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Mesztegnyő település 2020. évi közművelődési szakmai beszámolója 
 

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

 
 
2020 – Emlékezetes esztendő lesz a világtörténelemben a COVID-19 világméretű vírus térhódítása miatt. 
Sajnos minden tevékenységünkre, lehetőségeinkre, megvalósítani kívánt pályázatainkra, eseményeinkre 
rányomta bélyegét.  
    Tervezett tevékenységünket március 13-áig a lehetőségeinkhez mérten sikerült megvalósítanunk – majd jött 
a lezárás és júniusban nyithattunk csak ki újra. A nyári programjaink közül többet nem tudtunk megvalósítani a 
bizonytalan vírushelyzet miatt – kézműves és egyéb táborok, Kárpát-medencei Ifjúsági Találkozó, Honi 
Hagyományőrzők helyi, kistérségi, megyei rendezvényei, stb.. A lezárások és a karanténok ellenére elég sűrű 
volt az a pár hónap, amire korlátozódott nyilvános tevékenységünk. Novemberben egy újabb lezárás kezdődött 
az országban, ami ugyancsak nem segítette a közösségeink mindennapi tevékenységét, terveink 
megvalósítását. 
   Azért mi nem tétlenkedtünk - folyamatosan adtam be és valósítottam meg (főleg a beruházásos, 
eszközbeszerzős) pályázatainkat, illetve az eddig elmaradt feladatokra koncentráltam. Helytörténeti és néprajzi 
gyűjteményünk rendbetétele, karbantartási feladatai - állagmegóvás, leltározás, selejtezés - raktárak 
rendszerezése, szálláshely és a közösségi ház konyhájának kialakítása, illetve felújítása. Online kapcsolattartás a 
tagokkal, a falu érdeklődő lakosságával, valamint a tervezett közösségi művelődés egy-egy szegmensének 
online térbe való áthelyezése tette lehetővé közösségi feladataink elvégzését!   

 

 
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 állandó alkalmazott az intézmény életében pozitív változásokat indított el, akár szakmai, akár a 
fenntartói területet tekintve. Mindenképpen előrelépést jelent, hogy folyamatban van a jelenlegi alkalmazott 
szakirányú végzettségének megszerzése – közművelődési szakember – NMI szervezésében, középfokú OKJ-s 
tanfolyam elvégzésével. Az év közben alkalmanként jelentkező kisebb karbantartási feladatokat, kisjavításokat 
– nagyterem fűtés, sövénynyírás, stb.. – a rendelkezésre álló közmunkában foglalkoztatott alkalmazottakkal 
oldottuk meg.  
 
Fejlesztés – állagmegóvás: 
 
    Az Önkormányzat sikeresen pályázott a Magyar Falu Programban – Nemzeti és helyi identitástudat erősítése 
címén - Művelődési Ház belső felújítására. A pályázatból kb. 22 M Ft-ot nyertünk. 2019 végén a felújítás 
munkálatai elindultak - a nagyterem felőli részben vizes blokkok felújítása, vízhálózat-villanyhálózat cseréje, 
fűtéskorszerűsítés, büfé-hidegkonyha kialakítás, fogadótér, ruhatár, előtér-bejárat hidegburkolása, festése, 
parketta felújítás, eszköz, bútor és anyagbeszerzések, stb.. Év végére a jobb oldali szárny tetőfelújítása is 
elkészült. 
 
Elnyert összeg: 22.586 E Ft 
Felújítás: 15 M Ft 
Eszközbeszerzés: 4,9 M Ft 
Bér: 2,8 M Ft 
 
Művelődési Ház felújítása: 
 
Magyar Falu Program- A nemzeti és helyi identitástudat erősítés 2019. évi pályázat 
Pályázati forrásból 11.024.733,-Ft, Önerő 2.100.000,-Ft 
+ eszközbeszerzés (székek, padok, szemetes, ruhatár kialakítása, büfé felújítása, ) 
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Nagyterem felöli oldal felújítása: 

 fűtéskorszerűsítés, vizesblokk felújítása 

 padozat cseréje 

 festés 

 villanyhálózat korszerűsítése 

 tetőcsere 

 
A 2020-as nyári idénykezdésre már a részben megújult, megszépült intézményünkben fogadhattuk 
látogatóinkat.  
 
Programok:  
 
A COVID miatti járványügyi szigorítások miatt csak nagyon szűkösre sikerült a tervezett programjaink 
megvalósítása.  
    A Zumbás csoport a fennmaradó szabad időben heti rendszerességgel tartotta meg összejöveteleit, 
edzéseit. Júniustól hat turnus vehetett részt az Iker 1-2 informatikai képzésen.  Ismeretterjesztő előadásokra 
is sor került két alkalommal, játszóházat három alkalommal sikerült megvalósítanunk az intézményben. 
Filmvetítésre 4-szer került sor, valamint 20 esetben szerveztünk vásárokat. Augusztusban készült el állandó 
népművészeti kiállításunk – a házasságkötő teremben és az előtte lévő folyosón – Dolbert Ferenc népi 
iparművész munkáiból, amit augusztus 20-án adtunk át ünnepélyes keretek között.  
     A Faluház több táborának edzésprogramját és táborzáróját is itt bonyolítottuk le – lellei tánctábor, a bp-i 
Cassandra Táncstúdió, HONI tánctábor. A házasságkötő és nagytermünkben 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 a vírus miatt 
csak korlátozott keretek között tartott nyitva. Sajnos egyre kevesebben vannak, akik igénylik ezt a típusú 
szolgáltatást!  
    Az internetes tér – E-Magyarország – szolgáltatásaira folyamatosan igény mutatkozott, a lehetőségekhez 
mérten – COVID - 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 kihasználja az 
adandó lehetőségeket és erre építi fel éves programkínálatát.   
Az intézményi adottságokat, - megújult, korszerűsített közösségi terek - a rendelkezésre álló anyagi 
lehetőségeket figyelembe véve a művelődési ház kihasználtsága 2018 óta - az új alkalmazott munkába 
állásával - jónak mondható, mindenképpen pozitív tendenciát mutatott. Sajnos ezt a folyamatot szakította 
félbe 2020 márciusában és novemberében a COVID-19 miatt kialakult több hónapos lezárás, korlátozás, ami 
nem tett jót az intézmény közösségi életének, szakmai programjainak.  
 
Természetesen azt szeretnénk, hogy a vírus visszavonuljon, a közel egy éve tartó korlátozások enyhüljenek, és 
mielőbb visszatérhessünk a régi életformánkhoz, mindennapi feladatainkhoz! 
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Faluház  -  Honismereti és Természetvédő Kh. Egyesület 
 
 
Személyi feltételek: 
 
Az intézményünkben 2020-ban 1 fő közalkalmazott-vezető, és egy fő MTK-es határozatlan idejű szerződéses 
alkalmazott dolgozott. Márciustól február végéig – egy évre - biztosított a Váci Egyházmegyei Karitász egy 
kisegítő közmunkaprogramban szereplő munkaerőt.  
Az elmúlt év az alkalmazottak szempontjából nagyon mozgalmasan alakult. Mindkettő dolgozónk felmondott 
évközben – az egyik áprilisban, a másik júliusban lépett ki.  
Helyettük sikerült találni szerencsére új embereket, akikkel sikerült az intézményünk és a hozzá kapcsolódó 
épületrészek, raktárak, szálláshelyek komplett át takarítása, anyagaink leltározása, selejtezése, rendszerezése. 
Mivel a programjaink egy része elmaradt, vagy új időpontban, új formában került megrendezésre, olyan 
feladatokra is sort tudtunk keríteni, amire évek óta nem volt lehetőség, kapacitás. 
    Egy fő MTK-es, a másik alkalmazott a Karitász által biztosított közmunkaprogramban állt munkába. Sajnos ez 
a lehetőség számunkra december 31-el megszűnt, mivel az Önkormányzat – anyagi megfontolásból – az állandó 
alkalmazott gondnoki státuszt megvonta a Faluháztól. Remélem az Önkormányzat pénzügyi helyzetének 
stabilizálódása után megérdemeljük majd, hogy újra állandó státuszhoz jusson intézményünk! 
 
Állagmegóvás, fejlesztés: 
 
A márciusi zárást követően került sor szálláshelyünk és a Faluház közösségi terének, konyhájának, 
vizesblokkjának tisztasági meszelésére, udvari vizesblokkok festésére, ajtók mázolására. Kemencék festésére, 
kisebb javítására. Az Erdei iskola szálláshelyen egy két személyes szobát beáldozva, minden igénynek 
megfelelő konyhát alakítottunk ki, amit évek óta terveztünk már. A szállóvendégek és a táborlakók joggal 
várták el már tőlünk ezt a komfortfokozatot. Leginkább a kéktúrázók örültek a lehetőségnek, főleg azóta, hogy 
a faluban semmiféle étkezési lehetőség nem biztosított! A Faluház közösségi teréhez kapcsolódó 
melegítőkonyhánkat is felújítottuk, átalakítottuk. A bútorok egy részét használtan szereztük be, valamint 
alapanyagot-bútorlapot vásároltunk, amit Lender Lajos asztalosmesterünk állított össze, készített el.  
    Kivágásra, visszacsonkításra kerültek veszélyes, elöregedett hatalmas fáink, így sajnos az árnyékos 
területeink is folyamatosan csökkentek az udvaron. Sajnos a COVID – miatti, márciustól-júniusig elrendelt zárás, 
karantén megrövidítette a szezonunkat. Kihasználtuk az alkalmat és a komplett szálláshelyünket, valamint a 
Faluházat sikerült felkészítenünk a júniusi szezonkezdésre, vendégek fogadására és rendezvényeink 
megvalósítására. A ház történetének egyik szomorú dátuma is erre a nyári időszakra esett, hiszen a július végi-
augusztus eleji szélsőséges időjárás nem kímélt bennünket sem. Az utcafronton álló 50 éves hatalmas fenyőt 
rádöntötte a Faluház tetejére, hatalmas károkat okozva ezzel. Szerencsére – több napos sikeres 
anyagbeszerző körutam és minden kapcsolati tőkém bevetésével - sikerült egy olyan vállalkozót találni, aki a 
hét elején történt kárt a hétvégére elhárította és megjavította a beszakadt tetőt, az összetört szalufákat, 
valamint a tönkre ment csatornát! A károkat a biztosító megtérítette! 
    Pályázati forrás – BGA Zrt - Egyesületi működési-szakmai - felhasználásával beszerzésre került: egy db 
kombinált hűtő-fagyasztó szekrény, egy db nagyméretű hűtőszekrény, egy 8 személyes étkezőgarnitúra - ami 
nagyban hozzájárult az Egyesület mellett a Faluház kulturális szolgáltatásainak, feladatellátásának 
praktikusságához, színvonalának emeléséhez is. A szálláshelyre kerültek a beszerzett eszközeink.  
    A több ezer darabból álló helytörténeti és néprajzi gyűjteményünk jó állapotban, karbantartva, 
szálláshelyeink felkészülve várták kedves látogatóinkat, érdeklődőket, egészen a novemberi újbóli lezárásig!  
 
 
 
Kiemelt programok: 
 
Pár éve már érzékelhető a szálláshelyek iránti érdeklődés emelkedése, ami a 2020-as évben még 
hatványozottabban jelentkezett. A lezárás miatt csak júniustól novemberig fogadhattunk szállóvendéget. Így is 
sikerült 6 táborozó csoportot fogadnunk és a kéktúrások is szép számmal foglaltak szobát nálunk. A lezárások 
ellenére a fennmaradó időszakban szinte maximális kihasználtsággal üzemeltünk, ami a bevételeink 
szintentartásához volt elég.  
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Tervezett rendezvényeink, szakmai programjaink megvalósítása is csak január-március, június-november 
hónapok közötti időszakra korlátozódott.  
Elmaradt a kézműves-napközis táborunk, a Rétesfesztivál-falunapunk, a Kárpát-medencei Ifjúsági 
Találkozónk és több kisebb rendezvényünk is. 
    Januárban a megyenapon a Somogy Megyei Értéktár Bizottságtól megkaptuk 4 kiemelt helyi értékünk 
számára a SOMOGYI ÉRTÉK címet a Megyeházán.  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 Magyar Kultúra Napján intézményeink színes összeállításában gyönyörködhettünk. 
Márciusig folytatódott a havonta jelentkező Bibliai beszélgetések sorozatunk.  
Talán az év eseményeként – ami a kulturális eseményeinket illeti - jellemezhetnénk az Országos Pajtaszínházi 
Találkozót, ahol Somogy megyét képviselhette a Honi Hagyományőrző csapat az Aratás című népi játék 
előadással, aminek a Nemzeti Színház adott helyet. Fantasztikus élménnyel gazdagodhattunk előadók és nézők 
egyaránt. 
    Február 1-én vidám, színes farsangi felvonulással jártuk körbe a falut, amit az egyesület évi rendes 
közgyűlése és egyesületi vacsora zárt. Nagy örömünkre megint újabb résztvevőkkel bővült az érdeklődők sora. 
A Honi Hagyományőrzőkkel színházlátogatáson vettünk részt a Csiky Gergely színházban Kaposváron. 
Meghívást kaptunk a Dorottya farsang rendezvényre, ahol az Aratás népi játékot adhattuk elő, most a 
somogyi közönségnek. A házasság hete alkalmából 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 16-án került sor a Nyitott pincék napja - Szt. Donát napi pincemegáldás eseményre, amit 
az egyházközséggel együtt szerveztünk. A tavaszi Ráérős esti beszélgetések sorozatunk sajnos elmaradt a 
tavalyi esztendőben. 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. Június 4-
én TRIANON 100. – évfordulójára emlékeztünk műsorral, szentmisével és koszorúzással. Ebben a hónapban 
már voltak iskolai kirándulások, majd a lefoglalt néptánctáborokat is sikerült megtartanunk.  Júniusban Lelle 
néptáncosai, júliusban és augusztusban a Misina táncosai táboroztak nálunk. Júliusban tartottuk a HONI 
néptáncosainak tánctáborát, ahol egy somogyi koreográfiát sajátítottuk el. A Cassandra budapesti Táncstúdió 
két turnussal vette igénybe szolgáltatásainkat július hónapban. Július harmadik hétvégéjén került volna sor a 
21. Rétesfesztiválra és a falunapra - ami a vírushelyzetre való tekintettel elmaradt! Augusztus 15-21-e közé 
szerveztük a 34. Kárpát-medencei Ifjúsági Találkozót, 6 országból 80 fiatal részvételével – amit ugyan csak le 
kellett mondanunk a COVID szigorítások miatt.  
    Augusztus 20-ra terveztük – és ezt meg is valósítottuk – Dolbert Ferenc népi iparművész állandó 
kiállításának létrehozását és átadását. Csodálatos értékekkel gazdagodott az Önkormányzat, közel 4 M Ft 
eszmei értékű alkotás - zsűrizett kézimunkák, festmények, fa – szaru faragások, gyöngybokréták, népi ékszerek - 
kerültek bemutatásra. A kiállítás átadással együtt augusztus 20-án megünnepeltük Szent István királyunk 
államalapításának évfordulóját is. A vendégeinket köszöntötte Huszti Gábor, a Somogy Megyei Közgyűlés 
alelnöke, majd a Lölle Hagyományőrzők, a Honi Hagyományőrzők és a HONI Néptáncosok adtak ünnepi 
műsort.  
    Egész évben folyamatos a Honi Hagyományőrző Nyugdíjas klub tevékenysége - hétfőnkénti próbákkal, 
valamint a HONI Néptánc csoporté – pénteki próbákkal – sajnos ezt is csak a fennmaradó időszakban tudtuk 
megoldani. Szeptember meghívást kaptunk a Somogy Megyei Nyugdíjasok Szervezeteinek Szövetsége által 
szervezett Őszi Napfény – tábor zárónapjára. A Hagyományőrzők és a HONI Néptáncosok másfél órás 
összeállítással szórakoztatták a nagyérdeműt.  
    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. 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. 2020-ban ezt sem tudtuk személyes részvétellel csoportosan megvalósítani, így online 
lehetőséget biztosítva hirdettem meg a rendezvényt, aminek így is nagy sikere volt a településen. 
Decemberben, a templomban az egyházközséggel együttműködve felállítottuk a betlehemest.  
    A Máltai Szeretetszolgálattal együtt a DD. Régiótól kapott adományokból – 350 db egységcsomagot 
sikerült összeállítanunk valamint házhoz szállítanunk - falugondnokunk Urr Zoltánné segítségével. Egyéb 
adományok – ruhanemű, cipő, játék, könyv, bútor - osztására karácsony előtt került sor a Faluház udvarán.  
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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 csak részben mondták le, vagy más időpontban tartották meg. Így 
adtunk helyet három esküvőnek és lakodalomnak – persze ezek csak kisebb létszámúak voltak. Tartottunk 
ballagást, keresztelőt, legénybúcsút, születésnapot, halotti tort is a Faluházban.  
Szálláshelyünket az őszi hónapokban – szeptember-október – sok Kék-túrás természetjáró vette igénybe. 
Közel 500 ezer Ft bevételünk származott a két hónap alatt az ő foglalásaik során. 
 
 
Gólya-hír 
 
Sikerként könyveljük el a „Mesztegnyői Gólya-Hír” települési újságunk havonkénti megjelenését – 550 
példányban – aminek decemberben volt a 8 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 tudunk biztosítani számukra.  
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 majd 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 naprakészebb megoldást találnunk, így frissülő tartalommal állunk továbbra is az 
érdeklődők rendelkezésére.  
Tervezés alatt áll – folyamatban van – egy még újabb, színesebb, dinamikusabb külsőt és tartalmat is érintő 
megjelenés, dolgozunk rajta. 
 
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.   
    A 2020-as esztendőben 6 millió Ft-ot sikerült így egyesületünk szakmai munkájának, kulturális 
programjainknak a megvalósítására fordítani, 1 garnitúra népviseletet varratni, valamint egy 50 nm-es balett-
padlót is vásárolni, ami a művelődési ház új parkettáját fogja védeni a tánctáborok ideje alatt. 
 A működésre fordított pályázatból 1 db hűtő-fagyasztó szekrényt, 1 db hűtőszekrényt, egy db 8 személyes 
ülőgarnitúrát, egy négyállásos villanykemencét sikerült beszerezni. Ezek mind a Faluházban és a 
szálláshelyen kerültek elhelyezésre.  A helytörténeti gyűjteményünk hivatalos digitális nyilvántartását a 
Marcali Városi Múzeum szakemberei végzik el – módosított határidő – 2021. június 30. Az 
eszközbeszerzésben még szerepel a helytörténeti dokumentumtárban egy komplett polcrendszer elkészítése, 
aminek a tervezési folyamata zajlik. 

http://www.mesztegnyo.hu/
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A Magyar Falu program – civil szervezetek támogatása pályázaton 6 M Ft-ot sikerült megnyernünk - a 
Faluház helyiségeinek aljzatszigetelését, padozatcseréjét, parketta felújítását, ablakzsalugátereinek 
felújítását tervezzük megvalósítani. Határidő: 2021. december 31. 
    A határon túli csoportokkal évtizedek óta igyekszünk a kapcsolatot tartani. 2020-ban sajnos elmaradt a 34. 
Kárpát-medencei Ifjúsági Találkozó. Trianon 100 éves évfordulójára tervezett rendezvényünk megvalósítását 
2021-re módosítottuk.  
 
 Az Önkormányzat támogatásaként a „Civil szervezetek működésének támogatása” című pályázaton 150.000 Ft-
ot nyert el az Egyesület, amit a HONI Néptánc Csoport tánctáborára, a Honi Hagyományőrzők buszköltségére, 
szakmai anyag beszerzésre fordítottunk - határidő előtt az elszámolás megtörtént. A Csoóri Sándor Alap 
felhívására beadtuk negyedik pályázatunkat a HONI Tánccsoport működésének támogatására, - amit a Megyei 
Néptánc Szövetség is támogatott – így sikerült újra 1 M Ft-ot erre a célra elnyernünk, amit 2021 júniusáig 
használhatunk fel - koreográfiakészítésre, valamint autóbusz-szállítási költségre, eszközbeszerzésre, élő 
népzenei kíséret készítésére fordíthatunk. Harmadik esztendőben sikerült eddig a viseleti ruhatárunkat 
bővíteni, tánctábort megvalósítani, koreográfiát vásárolni pályázati forrásból. 
    Az előző évben elnyert 1,5 M Ft-ból sikerült 1,1M Ft-ért viseletet készíttetni, buszköltségeket kifizetni, 
valamint megvalósítani a HONI Táncegyüttes 5 napos tánctáborát, valamint kifizetni a koreográfusokat. 
 
 
 
    Kaposváron a „Somogyi Értéknap” megyei rendezvényen meghívást kaptunk az Országos Pajtaszínházi 
Találkozóra a Nemzeti Színházba. Szeptembertől – az NMI és a Magyar Teátrumi Társaság által kiírt pályázat – 
Tóth Géza színész-rendezővel készültünk az országos megmérettetésre, ami 2020. január 25-én valósult meg.  
Somogy megyét képviselve, hatalmas elismerést és sikert értünk el a 20 tagú mesztegnyői Honi Hagyományőrző 
csoporttal. Nagy László Péter polgármester úr is megtekintette a bemutatónkat, megtisztelt, meglátogatott 
bennünket feleségével, Franciskával együtt. 

 
 
A Csapat az előadás után, a színpadon - Tóth Gézával a Csiky Gergely Színház mentor színész-rendezőjével.  
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A Pajtaszínházi elismerés – amire nagyon büszkék vagyunk! 
 
 
 
Beadott  - megnyert pályázataink 
/2020-ban megvalósult - elszámolt és még folyamatban lévő/ 
 
Az elnyert és folyamatban lévő pályázatok megvalósításának és elszámolásának határidejét szinte minden kiíró 
meghosszabbította. Ahol ez nem történt meg automatikusan, ott módosítást kértem és meg is kaptam – Pl. 
Kárpát-medencei Ifjúsági Találkozó megszervezésére elnyert pénzek felhasználási ideje egy évvel eltolódott! 
 

1. NEA – BGA-működési, szakmai összevont – 2019. 
   - 2,52 M Ft – elszámolva  
   - szállítás, szakmai programok, szakmai anyag, csoportos étkezés, élelmiszer beszerzés, táborszervezés,  

              eszközbeszerzés 
 
2. NEA – BGA-működési-szakmai összevont – 2020. 
           - 2,4 M Ft – folyamatban 

   - irodaszer, könyvelési díj, szállítás, szakmai programok, táborszervezés, helytörténeti gyűjtemény 
  nyilvántartásának kts-i, múzeumi tárolók, polcok, stb.. 
  Határidő: 2021.10.31. 

 
3. Csoóri S. Alap-2019 – néptáncegyüttesek szakmai támogatása 

- 1,5 M Ft – folyamatban 
- népviselet vásárlás, útiköltség-szállítás, eszközbeszerzés, koreográfusi díj, balett-szőnyeg vásárlás 
Határidő: 2021.06.30. 
 

4. Csoóri S. Alap – 2020 – néptáncegyüttesek szakmai támogatása 
           - 1 M Ft – folyamatban 
           - koreográfiakészítés, népzenei szolgáltatás, útiköltség-szállítás 

   Határidő: 2021. október 30. 
5. Leader – Marketing – 2019 

- 1 M Ft - elszámolva 
– leporellók, szórólapok, ismeretterjesztő kiadványok, info-táblák, roll lapok  
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6. NKA – 2020 – 34. KIT  

- 800 E Ft – egy évvel meghosszabbítva 
 

7. NKA – 2020. – 34. KIT - Egyedi Miniszteri támogatás 
- 1 M Ft – egy évvel meghosszabbítva 
 

8. Önkormányzat – civil szervezetek támogatása  
- 150 e Ft – elszámolva 
– szállítás-útiköltség, csoportos étkezés, egyéb – elszámolva 

 
9. Magyar Falu – Civil szervezetek támogatása – 2020.  

- 6 M Ft - folyamatban 
– Faluházban a múzeumi tér felújítása - padozatcsere, zsalugáterek felújítása, parkettafelújítás 
Határidő: 2021.12.31. 
 

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!   

 

 
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 
döntése alapján az alábbi mesztegnyői értékek bekerültek hivatalosan is a „Somogyi Értékek” sorába. 
 A Somogy Megyei Értéktárba 2019-ben felvett értékek, amik elnyerték a SOMOGYI ÉRTÉK díjat: 
Mesztegnyőről a Kárpát-medencei Ifjúsági Találkozók, a Nepomuki Szent János rk. templom és kolostor, 
Kövesdi Tiborné munkássága és az általa alapított Honismereti Egyesület, a mesztegnyői rétes- és a 
Rétesfesztivál. 
A 2020. január 8-án, Kaposváron a Megyeházán került sor a díjak átadására, ahova elkísért Nagy László 
Péter polgármester úr is.   
 

 
 
Kérem a tisztelt Testületet és a lakosságot, hogy ötleteikkel, véleményeikkel segítség továbbra is a Helyi 
Értéktár Bizottság munkáját! 
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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 beszámolómban 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. A magam részéről úgy gondolom, hogy a húrt tovább nem biztos, hogy tudtam volna 
feszíteni.  
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 megújult Művelődési Ház is az állandó alkalmazott jelenlétével, aktivitásával újabb 
színfoltja a közművelődési feladatellátásnak. Minden korosztályt megpróbálunk 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!  
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Arra kérem a Jóistent, hogy a megvalósításhoz adjon érdeklődő, aktív lakosságot és mindnyájunknak elég erőt, 
egészséget, COVID-mentes szép napokat! 
 
 
 
A 2020 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, 2021-03-25 
 
 
                                                                                                                    
 
 
 

       Tisztelettel: Kövesdiné Panyi Antónia 
                                                                                                                                        Közösségi színterek vezetője 
 
 

 

 


