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Mesztegnyő település 2018. évi közművelődési szakmai beszámolója
A mesztegnyői Művelődési Ház, a Faluház, valamint a Honismereti és Természetvédő Kh. Egyesület kiemelt,
megvalósított programjai

Művelődési Ház
Személyi feltételek:
2018. első félévében csak akkor tartott nyitva a színtér, amikor nagyobb rendezvényünk megkívánta.
Szerencsére június 1-től állandó alkalmazott dolgozik az intézményben, aki a könyvtári, az internetes és a
közösségi terek szolgáltatásait szervezi és felügyeli, új programlehetőségeket biztosít, valamint a gondnoki
feladatokat is ellátja. Az állandó alkalmazott az intézmény életében pozitív változásokat indított el, akár
szakmai, akár a fenntartói területet tekintve. Az év közben alkalmanként jelentkező karbantartási feladatokat –
nagyterem fűtés, tüzifa, sövénynyírás, stb.. – a rendelkezésre álló közmunkában foglalkoztatott
alkalmazottakkal oldottuk meg.
Állagmegóvás, fejlesztés:
Az intézmény karbantartását, ill. részleges felújítását tekintve a fenntartó 2015 évben sikeresen pályázott és
mindkét közművelődési intézményét sikerült részben felújítani, egy energetikai beruházást követően. Ilyen
méretű és értékű beruházás az épület megépítése óta – 1965 – nem volt.
Három éve küszködünk a lapostető leázásával, amit sajnos a kivitelező sem tudott megoldani az utólagos
javítások során sem. A tető vízelvezetése során az ifjúsági klubhelyiség padlózatát feltörték és azon keresztül a
szabadba vezették ki a csapadékvizet. Ennek a helyreállítása még nem készült el. Kisebb javításokat,
karbantartási munkálatokat az Önkormányzat szakemberei végezték el.
Programok:
Új szabadidős programokkal bővült a színtér kínálata. Zumba szakkör, pingpong versenyek, író-olvasó találkozó,
színházi előadások, filmvetítések, stb. A változás megpezsdítette a művelődési ház és egyben a település
kulturális és szabadidős programkínálatát is.
A 2018-as év a Bárka Alapítvány által szervezett Farsangi rendezvénnyel indult a Művelődési Ház életében. Ezt
követően januárban pingpong verseny zajlott, majd február 10-én a Roma Önkormányzat Parnograszt
koncertjére került sor. Az egész esztendő folyamán a nagyteremben tartottuk a falu ünnepi rendezvényeit,
megemlékezéseit, egyéb, nagyobb lélekszámú programjait – március 15-e, augusztus 20-a, október 23-a,
közmeghallgatás, karácsonyi műsor, civil szervezetek, ill. gazdasági társulások gyűlései, megbeszélései,
pályázati rendezvények-fórumok, véradás. Március 27-én a Kávészünet együttes koncertjén vehettek rész az
iskolások. Április 8-án választások zajlottak az intézményünkben. Május 12-én újra a házigazda feladatát
láttuk el a Marcali Kistérség Nyugdíjas Szervezetek Művészeti Gáláján, amelyet nagy sikerrel valósítottunk
meg, közel 200 résztvevővel, teltházas nézőtérrel. A Faluház több táborának programját is itt bonyolítottuk le –
lellei tánctábor, a bp-i Cassandra Táncstúdió, mesztegnyői tánctábor. Májusban és júniusban kettő esküvőt és
lakodalmat is tartottak intézményünkben. Június 30-án a Polgárőr Egyesület Szent László Napi megemlékezése
és rendezvénye zajlott. Júliusban kettő alkalommal filmvetítést szerveztünk az óvodásoknak,
pingpongversenyt az érdeklődőknek. „Hogy készül a fagyi?” – sétára hívtuk az óvodásokat a mesztegnyői
cukrászdába, ahol Héjjas András cukrász bemutatta a fagyi készítés rejtelmeit a gyerekeknek. Persze a kóstolás
sem maradhatott el. 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. A házasságkötő termünkben az elmúlt évben is szerencsére több fiatal pár kötött
házasságot. Tanév ideje alatt a marcali Berzsenyi könyvtár munkatársai több alkalommal filmvetítést, színházi,
kézműves, valamint irodalmi előadást szerveztek az általános iskolás és óvodás korosztály számára, nagy
sikerrel. Könyvtárunk – a marcali Berzsenyi Könyvtár fiókkönyvtáraként az év nagy részében nyitva tartott,
fogadta az olvasni vágyókat. Sajnos egyre kevesebben vannak, akik igénylik! Augusztus végén Nyárzáró zenés
rendezvényre hívtuk az érdeklődőket. Szeptember a Cigány Kisebbségi Önkormányzat a „Romanapot”
szervezte meg az intézményben. Októberben került sor a Polgárőr Egyesület által szervezett Szüreti bálra.
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November 3-án a Somogyi Színjátszó és Hagyományőrző Szépkorúak Megyei Művészeti Gálájára, ami nagyon
jól sikerült, teltházas rendezvényünk volt. November 10-én szerveztük meg nagy sikerrel, ugyancsak teltházas
közönséggel a Mesztegnyői Nyugdíjas Bálunkat, ahova meghívtuk a szomszédos települések klubjait is. Még
ebben a hónapban szervezte meg az Önkormányzat a Jótékonysági bált, aminek a bevételéből az Óvodát
támogatta és a sport park felszerelésének beszerzését segítette. December 8-án a Falu-Mikulás hajtott végig
lovaskocsijával a település utcáin és ajándékozta meg a gyerekeket szaloncukorral. 12-én, került sor a
közmeghallgatásra, amire az előző évekhez képest már többen is kíváncsiak voltak. 14-én az Önkormányzat
Közös Hivatala és a hét testület a hosszúvizi képviselő-testület vendége volt egy évzáró vacsorára. December
31-én szilveszteri bálban köszönthették a mulatozni vágyó vendégek az újesztendőt. Az internetes tér – EMagyarország – szolgáltatásaira folyamatosan igény mutatkozott, majd egész évben üzemelt. Az ifjúsági klubot
több alkalommal kibérelték zártkörű, valamint családi rendezvények szervezéséhez. 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 kihasználja az
adandó lehetőségeket és erre építi fel éves programkínálatát. Az intézményi adottságokat, a rendelkezésre álló
anyagi lehetőségeket figyelembe véve a művelődési ház kihasználtsága az új alkalmazott munkába állásával
jónak mondható, mindenképpen pozitív tendenciát mutat. Sajnos felgyorsult, internetfüggő világunkban
fiataljainknak egyre kevésbé tudunk olyan programokat, lehetőségeket biztosítani, amiért szívesen felállnak a
számítógépeik, táblagépeik, okos-telefonjaik mellől. Otthonülővé váltak, egyre kisebb igényük mutatkozik a
társas kapcsolatok, a sport és kulturális témájú elfoglaltságok iránt. Lásd, a mesztegnyői foci-kézilabda, és
egyéb szakkörök, közösségek egyre nagyobb létszámproblémáját, illetve megszűnését. Természetesen azt
szeretnénk, hogy szervezett programjainkra, rendezvényeinkre – amelyeknek a folyamatos megújítására
törekszünk - minél nagyobb számú érdeklődő mesztegnyői térjen be hozzánk!

Faluház - Honismereti és Természetvédő Kh. Egyesület
Személyi feltételek:
Az intézményünkben 2018-ban 1 fő közalkalmazott-vezető, és egy fő MTK-es határozatlan idejű szerződéses
alkalmazott dolgozott. Májustól augusztus végéig, négy hónapra biztosított a fenntartó Önkormányzat egy
kisegítő-udvaros munkaerőt. Ez a lehetőség megkönnyítette a főszezonban a táboroknak a színvonalas
megvalósítását, ill. az udvarnak és a zöldterületeknek a rendben tartását és az épületek megfelelő
karbantartását. Sajnos az év utolsó negyedében már nem volt állandó segítségünk, esetenként az
önkormányzati közmunkaprogramban foglalkoztatott emberek és egyesületi tagok segítségével oldottuk meg a
férfierőt kívánó feladatokat. Sajnos újra csak küzdelmes időszak elé nézünk, mert sajnos azóta sincs állandó
megoldás emberhiányunkra!

Állagmegóvás, fejlesztés:
2018 márciusától 4 hónapon keresztül – június 15-ig – a Napsugár Lakóotthon 12 fővel kibérelte az Erdei
iskola szálláshelyünket, a lakásotthon felújítási munkálatai miatt. A bérleti díj, mint intézményi bevétel
mindenképpen pozitívumnak számított, de emellett sok gondot és problémát is meg kellett oldanunk nap, mint
nap. Kisebb rongálások, javítások, rendetlenség, dohányzás, rendőrségi vizsgálatok, stb… - a mindennapjaink
részévé váltak, ennek ellenére megszokni nem sikerült azokat. Június 15-én kiköltöztek bérlőink és a következő
naptól már a táborlakóink foglalták el szálláshelyeinket. Így sajnos időhiány miatt a tisztasági meszelésre és
kisebb javítási munkálatokra nem kerülhetett sor. Ezt sajnos az ANTSZ jegyzőkönyvben rögzítette is.
Szezonkezdésre a komplett szálláshelyünket és a Faluházat sikerült felkészítenünk a vendégek fogadására és
rendezvényeink megvalósítására. Az Ifjúsági szállásunk északi tűzfala átfestésre került, az udvari vizesblokk és
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a kék szín tetőrendszerének egy-egy csatornaszakaszát cseréltük ki. A hátsó teraszunk tetejének tönkrement
cserépfedését újítottuk fel. Megújult a bolt felőli oldalon a kerítésünk, lecseréltünk egy db 120 l-es bojlert,
kicseréltük a tönkrement mosógépünket, a tetőtéri lépcső pihenőjét kijavították az önkormányzat
szakemberei, valamint 5 pár ablak-zsalu újult meg, Lendel Lajos asztalos kollégánk segítségével. Lefestettük
fa szobrainkat, a bejárati kerítésünket, udvari és a szabadtéri asztalainkat, padjainkat. Szakmai munkánkhoz
egy új projektort szereztünk be, ami nagyban hozzájárult kulturális szolgáltatásaink színvonalának emeléséhez,
praktikusságához. A 2018-as év elején, januárban elkészült a bemutatótermünkben a faltól-falig
polcrendszerünk, (pályázati forrásból) ami nagyon jó szolgálatot tesz anyagaink rendszerezéséhez, és nagyon
tetszetős is egyben.
A több ezer darabból álló helytörténeti és néprajzi gyűjteményünk és szálláshelyeink felkészülve várták
kedves látogatóinkat!

Kiemelt programok:
Pár éve már érzékelhető a szálláshelyek iránti érdeklődés emelkedése, ami a 2018-as évben még
hatványozottabban jelentkezett. Hat táboros csoportot fogadtunk, nekik 5-10 napos programot szerveztünk
és valósítottunk meg. A marcali fürdőre érkező sporttáborok is felfedeztek bennünket és a gödi vízilabda
szakosztály 10 napos edzőtáborának is mi adtunk szálláshelyet. Számos egy napos, valamint egy-két éjszakás
csoport, turisták, munkások, családok vették igénybe programjainkat, szálláshelyeinket. Intézményünk
kapacitása – mind a tárgyi, mind a személyi feltételeket tekintve, a tavaszi-nyári-őszi szezont figyelembe véve
szinte maximális kihasználtsággal üzemelt, ami a bevételeink fokozatos emelkedését biztosította. A kéktúrás
– bakancsos turisták száma évről évre nő, a bélyegzés mellett, egyre többen érdeklődtek szálláslehetőségeink
iránt is. Ami mindenképpen pozitívum, hogy évről évre nő a kézműves-napközis táborunk népszerűsége. A
létszáma ismét elkerülte az 50 főt. Egyre több szülőnek problémát okoz, hogy a nyári időszakban hova tegye,
kire bízza gyermekét. Igényként merül fel, hogy a felügyelet mellett, aktívan, hasznosan töltse szabadidejét,
foglalkozásokon vegyen részt, tapasztalatokat szerezzen, mozogjon, fejlődjön gyermekük. Ezt az elvárást
megpróbáljuk lehetőségeinkhez mérten minél jobban kielégíteni. Hamar híre ment jól szervezett, színes
programkínálatunknak, felfedezték érdekes kézműves foglalkozásainkat, csodás természeti értékeink
szépségét, egyéb sajátos, egyedi lehetőségeinket! Így a 2019-es táborra is a tavasszal megkezdődött már a
jelentkezés.
Tervezett rendezvényeinket, szakmai programjainkat tekintve az elmúlt időszakban is nagyon aktív, színes
évet hagytunk magunk mögött.
Januárban emlékeztünk műsorral és koszorúzással az 1943-as Doni-áttörés hősi halottaira és évfordulójára a
temetőben a II.vh-s emlékoszlopnál. A Magyar Kultúra Napján intézményeink színes összeállításában
gyönyörködhettünk. Folytatódott a havonta jelentkező Bibliai beszélgetések sorozatunk. A Ráérős esti
beszélgetések sorozatban vendégünk volt Horváth László természetgyógyász, Zicska László ökogazdálkodó, G.
Jáger Márta, aki az 1848-as eseményeket kiváltó okokról beszélt. Két alkalommal is vendégünk volt Vaszily
Zsolt, a zalai Da Bíbere borlovagrend kancellárja, a mesztegnyői Borbarátok körének beszélt a
szőlőtermesztésről és a borászat rejtelmeiről. Februárban elindult egy informatikai alaptanfolyam, aminek a
szervezését és a dokumentációját vállaltam fel. Márciusban sor került a második szakaszára is, amit több
mint tíz fő végzett el sikeresen. Majd a Faluháznál elindítottuk az Értékőr tanfolyamot – (60 órás) – amin
25fő érdeklődő vett részt. Február elején, 3-án falusi farsangi felvonulást szerveztünk, amit az egyesület évi
rendes közgyűlése és egyesületi vacsora zárt. Február 16-án megtartottuk - a 2014-ben útjára indított Mesztegnyőn házasságot kötött párok találkozóját, akik kerek évfordulót – 20-25-30-35..- ünnepeltek. Közel
50 főt (25 párt) köszönthettünk szerény ajándékkal, vacsorával, műsorral és még az Atya áldását is
megkaphatták az ünnepeltek. Február 17-én sor került a Nyitott pincék napja - Szt. Donát napi pincemegáldás
eseményre, amit az egyházközséggel együtt szerveztünk. Nagy örömünkre megint újabb résztvevőkkel bővült
az érdeklődők sora. Március 15-én az intézményekkel és az egyesületekkel közösen készültünk nemzeti
ünnepünkre. Településünk egyesületei, civil szervezetei – Honismereti Egyesület, Polgárőr Egyesület, Horgász
Egyesület, Máltai Szeretetszolgálat Mesztegnyői csoportja – a Faluházban tartották éves közgyűléseiket,
megbeszéléseiket, összejöveteleiket. Március 24-25-én Mesztegnyő település meghívást kapott Lakitelekre,
ahol bemutathattam a település értékeit, értéktárát a „Minden értéknek legyen közössége” két napos
konferencián, amit a Nemzeti Művelődési Intézet szervezett. Áprilisban a költészet hete alkalmából újra
megszerveztük – mára már hagyománnyá váló – „Versfolyó” rendezvényünket, ahol estéről-estére más-más
házigazdával – Ladi János Általános Iskola, Óvoda, Honisok – szerveztük meg szép magyar verseink felolvasását,
megismerését. Április 29-én a Lelle Hagyományőrző Nyugdíjas Egyesület látott vendégül bennünket a Kishegyi
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Lovastanyán, ahol szinte egy lakodalmi menüsort kóstolhattunk végig, fantasztikus hangulatos fogadtatás
mellett. Ballagások, osztálytalálkozók, családi események, és már a halotti torok is intézményünkben
kerülnek lebonyolításra. Mesztegnyő település éves rendezvényeinek megszervezésében a Honismereti
Egyesület, a HONI táncosok, és a Honi Hagyományőrző Nyugdíjas klub is a segítségünkre sietett. Május 1-én az
erdei vasút napját szerveztük meg a SEFAG Zrt-vel közösen, ahol a szerelvények megáldása után egész napos
majális, sütés-főzés vette kezdetét, kulturális programokkal fűszerezve. Évek óta május elsején, délben az
1956-ig Mesztegnyőn és környékén aknamentesítést végző, munkájuk teljesítése közben elhunyt
tűzszerészekre is emlékezünk a temetőben felállított emléktáblánál, ahol minden esztendőben az I. Hadihajós
és tűzszerész ezred országos parancsnoka is lerója kegyeletét az áldozatok előtt. 2018-ban megemlékezésünk
vendége volt a Rózsahölgy Duó két tagja, Halasi Éva és Kalmár Gabriella. Halasi Éva annak a tűzszerész
tisztnek a lánya, - Halasi Géza - aki 1956-ig Mesztegnyő és környéke aknamentesítésén dolgozott katonáival
együtt. Éva itt született Mesztegnyőn és a megemlékezésen édesapja naplójából olvasott fel részleteket. Az
erdei vasút indulóállomásán a szezonnyitónak is beillő rendezvényen igazi majális hangulatot teremtettek a
szervezők Az új fellépők – a Bp. Marching Jazz Band - produkciója megteremtette a rendezvény alaphangulatát,
amit a Bajtársi Dalárda és a Marcali Tenor előadása csak még fokozott. Pecsenyesütő, büfésátor is várta a
közönséget. Meghívott vendégeinket az önkormányzat bográcsánál láttuk vendégül. Május első szombatján, a
Faluház udvarán, egyesületekkel, intézményekkel közösen tartottuk a falusi anyák napját. Másnap, május 6-án
az Együd Árpád emlékversenyre utaztunk Nagyatádra a HONI Néptáncosokkal, ahol ezüstminősítést értünk
el Mezőföldi eszközös koreográfiánkkal. Május 12-én a Marcali Kistérségi Művészeti Bemutatónak voltunk a
házigazdái, ahol 200 fős teltházas közönség tapsolt az előadóknak. Május 30-án a Somogy Megyei
Honismereti Egyesület szakmai napot tartott a Faluházban, ahol a megye majd összes honismeretis
szakembere a vendégünk volt. A szakmai napot az I.vh befejezésének 100. évfordulója alkalmából szervezte
meg az egyesület. Júniusban vendégünk volt a Göllei Nyugdíjas klub, majd fellépett hagyományőrző csapatunk
a gadányi Dalos-találkozón. Május végén megkezdődtek az iskolai kirándulások, majd a táborok. Június
közepétől kézműves, néptánc, napközis témakörökkel. A falusi pedagógus napi ünnepélyt a Faluház szervezte
és bonyolította le – műsoros köszöntés, étkezés. Május-június hónapban három lakodalom vendégeinek
biztosítottunk szálláshelyet. Június elején meghívást kaptunk a Polgári Piknikre, ahol néptáncosaink
mutatkoztak be. Júniusban Lelle Néptáncosai táboroztak nálunk. Júliusban tartottuk a HONI néptáncosainak
tánctáborát, ahol a hosszúhetényi koreográfiát sajátítottuk el. Július harmadik hétvégéjén került sor a 19.
Rétesfesztiválra, valamint falunapra. Több ezer ínycsiklandó mesztegnyői rétessel vártuk a fesztiválra
érkezőket. A programkínálatunkat egy nagyon színes, érdekes kézműves udvarral egészítettük ki, aminek nagy
sikere volt, főleg a gyerekek körében. Szerencsére az időjárás ezen a nyáron is kegyes volt hozzánk és
támogatta a kétnapos rendezvényünket. Kísérőprogramok emelték, színesítették – főzőverseny,
sportversenyek, ünnepi szentmise, zenés, szórakoztató előadások, műsorok, gyereksziget, kiállítások –
vasárnapunkat. A lakosság újra finomabbnál, finomabb egytálételekből válogathatott. Nagy örömünkre megint
több ezren megkóstolták mesztegnyői híres réteseinket! Vendégül láttuk Horgos és Újszentiván
testvértelepülések küldöttségeit, kultúrcsoportjait. 21-én Gadányban léptünk fel a falunapon. Július végén a
bp-i Cassandra Táncstúdiósok táboroztak a Faluházban. Augusztus 15-21-e között szerveztük a 32. Kárpátmedencei Ifjúsági Találkozót, 6 országból 80 fiatal részvételével. Neves előadók, művészek, politikusok voltak
ismét a találkozó vendégei. A nyitónapon köszöntötte a Találkozó résztvevőit Huszti Gábor, a Somogy Megyei
Közgyűlés alelnöke. Programjaink nyilvánosak voltak, így a koncerteken – Kormorán – előadásokon a
mesztegnyőiek is szép számmal részt vehettek. A Találkozó keretein belül tartottuk az augusztus 20-i ünnepi
megemlékezést, ahol a gyönyörű ünnepi műsort szokás szerint a vendégcsoportok szolgáltatták. Augusztus
utolsó 10 napján a Gödi Aqua Worm vizilabda szakosztálya tartotta nálunk edzőtáborát, akiknek a szállást és
a reggelit biztosítottuk.
Egész évben folyamatos a Honi Hagyományőrző Nyugdíjas klub tevékenysége - hétfőnkénti próbákkal,
valamint a HONI Néptánc csoporté – pénteki próbákkal. Szeptember végén a szerbiai Horgos
testvértelepülés, Szüreti Napok rendezvényére volt hivatalos a mesztegnyői küldöttség. A háromnapos
rendezvényre a HONI Táncosok mellett a Honi Hagyományőrzők is elutaztak, nagy sikert arattak fellépésükkel.
A szeptember egy sor osztálytalálkozóval kezdődött, valamint több kirándulócsoportot is fogadtunk.
Szeptember 10-én vendégünk volt a TV2 stábja, akik a mesztegnyői réteskészítést és a falu más értékeit
mutatták be Poggyász című műsorukban. Szeptemberben elindult a Ráérős esti beszélgetések sorozat. Boda
Sándor könyvbemutatójának hatalmas sikere volt, mivel Mesztegnyő 1944/45 című könyvében a II.vh-ról írta
meg dokumentumkötetét, mesztegnyői emberek elbeszélése alapján. Majd Tóth Eszter: A szeretet
frekvenciáján - című könyve került bemutatásra, aztán novemberben Csécs Milán: Osztrákia című könyvéről, a
külföldi munkavállalás rejtelmeiről mesélt a hallgatóságnak. Koszorúzással, kis műsorral emlékeztünk az Aradi
13 vértanúra. Részt vettünk az Óvoda Idősek napja rendezvényén. Október 16-án a Kéthelyi Hagyományőrző
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Nyugdíjas Klub volt a vendégünk. Gadányban és Kelevízen és Somogyzsitfán vettünk részt és léptünk fel a
Hagyományőrzőkkel a települések nyugdíjas rendezvényein, báljaiban. Október 20-án nagy készülődés
mellett fogadtuk az Emlékvonatot, - a mi kis Piroskánkat - ami egy fél órát töltött a mesztegnyői állomáson.
Rétessel, pálinkával és hangulatos táncházzal vártuk az utazóközönséget. A vonat távozását követően
lovaskocsikra pattantunk és a szüreti felvonulással végig kocsikáztuk Mesztegnyőt. A Faluháznál estebéd várta
a felvonulókat. Október 23-i nemzeti ünnepünkön intézményeinkkel és civil szervezeteinkkel együtt
koszorúztunk, majd ünnepi megemlékezésen vettünk részt a Művelődési Házban. November 3-án
házigazdaként megszerveztük a Szépkorúak Megyei Művészeti Gáláját, ahol színjátszó és hagyományőrző
csoportok mutatkoztak be. Mi a Szüret-pinceszer népi játékot mutattuk be nagy sikerrel. November 10-én a
Mesztegnyői Szépkorúak Bálját szerveztük és tartottuk meg, közel 200 fős vendégkörrel. Újra összeállt az
Adventi Kórus Strausz Lajos tanár úr vezetésével. A Ghymes összeállítást a karácsonyi műsoron, az éjféli misén
és a nemeskisfaludi, valamint a gadányi Idősek Otthonában is megnézhettek a bentlakók. Decemberben, a
templomban az egyházközséggel együttműködve felállítottuk a betlehemest, majd a Zenebonáskodás
évfordulóján, 7-én fáklyás felvonulást és koszorúzást tartottunk. December 21-én karácsonyi ünnepi műsorral
kedveskedtek az általános iskolások, óvodások és egyesületeink a mesztegnyőieknek. 12. alkalommal került sor
december 30-án a hangulatos Óévbúcsúztató mulatozásra a Faluház udvarán, ami most is nagy
népszerűségnek örvendett.

Gólya-hír
Sikerként könyveljük el a „Mesztegnyői Gólya-Hír” települési újságunk havonkénti megjelenését – 550
példányban – aminek decemberben volt az 6 éves születésnapja. Mesztegnyő lakossága folyamatosan
tájékoztatva van aktuális felhívásokról, tudnivalókról, intézményeink életéről, rendezvényekről, pályázatokról,
önkormányzati feladatellátásról, a falu és az itt élők múltjáról, jelenéről. A lakosság már várja, igényli az új szám
megjelenését, a mind szélesebb körű tájékozódási lehetőséget, amit így tudtunk biztosítani számára.
Folyamatosan meg-megújuló cikksorozataink, képes beszámolóink korhű képet festenek egy település életéről,
a benne élőkről, dolgozókról, jelenkori és múltbéli történelmünkről.
Az sem utolsó szempont, hogy ha a következő generációk az évfolyamonként bekötött példányokat a kezükbe
veszik, egy korszak teljes keresztmetszetét találják meg az újságokban kordokumentumként.
A lap eddig megjelent számai pdf. formátumban olvashatók és letölthetők honlapunkról!

Honlapunk - www.mesztegnyo.hu
2014-ben hosszú tervezési időszak után sikerült a település honlapját megújítani, amit 2017-ben tovább
bővítettünk. A felület sajnos még mindig itt-ott hiányos, de próbáljuk naprakészen tájékoztatni a látogatókat.
Átláthatóbb, igényesebb kivitelben, az új anyagokat, önkormányzati híreinket, eseményeket folyamatosan
feltöltve, igyekeztünk lépést tartani az igényekkel és a rohamos technikai fejlődéssel. Folyamatosan megújulva,
bővülve - a Mesztegnyővel kapcsolatos közérdekű információkat, szolgáltatásainkat területenként csokorba
szedve - ajánljuk településünket az olvasóknak. Örülünk, a honlap látogatottsága hétről-hétre emelkedést
mutat. 2017-től sikerült egy naprakész megoldást találnunk, így szinte naponta frissülő tartalommal állunk
továbbra is az érdeklődők rendelkezésére.
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, erősíti azt. A Faluház háttér egyesületeként folyamatosan
pályázatokat adtunk be és nyertünk el Mesztegnyő település rendezvényeinek minél színvonalasabb
megvalósítására, egyesületi működés támogatására. A 2018-as esztendőben 2,4 millió Ft-ot sikerült így
kulturális programjaink megvalósítására fordítani. Minden esztendőben sikerült eddig a viseleti ruhatárunkat
bővíteni, csizmákat csináltatni, tánctábort megvalósítani. A határon túli csoportokkal a kapcsolatot tartani -
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80-100 főt láttunk vendégül a 32. Kárpát-medencei Ifjúsági Találkozónkon és biztosítottunk számukra színes,
tartalmas programokat, ahova a település lakosságát is szeretettel fogadtuk. Templomi és egyéb koncertek,
fellépések, előadások, bemutatók, filmvetítések, ünnepi megemlékezések, kirándulások, vetélkedők, stb.. Az
Önkormányzat támogatásaként a „Civil szervezetek működésének támogatása” című pályázaton 200.000 Ft-ot
nyert el az Egyesület, amit a HONI Néptánc Csoport tánctáborára, és a 32. Kárpát-medencei Ifjúsági Találkozó
költségeire fordítottunk - határidő előtt az elszámolás megtörtént. A Honi Hagyományőrző csoportunk
megszervezte a Szépkorúak Marcali Kistérségi Művészeti Bemutatóját, majd novemberben a megyei gála is
itt zajlott, aminek ugyancsak az egyesület volt a házigazdája. Májusban részt vettünk az Együd Árpád Emlék
versenyen Nagyatádon, ahol ezüst minősítést szereztünk a HONI Néptáncosokkal. A csapatot a rétesfesztivál
után, a szokásainknak megfelelően egy tartalmas kirándulásra invitáltam – Veszprém-Balatonfüred-Badacsony,
ami nagyon jól sikerült. A mesztegnyői szépkorúak báljának is az egyesület volt a házigazdája novemberben.
Szinte minden közösségi megmozdulásnak részesei az egyesületi tagok. Úgy a Honi Hagyományőrzők, vagy a
HONI Néptánc együttes. A Csoóri Sándor Alap felhívására beadtuk második pályázatunkat a HONI Tánccsoport
működésének támogatására, - amit a Megyei Néptánc Szövetség is támogatott – így sikerült 1,5 M Ft-ot erre a
célra elnyernünk, amit 2019 júniusáig használhatunk fel, viseletek varratására, kalapok beszerzése,
koreográfiakészítésre, valamint autóbusz-szállítási költségre használhatunk fel. A horgosi kirándulás szállítási
költségeit is ebből a pénzből fedeztük 2018 őszén. Szeptemberben meghívást kaptunk a „Somogyi Értéknap”
rendezvénysorozatra, majd a nagysikerű előadás után meghívtak bennünket az Országos Pajtaszínházi
Találkozóra a Nemzeti Színházba, ami 2020. januárjában lesz.
Az előző évben elnyert 1,6 M Ft-ból sikerült egy hangosítást, 6 pár csizmát, 1,1M Ft-ért viseletet készíttetni,
(ami csak most 2019 tavaszán lesz kész), valamint megvalósítani a HONI Táncegyüttes 5 napos tánctáborát,
kifizetni a koreográfusokat.

Mesztegnyő Települési Értéktár- MTÉ
Mesztegnyő Település Értéktárát 2016-ban hozta létre az Önkormányzat, és fogadta el működését, aminek
részletei a honlapon megtekinthetők. Így a Települési Értéktár Bizottság dokumentumai, – határozatok, SZMSZ,
űrlapok – valamint a Települési Értéktárunkba felvett helyi értékeink listája. 2018 évben sor került a Helyi
Értéktár Bizottság újabb megbeszélésére, ahol meghatároztuk, hogy melyek azok a helyi értékeink, melyeket
felterjesztünk „Somogyi Érték” címre a Megyei Értéktár Bizottsághoz. A felterjesztés megtörtént, a Bizottság
döntéséről a mai napon kaptam meg a visszajelzést! A felterjesztett értékeink bekerültek hivatalosan is a
„Somogyi Értékek” sorába.
Döntés mellékletben csatolva!
Kérem a Testületet és a lakosságot, hogy ötleteikkel, véleményeikkel segítség továbbra is a Bizottság munkáját!

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 háttér egyesülete
Ladi János Általános Iskola
Óvoda
Honi Hagyományőrzők Nyugdíjas Klub
Máltai Szeretetszolgálat
Katolikus Egyházközség
Területi Gondozási Központ
Polgárőr Egyesület
Bárka Alapítvány
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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 Faluházban zajló közművelődési feladatellátás véleményem szerint megfelelően szolgálja a település
lakosságának kulturális igényeit, a szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségeit, az iskolán kívüli nevelés,
oktatás elvárásait. A Művelődési Ház is az állandó alkalmazott jelenlétével, aktivitásával újabb színfoltja lett a
közművelődési feladatellátásnak. Minden korosztályt megpróbálunk aktivizálni, megmozdítani, érdeklődővé
tenni egy-egy terület iránt. Mindenképpen sikeresnek mondható erőfeszítésünk, látva egyre népszerűbb esti
beszélgetés sorozatunk emelkedő részvételi arányát, újszerű témakörök bevonását – zumba, társastánc,
pingpong, mozi – Nyugdíjas Klubunk létszámának alakulását, a napközis táboros jelentkezéseket, ill. a
tánctáborunk, és egyéb meghirdetett programjaink iránt érdeklődők számát. Természetesen nyitottak vagyunk
minden új lehetőség elsajátítására, megvalósítására. 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!
Szokásomhoz híven szeretnék egy szép idézettel köszönetet mondani a fenntartó Önkormányzatnak, Képviselőtestületnek!
Legyen ma béke belül!
Bízz abban, hogy pontosan ott vagy, ahol lenned kell!
Ne feledkezz meg a végtelen lehetőségekről, amelyek a hitből születnek benned és másokban!
Használd azokat, amiket adnak neked, és add tovább a szeretetet, amelyet kapsz!
Légy elégedett önmagaddal, úgy ahogy vagy!
Hagyd ezt a tudást beépülni a csontjaidba, és add meg a lelkednek az éneklés, a tánc, az ima és a szeretet
szabadságát!
Ez mindannyiunk számára létezik.
Legyen előtted mindig jó út!
Fújjon mindig hátad mögül a szél!
S míg újra találkozunk, hordozzon tenyerén az Isten!
Kelta-ír áldás
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A 2018. 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 munkánkat, terveinket
lehetőségeihez mérten a továbbiakban is támogatni, segíteni szíveskedjen!
Mesztegnyő, 2019-03-19

Tisztelettel: Kövesdiné Panyi Antónia
közösségi színterek vezetője
Melléklet:
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