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Mesztegnyő település 2022. évi közművelődési munkaterve 
 

 
A települési közművelődési feladatellátás célja a helyi adottságok, érdekek, értékek és szükségletek 

figyelembevételével a közművelődés, a közösségi művelődés lehetőségeinek biztosítása. 

„ A kultúra nem luxus, hanem élet-halál kérdése. Az emberiség elveszett volna, ha nem lett volna 
képes szimbólumok bonyolult rendszereivel körbevenni és megvédeni önmagát. ” 

Hankiss Elemér 

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 
kettő éve tartó - szigorításokat, időszakos lezárásokat, tiltó rendelkezéseket, karantén szabályokat. Sajnos a 
turizmus-vendéglátás húzóágazat mellett a közművelődés-kulturális élet szenvedte el a legnagyobb 
veszteségeket, hiszen minden intézmény hosszú hónapokig szüneteltette tevékenységének nyilvános részét, 
rendezvényeink, szervezett kulturális programjaink részben elmaradtak, vagy átprogramozásra, módosításra 
kerültek.  
    Sok veszteség érte településünket is. Az eltávozott értékes emberek, visszamaradt eü-i problémák, 
elmaradt programjaink, és a kihasználatlan lehetőségeink miatt. Mindezek ellenére az elmúlt esztendőben 
sokkal több lehetőségünk nyílt már tervezett programjainkat megvalósítani. 2021-ben – valószínű a 
védettségi lehetőségek miatt – bátrabbak, nyitottabbak és merészebbek voltunk, és ezt a megújult 
lendületet nem szeretnénk 2022-ben sem visszafogni! 
  

„ Kultúra annyi, mint tanulás; megszerezni, színvonalon tartani nehéz, elveszteni könnyű. ” 

Kodály Zoltán 

 

Éves cél és feladat meghatározás 
 
1.  Faluház – Erdei iskola – Ifjúsági szállás – Művelődési Ház – Honismereti Egyesület  
 

 Közösségi művelődés eseményeinek - rendezvények, ünnepek, falunap, egyéb kulturális programok 
szervezése, megvalósítása 

 Helyi kulturális csoportok tevékenységének támogatása, bemutatkozási lehetőségek biztosítása  

 Iskolán kívüli nevelés-oktatás 

 Kapcsolattartás a lakossággal, helyi intézményekkel, civil szervezetekkel, helyszín és programbiztosítás 

 Könyvtári és internetes szolgáltató terek működtetése 

 Testvér-települési kapcsolatok ápolása, erősítése 

 Szakmai szervezetekkel kapcsolattartás – NMI, Marcali Múzeum, Együd Agóra, Marcali Corsó 

 A helytörténeti gyűjteményünk anyagának leltározásának, digitális nyilvántartásának befejezése 

 Állagmegóvás, rendszerezés (múzeumi textíliák kezelése, mosása, tisztítása, vasalása, javítása) 

 Selejtezések, rendszerezések 

 Kettő fő közmunkaprogramban foglalkoztatott alkalmazott munkaügyi feladatai-kapcsolattartás  

 Udvari régi és új bútorok felületkezelése, festése 

 Pályázataink dokumentációjának és a hozzájuk tartozó kivitelezési munkálatoknak előkészítése, 
megvalósítása 

 Új pályázatok előkészítése – beadása 

http://www.idezzetek.hu/author/256-Hankiss-Elemer/info
http://www.idezzetek.hu/author/3400-Kodaly-Zoltan/info
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 Szakmai támogatás-kutatási munka szakdolgozatokhoz 

 A szakmai dokumentációk – kulturális statisztikák, beszámolók, munkatervek, oktatási anyagok 
összeállítása 

 Nyári programok-táborok egyeztetése 

 Máltai Szeretetszolgálat és a Karitász adományok szortírozása, osztása 

 Faluház, szálláshelyek, udvari vizes blokk, pajták – állagmegóvás, fenntartási feladatok 

 Művelődési Ház rendeltetésszerű használatának biztosítása, állagmegóvás 

 Télikert gondozása – kertészeti feladatok, növényszaporítás, teleltetés 

 Udvar-utca – közterületeink karbantartása, takarítása  
 
 

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.  
    Helyi rendezvények, nemzeti ünnepeink, megemlékezések, Ráérős esti beszélgetések sorozat, Bibliai 
beszélgetések, Versfolyó, Kultúra napja megszervezése, stb..  
    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..  

 
Fejlesztések – felújítások 

  
A Faluház részleges belső felújítása után ebben az esztendőben sor kerül az intézmény és a szálláshelyünk teljes 
fűtésének korszerűsítésére, a szabadtéri-udvari melléképületek, az udvari világítás és a próbatér részleges 
felújítására. A fejlesztések és a felújítások a Honismereti Egyesület sikeres pályázatainak köszönhetően – 
Magyar Falu – Civil Alap – valósulhatnak meg. Köszönettel tartozunk Móring József Attila országgyűlési 
képviselőnknek, aki évek óta fő támogatója pályázatainknak, tevékenységünknek!  
 
 

1.2. Ifjúsági szálláshely  
        
A Faluházban és 75 fős Ifjúsági szálláshelyünkön – a folyamatos karbantartás, tisztasági meszelések, kisjavítások 
mellett minden esztendőben sikerül kisebb-nagyobb felújítást, modernizálást megoldanunk. Ebben az 
esztendőben a fűtéskorszerűsítés megvalósítása az elsődleges célunk. 
    2022-ben is 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, többnyire azok, akik a Dél-Dunántúli kék-túra szakaszait teljesítik.  
 
 
Miért is lettünk/vagyunk többek között belföldi turisztikai látványosság, amiért felkerestek/nek bennünket?! 
 
 

Mesztegnyői Erdei Vasút! 
 
SAJNOS AZ ERDEI KISVASÚT FENNTARTÓJA HOSSZÚ IDŐRE ÜZEMSZÜNETET HIRDETETT – KB. 1,5-2 ÉV! 
Az elmúlt évben kiderült számunkra, hogy az üzemszünet majdnem egyenlő a teljes megszűnéssel. A 
dolgozókat elbocsátották, a pálya gondozatlan, gazos, a műszaki állomány egy része Balatonfenyvesre került! 
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Az Önkormányzat minden lehetséges módon próbálkozik a tarthatatlan helyzetet, problémát orvosolni. 
Agrárminiszter, államtitkári segítség - sajnos egyelőre kevés sikerrel.  
Vannak ötletek, tervek, de az új lehetőségek horror összegeket emésztenének fel, aminek megszerzésére 
kevés az esély! 
 
Az út hosszú és rögös – ami a megoldáshoz vezethet! Azért mi nem adjuk fel! 
 
Ez a bizonytalan lezárás semmiképpen sem lesz hasznára a felfutóban lévő, főleg belföldi turizmusra épülő Dél-
balatoni, és helyi programjainknak, pályázatainknak, rendezvényeinknek – pl. bicikli út, csoportok fogadása, 
fesztiválok, túrázók, táborok, stb..!  
 
 

1.3. Honismereti és Természetvédő Közhasznú Egyesület – (közművelődési feladatkörrel) 

 
A Faluház a Honismereti Egyesülettel – közművelődési megállapodás – 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 nyilvántartása elindult, ebben az esztendőben befejeződik. A hivatalos 
digitalizált leltározás után bekerül az országos nyilvántartási rendszerbe – ezt követően már regisztrált 
gyűjteményként pályázhatunk a szakmai kollégiumok felé.   
         
    A 35. Kárpát-medencei Ifjúsági Találkozó megszervezése folyamatban van, a rendezvényre a pénzügyi forrás 
egy része megvan, erre a célra beadott pályázatunk – NKA - nincs még elbírálva! 
     
A Magyar Falu program - Civil szervezetek támogatása 2021. – pályázaton 6 M Ft-ot nyertünk – a Faluház és 
szálláshely fűtéskorszerűsítésére. A kivitelezővel zajlanak a tárgyalások. Beadásra került a 2022-ben kiírt 
„Magyar Falu - Civil szervezetek támogatása”-III. pályázat is – amiben a szabadtéri próbaterek, melléképületek 
– pajták, vizesblokkok, kemencetér, szabadtéri színpad – felújítása szerepel. Elbírálás folyamatban.     
 
        További pályázati lehetőségek bevonása mindenképpen megkönnyíti, segíti intézményünk működését, 
hiányzó anyagi háttér előteremtését. Ezért évről-évre egyesületünk lehetőségeihez mérten megragadja ezeket 
a lehetőségeket. A befolyt összegeket a gyűjtemény megőrzésére, nyilvántartására, mind szélesebb körű 
szakszerű bemutatására, valamint szakmai programjainak, rendezvényeinek megvalósítására, csoportjainak 
működési költségeire, eszközbeszerzésekre és az elmúlt két évben már infrastrukturális fejlesztésekre is 
fordította, fordítja. 
 
A COVID miatti szüneteltetés, karantén-szabályok, félelmek, betegségek, elhalálozások - minden 
közösségünk életére, munkájára rányomta bélyegét. 
  
A HONI Néptánc Együttes – Folytattuk ugyan keményen munkánkat, de a kimaradt hónapokat, elmaradt 
fellépéseket, bemutatókat nem sikerült teljesen bepótolnunk. A fiataloknak szükségük van folyamatos cél és 
feladat meghatározásra, mert különben hamar elmegy a kedvük mindentől! Ezen célok megvalósításához 
hozzájárult a 2021-ben beadott 4. Csoóri Sándor Alaphoz benyújtott pályázatunkból elnyert újabb támogatás, 1 
M Ft. Szállítási költségek – Horgos, tánctábor, koreográfusi díj, élő népzenei anyag készítése, technikai 
felszerelés. Tánctáborunkban a már meglévő koreográfiáinkat újítottuk fel és ezt ebben az esztendőben is így 
szeretnénk folytatni! Ebben évtizedek óta Gálber Attila és Kozmáné Schneider Mónika koreográfusok vannak 
segítségünkre, valamint Tóth Gábor táncosunk, aki most végzi a néptánc-oktatói tanfolyamot 
Székesfehérváron. 
     
A Honi Hagyományőrzők – Sajnos a szigorú intézkedések és betegségek a nyugdíjas korú csoportunk közösségi 
életét is nagymértékben befolyásolták. Elmaradtak a heti rendszerességgel megtartott próbanapok, az együtt 
töltött órák, a meghitt beszélgetések, így részben elmaradtak a sikeres fellépések, előadások is. 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 
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mindennapjaik. Sajnos már ketten elhunytak tagjaink közül, és vannak többen, akik a feloldások után sem 
lesznek már képesek közösségi életre, munkára – végleges egészségromlás, idősotthonba költözés, stb.- miatt.  
 
    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.. 
 
 

2. Művelődési Ház 
 
Cél és feladat meghatározás – az 1. pontban, fent olvashatják – több tekintetben azonos a Faluházéval. 
 
A külsejét és most már részben 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, stb…- méltó helyet kaphatnak a megújult közösségi terünkben.  
    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. 
    Terveink között szerepel még: Nyuszi koncert, Zumba party, Mézeskalács szakkör, Túraszervezés, 
Mesetábor, Gördeszka fesztivál, Ki Mit Tud?, Sport rendezvények, Mikulásváró is. 
     
A Faluprogramban sikeres pályázatunknak köszönhetően a felújítási munkálatok elkészültek, újabb 
pályázatokkal próbáljuk a még fejlesztésre váró területeket megújítani. 
    2022-ben már egy megújult, minden igényt kielégítő közösségi térrel büszkélkedhetünk, ami talán a 
fiataljaink itthon maradását, értékteremtő, közösségformáló lehetőségeit is segítheti. 
     
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. 
 
Az Önkormányzat kültéri szabadidőpark létrehozása jó ötletnek bizonyult. A Művelődési Ház és a park közötti 
területen talált otthonra. Sokan keresik fel speciális szabadidős tevékenységükhöz, valamint több helyi 
rendezvényünknek is helyet adott már. 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.   
 

 3. Intézményeink 
 
Oktatási és egyéb intézményeinkkel évtizedek óta szoros kapcsolatban vagyunk, így az óvodai közösséget és 
az iskolai 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 2022-ben is így tervezzük megvalósítani – amennyiben a vírushelyzet engedi. 
 

4. Mesztegnyő Települési Értéktár Bizottság – MTÉB 
 
A 2022-es év egyik fontos feladatkörének a MTÉB - helyi értéktárunk anyagának további megismertetését, 
digitalizálását, (www.mesztegnyo.hu) népszerűsítését tekintem.  
Ebben nagy segítségemre van gyűjteményünk anyaga, ami a digitalizálást követően egy interaktív program 
keretében kerülhet majd a látogatóközönség elé a felújított bemutatótermünkben.  
 
 
Mesztegnyő, 2022-03-25                         Kövesdiné Panyi Antónia 
                                      Közösségi Színterek vezetője 
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 Rövid távú – éves – konkrét cél és feladat meghatározás 
 

A mesztegnyői Faluház, Művelődési Ház, valamint a Honismereti és Természetvédő Közhasznú 
Egyesület kiemelt programajánlata 

 
2022. évi eseménynaptár 

 

IDŐPONT HELYSZÍN MEGNEVEZÉS RÖVID LEÍRÁS G/T 

Január 12. Templom, 
II.vh-s emlékmű 

Megemlékezés, Doni áttörés 
áldozatairól 

Megemlékezés-koszorúzás G 

Jan.-Dec. 
hétfőnként 

Faluház Honi Hagyományőrzők  
 

Közösségi környezetért: 
kultúra - hagyományőrzés - 

szabadidő, próbanapok 

G 

Jan.-Dec. 
péntekenként 

Faluház HONI Tánccsoport Táncpróbák G 

Jan.-Dec. 
szerdánként 

Műv.ház Zumba  Csoportos modern tánc G 

Február 19. Mesztegnyői 
szőlőhegy 

Szt. Donát napi pinceáldás- 
Nyitott pincék napja 

Szőlőhegyi közösségkovácsolás G 

Február 24. Faluház Máltai Sz.Sz. Mesztegnyői csoport Egyesületi közgyűlés  

Március 11. Műv. Ház Nemzeti ünnep Ünnepi koszorúzás G 

Március 24.  Faluház Tavaszköszöntő 
Zalaapáti Tangósokkal  

Zenés rendezvény G 

Áprilistól  
hetente 

Művelődési  
ház 

Ifjúsági Klub, Könyvtármozi, 
Kézműves foglalkozások, Kiállítás 

Dátumok alkalmanként 
meghirdetve 

T 

Április 14. Faluház Katona J. Óvoda Marcali Szakmai nap G 

Április 16.  Műv.ház Húsvéti tojáskeresés - koncert Gyermek program G 

Április 17.  Műv.ház Kalap Jakab koncert Gyermek program G 

Április 22. Nagyatád Solár fesztivál Szépkorúak régiós 
 rendezvénye 

T 

Április 23.  Dunaföldvár Máltai nap Kirándulás T 

Április 29. Műv.ház EMBERMÓD fotókiállítás Megnyitó T 

Április 30. Gadány Dalos találkozó Szépkorúak rendezvénye T 

Május 1. Temető Tűzszerészek emléknapja Megemlékezés - koszorúzás G 

Május 1. Faluház Anyák napja Falusi ünnepély 
szabadtéri 

T 

Május 1.  Faluház – 
 udvaravató 

Megújult szabadtéri színtereink  
átadása 

Faluház G 

Május 7. Balatonlelle Dolbert Ferenc emléknap 
 

Kopjafa avató 
megemlékezés 

G 

Május 9.  Faluház Horgász Egyesület  Közgyűlés G 

Május 12. Balatonlelle Kék – Balaton egyesület 
 meghívása 

Civil kapcsolatok 
ápolása 

T 

Május 16. templom Nepomuki Szt. János ünnepe Ünnepi szentmise G 

Május 19-21. Faluház Százhalombatta – 
osztálykirándulás 

 

Csoport fogadás  

Május 21. Szőlőhegy Tavaszi litánia Hálaadó szertartás a 
hegygazdákkal 

T 

Május 22.  Nagyatád Együd Árpád emlékverseny Néptáncos rendezvény  

Május 26. Faluház Kodály Z. Ált. Iskola  
Kaposvár 

Csoportfogadás T 

Május 28.  Faluház Osztálytalálkozó  T 

Június 4. Faluház TRIANON- 
Nemzeti Összetartozás Napja 

Megemlékezés-koszorúzás  
G 
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Június 4.  Műv.ház Lakodalom - Pandur Ferenc Családi rendezvény G 

Június 11. Műv.ház Zumba party Zenés sport rendezvény T 

Június 16-20. Faluház-
Műv.ház 

Misina Senior   Néptánc tábor T 

Június  Műv.ház Asztalitenisz verseny Sportrendezvény T 

Június 20-24. Faluház Kézműves tábor Napközis jellegű, nappali 
ellátással  

T 

Június 29 - július 
03. 

Faluház – 
Műv.ház 

Lelle tánctábor Alkotó tábor T 

Július 06-10. Faluház- 
Műv.ház 

 Misina tánctábor I. Alkotó tábor T 
 

Július 11-16. Faluház-
Műv.Ház 

Misina tánctábor II. Alkotó tábor T 

Július 18-21. Faluház-
Műv.ház 

HONI tánctábor Alkotó tábor T 

Július 23-24. Mesztegnyő Rétesfesztivál  
Falunap 

Települési rendezvény T 

Július 25-29. Faluház – 
Műv.ház 

Misina tánctábor III. Alkotó tábor T 

Július - augusztus Műv.ház Mézeskalács szakkör, túra, 
bábozás, mesetábor 
Gördeszka fesztivál 

Dátumok később meghirdetve T 

Augusztus 16-21. Faluház 35. Kárpát-medencei Ifjúsági 
Találkozó 

Határon túli magyarok 
találkozója 

T 
 

Augusztus 20. Faluház Szt. István és az új kenyér ünnepe Ünnepi műsor – megemlékezés  G 

Szeptember 2-4. Faluház EMBERMÓD fotótábor Alkotó tábor T 

Szeptember 9. Faluház Özvegyek víg délutánja Szabadtéri rendezvény T 

Szept. 24-25. Horgos Horgosi Szüreti Napok Testvér-települési kulturális 
rendezvény 

T 

Szeptember Faluház Gyütt-mentek Találkozója Vidám ismerkedés a frissen 
beköltözőkkel 

T 

Október Faluház-TGK Idősek hónapja Előadások, bemutatók T 

Október 6. Faluház  Az Aradi 13 vértanú Megemlékezés 
koszorúzás 

G 

Októbertől Faluház Ráérős télesti… Ismeretterjesztő előadások T 

Október 23. Műv-ház - 
temető 

Nemzeti ünnep Megemlékezés – ünnepi műsor, 
koszorúzás 

G 

Október Műv.ház Tücsök és Bogár II.  Tehetségkutató bemutató G 

November  Művelődési  
Ház 

Megyei Nyugdíjas Művészeti Gála Szépkorúak hagyományőrző és 
színjátszó találkozója 

G 

November  Műv-ház Idősek bálja Zenés rendezvény G 

November Faluház Ráérős télesti… Ismeretterjesztő előadások G 

December 1-24.  Faluház Adventi élő ablak-kalendárium III. 24 ablaknyitás az adventi 
várakozásban – online ? 

G 

December 7. Emléktábla 
emlékoszlop 

„Zenebonáskodás”- a 
mesztegnyői zendülés áldozataira 

emlékezünk 

Megemlékezés, fáklyás 
felvonulás 
koszorúzás 

T 

December templom Betlehemépítés  G 
 

December Műv-ház Közmeghallgatás Önkormányzati beszámoló T 

December Műv - ház Mikulás várás - Karácsonyi műsor Műv-ház-Iskola-Óvoda T 
 

December 30. Faluház 
udvara 

Óévbúcsúztató mulatozás Zenés, főzős, táncos, falusi 
szabadtéri rendezvény 

 T 

December 31. Műv.ház Szilveszteri bál ? Zenés rendezvény T 
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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 
 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, turisztikai szolgáltatásainkról, szálláshelyünkről, rendezvényeinkről, 
azok beszámolójáról, fotóiról is megtalálhatnak minden fontos és lényeges tudnivalót, információt. Gólya-hír 

http://www.mesztegnyo.hu/
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havi lapunk minden évfolyamának összes példánya is megtalálható - olvasható és letölthető pdf. formátumban 
- honlapunkon. 
A gyorsan fejlődő info-kommunikációnak köszönhetően megjelenési felületetünket 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.  
 
Gólya-hír – folyóirat 
 
Tizedik évfolyamának kezdetéhez érkezett Gólya-hír helyi folyóiratunk havonkénti megjelenése. Kicsit 
szomorúan írom le, hogy amit felépítettünk közel egy évtized alatt, azt tavaly egy gyors döntéssel a múltnak 
adtuk!  
A tavalyi kettő lapszámot mindenképpen vissza kellene tornáznunk a legalább kéthavonkénti megjelenésre!! 
 
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 Egyesület pályázatai – 2022. évben 
Támogatott – folyamatban lévő – pályázataink 
  

1. Honismereti Egyesület működésének, szakmai programjainak támogatása 

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

2. Honismereti  Egyesület  működésének és szakmai programjainak támogatása  

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

3. Honismereti Egyesület kulturális programjainak és infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása 

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

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

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

5. Magyar Falu - Civil Alap – Egyesületek támogatása  

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

http://www.mesztegnyo.hu/
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Beadott – elbírálás alatt lévő (?)– pályázataink   
1. Magyar Falu – Civil Alap – Egyesületek támogatása 

Bethlen Gábor Alap – 2022. – 7.000.000 Ft (?) 
- Faluház szabadtéri közösségi tereinek felújítása – pajták, udvari vizesblokk, szabadtéri színpad, 
udvari bútorok felújítása 
 

2. Nemzeti Kulturális Alap – 2022. 

Közművelődési Kollégium – 800.000 Ft (?) 
35. Kárpát-medencei Ifjúsági Találkozó 
 

3. Nemzeti Kulturális Alap – 2022. 

Fotóművészeti Kollégium – 640.000 Ft (?) 
Embermód – fotótábor – Zsirai Tibor szakmai projektfelelős 

 
 

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 

 
 
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. 
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Intézményeink lassan szépülnek, modernizálódnak. Több fázisban sikerült pályázati forrásból a Művelődési Ház 
belső-külső 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 2022-es foglalásokat tekintve is érzékelhető.  
 
Közterületeink, udvarunk, tágabb környezetünk folyamatos gondozása, szépülése, felújítása 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, ha megértenék, felismernék, és 
kihasználnák  lehetőségeiket! 
    
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! 
 
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 a megújulást, a baráti 
kapcsolatok erősítését, rendezvényeink közösségformáló erejének pozitív hatásait! 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Nők-40! – munkaviszony utáni nyugdíjba-vonulási lehetőséget kihasználva, ebben az esztendőben – július 
6-tól hivatalosan is nyugdíjas leszek! 
Nagy László Péter polgármester úr kérésére szeretném még kettő évig – a jelen választási ciklusban, 
amennyiben a Jóisten is úgy akarja – megbízási szerződéssel folytatni a közművelődési feladatellátást, a 
faluház vezetését, befejezni pályázatainkat, folyamatban lévő munkáinkat! Nagy figyelmet fordítva az 
utódlás problémájának mielőbbi megnyugtató megoldására! 
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 Megköszönöm a fenntartó Önkormányzat eddigi támogatását, és kérem, hogy a Képviselő-testület 
Mesztegnyő település 2022. évi közművelődési munkatervét elfogadni, terveinket, munkánkat a jövőben is 
lehetőségeihez mérten támogatni szíveskedjék! 
 
 
 
További munkájukhoz sok sikert, jó egészséget kívánok! 
 
 
 
Mesztegnyő, 2022-03-25                         
 
 
 
 
 
                                                                                                                   Tisztelettel: Kövesdiné Panyi Antónia 
                                                                                                                                              Színterek vezetője 
 

 

 


