római katolikus templom és
kolostor, Kövesdi Tiborné munkássága és az általa alapított Honismereti Egyesület, a mesztegnyői rétes- és a
Rétesfesztivál.
2021-ben a Helyi Értéktár Bizottság tagságát – haláleset és egyéb okok miatt – szeretném megújítani,
„szakmaibbá” tenni. Már felkerestem helyi kötődésű szakembereket, akik segíthetnek a további szakmai
munkában.

Mesztegnyő, 2021-03-25
Kövesdiné Panyi Antónia
Közösségi Színterek vezetője
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II.1. Rövid távú, konkrét cél és feladat meghatározás

A mesztegnyői Faluház, Művelődési Ház, valamint a Honismereti és Természetvédő Közhasznú
Egyesület kiemelt programajánlata
2021. évi eseménynaptár
IDŐPONT
Január 12.

RÖVID LEÍRÁS
Megemlékezés-koszorúzás

G/T
G
G

HONI Tánccsoport

Közösségi környezetért:
kultúra - hagyományőrzés szabadidő, próbanapok
táncpróbák

Műv.ház

Zumba

Csoportos modern tánc

G

Szt. Donát napi pinceáldásNyitott pincék napja
Nemzeti ünnep

szőlőhegyi közösségkovácsolás

G

Március 12.

Mesztegnyői
szőlőhegy
Műv. Ház

G

Március 18.
Áprilistól
hetente
Május 1.

Faluház
Művelődési
ház
Temető

Máltai Sz.Sz. Mesztegnyői csoport
Ifjúsági Klub, Könyvtármozi,
Kézműves foglalkozások, Kiállítás
Tűzszerészek emléknapja

Ünnepi
koszorúzás
Egyesületi közgyűlés

Megemlékezés - koszorúzás

T

Május 2.

Faluház

Anyák napja

T

Május 16.
Május 22.

templom
Szőlőhegy

Nepomuki Szt. János ünnepe
Tavaszi litánia

Május 27.
Május

Faluház
Műv.ház

Június 4.

Faluház

megemlékezés-koszorúzás

G

Június 16-20.

Néptánc tábor

T

Június

FaluházMűv.ház
Műv.ház

Hotel Solar Nagyatád
Nemzetiségi Önkormányzat
rendezvénye
Író olvasó találkozó
TRIANONNemzeti Összetartozás Napja
Misina Senior

Falusi ünnepély
szabadtéri
Ünnepi szentmise
hálaadó szertartás a
hegygazdákkal
csoportfogadás

Asztalitenisz verseny

sportrendezvény

T

Június 21-25.

Faluház

Kézműves tábor

Napközis jellegű, nappali
ellátással

T

Június 28 - július
02.
Július 07-11.

Faluház

Somogyvári kézműves tábor

FaluházMűv.ház
FaluházMűv.Ház
FaluházMűv.ház
FaluházMűv.ház
Faluház

Lelle tánctábor

Néptánc és kézműves tábor

T

HONI Tánctábor

T

Misina Kiscsikók

HONI Néptánc Együttes tábora
Mesztegnyő
Néptánc tábor

Misina Csikók

Néptánc tábor

T

34. Kárpát-medencei Ifjúsági
Találkozó

Határon túli magyarok
találkozója

T

Jan.-Dec.
hétfőnként
Jan.-Dec.
péntekenként
Jan.-Dec.
szerdánként
Február 13.

Július 14-18.
Július 21-25.
Július 26-30.
Augusztus 15-21.

HELYSZÍN
Templom,
II.vh-s emlékmű
Faluház

MEGNEVEZÉS
Megemlékezés, Doni áttörés
áldozatairól
Honi Hagyományőrzők

Faluház

G

G
T

G
T
T
T

T
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T

Augusztus 20.

Faluház

Szt. István és az új kenyér ünnepe

Ünnepi műsor – megemlékezés

G

Szeptember

Faluház

Múzeumi hónap

Múzeumpedagógiai előadások

T

Szeptember 04.
Szept. 25-26.

Faluház
Horgos

„Özvegyek víg vacsorája”
Horgosi Szüreti Napok

T
T

Szeptember
Október

Műv.ház
Faluház-TGK

Nyárzáró bál
Idősek hónapja

Zenés, szabadtéri rendezvény
Testvér-települési kulturális
rendezvény
Zenés rendezvény
Előadások, bemutatók

Október 6.

Faluház

Az Aradi 13 vértanú

G

Októbertől

Faluház

Ráérős télesti…

Megemlékezés
koszorúzás
Ismeretterjesztő előadások

Október 23.

Műv-ház temető

Nemzeti ünnep

Megemlékezés – ünnepi műsor,
koszorúzás

G

Október

Műv.ház

Tücsök és Bogár II.

Tehetségkutató bemutató

November

Megyei Nyugdíjas Művészeti Gála
Idősek bálja

Szépkorúak hagyományőrző és
színjátszó találkozója
Zenés rendezvény

G

November

Művelődési
Ház
Műv-ház

November

Faluház

Ráérős télesti…

ismeretterjesztő előadások

G

December 1-24.

Faluház

Adventi élő ablak-kalendárium

G

December 7.

Emléktábla
emlékoszlop

December

templom

„Zenebonáskodás”- a
mesztegnyői zendülés áldozataira
emlékezünk
Betlehemépítés

24 ablaknyitás az adventi
várakozásban – online ?
Megemlékezés, fáklyás
felvonulás
koszorúzás

December

Műv-ház

Közmeghallgatás

Önkormányzati beszámoló

T

December

Műv - ház

Karácsonyi műsor

T

December 30.

Faluház
udvara

Óévbúcsúztató mulatozás

Ladi J. Iskola-Óvoda-Honi
Hagyományőrzők
Zenés, főzős, táncos, falusi
szabadtéri rendezvény

December 31.

Műv.ház

Szilveszteri bál

T
T

T

G

G

T

G

T
T

Zenés rendezvény

Év közben a fenti programtervezet, valamint egyéb szolgáltatásaink kiegészítésre kerülnek az aktuális
megrendeléseknek, igényeknek megfelelően.
A változás jogát fenntartjuk – vírushelyzetre való tekintettel valósítjuk meg tervezett programjainkat!

Az intézmények dátumhoz kötött programjain kívül, az alábbi kulturális programkínálatot, közösségi
szolgáltatásokat biztosítjuk még a lakosságnak és az érdeklődőknek:

Faluház
Heti rendszerességgel kézműves és néptánc szakköri, hagyományőrző, nyugdíjas,
művelődéstörténeti foglalkozásokkal
Környező településeken való szerepléssel
Családi, munkahelyi és egyéb összejövetelek megrendezésével
Vándor és sporttáborok, erdei iskolák, kézműves és hagyományőrző honismereti táborok, egyéni
turisták, ill. turistacsoportok elszállásolásával, programszervezéssel, idegenvezetéssel
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Óvodai, iskolai csoportok egy, vagy többnapos táboroztatásával
Egyetemi, főiskolai szakdolgozatokhoz anyaggyűjtési, kutatási lehetőséget biztosítunk
helytörténeti gyűjteményünk segítségével
Kapcsolatot tartunk fenn határon túli magyar szervezetekkel, azok képviselőivel
Testvér települési kapcsolatainkat erősítjük, ápoljuk, feltérképezzük lehetőségeinket a minél
szélesebb körű együttműködésre
Csatlakozunk a település intézményeinek, civil szervezeteinek rendezvényeihez
Színház, mozi, kiállítás, kulturális programlátogatás szervezésével

Művelődési Ház: / állandó programlehetőségek/
Könyvtárhasználat
Internetes tér használat
Zumba klub
Testépítő terem használat
Pingpongozási lehetőség /versenyasztalokon/
Ifjúsági klub rendezvényei
Egyesületek, intézmények, civil szerveződések rendezvényei
Sporteszközök bérlése
Az év közben, alkalmanként jelentkező programokat, lehetőségeket az eseménynaptár nem tartalmazza!
A településen sajnos már nem működik a sportegyesület.
A 2017-es tavaszi szezont létszámgondok miatt már nem tudták vállalni és ez sajnos azóta sem
változott!
Csapat és egyesületi háttér hiányában sajnos az öltözőépület állaga már minősíthetetlenné vált. Gazdátlan! A
vandál rongálások és a gazdátlan pálya állapota még csak fokozza az amúgy is nehéz helyzetet. Sajnos
szegényebb lett a településünk egy több, mint fél évszázados civil szervezettel és annak összes hozadékával.
Hosszú távú pályázati terveinket továbbra is megtartjuk, és adandó alkalommal, amint sikerül, újra beadjuk.

Infokommunikációs törekvéseink
Mesztegnyő település honlapja – www.mesztegnyo.hu
Jó irányban befolyásolja törekvéseinket időnként megújuló honlapunk, a www.mesztegnyo.hu – ahol aktuális
önkormányzati információk, programlehetőségek, meghívók tárulnak az érdeklődők elé. Mesztegnyőről, az
Önkormányzat munkájáról, vírushelyzetről, erdei kisvasutunkról, turisztikai szolgáltatásainkról,
szálláshelyünkről, rendezvényeinkről, azok beszámolójáról, fotóiról is megtalálhatnak minden fontos és
lényeges tudnivalót, információt. Gólya-hír havi lapunk minden évfolyamának összes példánya is megtalálható olvasható és letölthető pdf. formátumban - honlapunkon.
A gyorsan fejlődő info-kommunikációnak köszönhetően honlapunkat is szeretnénk dinamikusabbá, színesebbé
tenni a folyton változó igényeknek megfelelően. Folyik a tervezés, ebben az esztendőben erre is sort szeretnénk
keríteni.
Mesztegnyő Települési Értéktár – MTÉ
Már 2017-ben felkerült a www.mesztegnyo.hu honlapunkra a Mesztegnyői Értéktárat és a Bizottság munkáját
bemutató oldal is. Itt megtalálható a MTÉB által összeállított Települési Értéktárba felvett értékeink listája is.
Éppen ma kaptam meg a Somogy Megyei Értéktár Bizottság levelét, amiben a felterjesztett Mesztegnyői
értékeinket elfogadták és beillesztették a „Somogyi Értékek” közé, amelyek megtalálhatók a
„somogyiértékek.hu” oldalon. Értéktár Bizottságunk tagságát szeretném megújítani, helyi kötődésű, a falunk
történetét, múltját jól ismerő szakemberek bevonásával.
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Gólya-hír – folyóirat
Kilencedik évfolyamának kezdetéhez érkezett Gólya-hír helyi folyóiratunk havonkénti megjelenése. Kicsit
szomorúan írom le, hogy amit felépítettünk közel egy évtized alatt, azt egy gyors döntéssel a múltnak adtuk!
Már negyedik hónapja nem jelent meg újságunk!
Együttműködés
Legjelentősebb helyi együttműködő partnerünk a Honismereti és Természetvédő Kh. Egyesület, akivel az
Önkormányzat közművelődési megállapodást is kötött annak idején – 1991. Évtizedek óta kitűzött céljainkat,
tervezett feladatainkat, szakmai programjainkat, rendezvényeinket közösen próbáljuk meg létrehozni,
megvalósítani. Közösen szervezett programjainkhoz minden évben több pályázati lehetőséget dolgozunk ki,
amivel több millió forintos támogatottságot próbálunk megszerezni programjainknak, szervezeteinknek,
egyben Mesztegnyőnek. Így, számíthatunk a HONI Tánccsoport, a Honi Hagyományőrzők, és az alapegyesület
tagjaira, tevékenységére, segítségére is. Az Egyesület létszáma kb. 50-60 fő.

A Honismereti és Természetvédő Kh. Egyesület közművelődési feladatkörét, a Faluházat is érintő, 2021-ben
megvalósuló pályázatai:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Emberi Erőforrások Minisztériuma – NEA – működési pályázat – 2,4 M Ft - nyertes
Csoóri Sándor Alap III.– HONI Néptánc Együttes szakmai támogatása – 1 M Ft - nyertes
Emberi Erőforrás Miniszter – Dr. Kásler Miklós – egyedi támogatás – 34. KIT – 1M Ft nyertes
Nemzeti Kulturális Alap – 900.000 – 34. KIT – nyertes
Magyar Falu – Civil szervezetek támogatása – 6 M Ft – Faluház helyiségeinekpadozatának, zsalugátereinek és parkettájának felújítása - nyertes
Leader pályázat – Honismereti Egyesület pályázott - kihasználva kb. 6M Ft – az Egyesület
a pályázattól visszalépett

Folyamatosan bővülnek beadott pályázataink, folyamatban van kettő beadás:
1. Csoóri Sándor IV. – 1 M Ft – NEA – néptáncegyütteseknek
2. Magyar Falu – Civil Szervezetek támogatása - 6 M Ft – intézmény fűtéskorszerűsítés
Ugyan nem tartozik szorosan a közművelődési területhez - A Magyar Falu programban az Egyházi Épített
Örökség – pályázatot is sikerült beadnunk – Móri Csabával közösen – 15 M Ft-ot sikerült megnyerni a
templomunk részleges felújítási munkálataira, szerződéskötésre várunk.

Az alábbi együttműködő partnereink egy-egy szakfeladat, rendezvény, kulturális program megvalósításában
vesznek részt, ill. számíthatunk segítségükre.

Együttműködő partnereink:
/helyi/
Honismereti és Természetvédő Kh.
Egyesület
HONI Tánccsoport
Honi Hagyományőrzők Nyugdíjas Klub
Római Katolikus Egyházközség
Magyar Máltai Sz.Sz. helyi csoport
Katolikus Karitász

Ladi János Általános Iskola
Óvoda
Sport Egyesület
Polgárőr Egyesület
Horgász Egyesület
Napsugár Lakóotthon
Bárka Alapítvány
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Együttműködő partnereink:
/ kistérségi, megyei, országos /
Honismereti Szövetség - Bp.,
Nemzeti Művelődési Intézet Bp. - Kaposvár
Megyei Honismereti Egyesület - Kaposvár
Megyei Levéltár - Kaposvár
Megyei Néptánc Szövetség - Kaposvár
Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága - Kaposvár
Magyar Máltai Sz. Szolgálat DDR. - Pécs
Bajtársi Egyesület - Marcali
Városi Múzeum - Marcali
Calypso Kórus - Marcali
Korzó - Marcali
Vidékünk a Jövőnk Szövetség - Csurgó

Tisztelt Képviselő-testület!
A Faluházban és a Művelődési Házban - közművelődési színtereinkben - a személyi feltételek alakulása
megfelelőnek mondható.
Munkatársaimmal együtt arra törekszünk, hogy a szakmai munkánk a közösségi művelődés minden területén
megfeleljen a szakmai előírásoknak, a fenntartónak, a lakosság elvárásainak, kulturális igényeinek.
Intézményeink lassan szépülnek, modernizálódnak. Több fázisban sikerült pályázati forrásból a Művelődési Ház
belső felújítását is megoldani. Az előző években a szálláshelyünk komfortfokozatának emelése, korszerűsítése
érzékelhetően pozitív irányban befolyásolta táboros, és egyéb vendégeink szállásfoglalási kedvét, szándékát. Ez
a lassú emelkedés a 2021-es foglalásokat tekintve is érzékelhető.
Közterületeink, udvarunk, tágabb környezetünk folyamatos gondozása is egész évben tartó figyelmet, napi
munkát igényel. Igyekszünk széppé, otthonossá, barátságossá tenni környezetünket!

Összegzés
Mesztegnyő közművelődése évtizedek óta jónak mondható, színes, sokrétű. De sajnos /vagy hál Isten?/ a világ
nagyon gyorsan változik körülöttünk. Ezt a leghamarabb gyermekeink, fiataljaink érdeklődési körének gyors
változásain, átalakulásán kísérhetjük figyelemmel. Egyre nehezebb olyan témát, elfoglaltságot,
programajánlatot keresni, - főleg kis pénzből - amire megmozdul a település lakosságának egy-egy rétege.
Elmondható, hogy az idősebb korosztály képviselői a legérdeklődőbbek, legaktívabbak minden tekintetben.
A kormány családügyi támogatásokkal segíti a fiatal családokat – akik településünk lakói – fenntartói –
alakítói most és lesznek majd a jövőben is. Amilyenné formálják lakóhelyüket, olyan lehetőségekkel
színesíthetik majd életüket! Ehhez rájuk is szükség lesz! Ezt jó lenne megértetni velük mielőbb!
Mi nem adhatjuk fel próbálkozásainkat, terveinket, számítunk rájuk! Meg kell próbálni feléleszteni,
megújítani sport, kulturális, társadalmi, munkahelyi, és egyéb szabadidős közösségi szerveződéseket,
lehetőségeket, biztosítva a közösségi művelődési formák sokszínűségét településünkön. Biztosítani aktív
működésükhöz az intézményi, tárgyi feltételeket, - pályázati lehetőségek - elősegítve az érdeklődő tagság
számának gyarapodását. A folyamatosan beadott sikeres pályázataink segítségével meg tudjuk újítani közösségi
tereinket, színtereinket, létrehozva ezzel újabb, azonos érdeklődési körű helyi csoportokat, akik a település
társadalmi, közművelődési, kulturális, sport életének mozgatórugói, aktív sejtjei lehetnek.
UTÓDAINK! Jövőnk zálogai!
Isten segítségével sikerülhet!
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Át kell gondolnunk, hogy mit tehetnénk még megfogalmazott céljaink elérésének érdekében. Minden apró
lépés közelebb visz bennünket a megoldáshoz! Ehhez szeretném az Önök újító szándékú ötleteit, segítségét,
támogatását is kérni!
Senki nem kallódhat el, mindenkinek a véleményét meghallgatjuk – persze, ha eljuttatja hozzánk - és ha lehet,
akkor figyelembe vesszük tervezett céljaink kialakításánál, megvalósításánál.
Bízom abban, hogy a COVID – miatti zárások, félelmek, intézkedések nem tették tönkre teljesen
közösségeinket, nem ölték ki belőlünk a közösségi művelődésre való igényeinket! Várjuk az újranyitást, a
megújulást, a baráti kapcsolatok erősítését, rendezvényeink közösségformáló erejének pozitív hatásait!
Megköszönöm a fenntartó Önkormányzat eddigi támogatását, és kérem, hogy a Képviselő-testület
Mesztegnyő település 2021. évi közművelődési munkatervét elfogadni, terveinket, munkánkat a jövőben is
lehetőségeihez mérten támogatni szíveskedjék!

További munkájukhoz sok sikert, jó egészséget kívánok!

Mesztegnyő, 2021-03-25

Tisztelettel: Kövesdiné Panyi Antónia
Színterek vezetője
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