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Tartalom:
I.

Stratégiai elemzés, hosszú távú cél és feladat meghatározás / 5 -10 év /

II.

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

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

A stratégiai tervezés, elemzés, a hosszú távú cél és feladat meghatározás a 2016. évi
munkatervem része volt, ott részletesen kidolgozva megtekinthető.

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. Kiemelt feladatunknak tartjuk, hogy munkatervünk
összeállításánál alkalmazkodjunk azok összetételéhez, elvárásaihoz, igényszintjéhez.

II.1. Rövidtávú konkrét cél és feladat meghatározás

II.1.1. Mesztegnyőn a fent említettek alól kivételt talán az - évtizedek óta töretlen lendülettel
szorgoskodó - idősebb, szépkorú-nyugdíjas és a gyermek-ifjúsági célcsoport állandó jelenléte,
folyamatos aktivitása jelent.
Mindkét csoport tagsága változó, a szépkorúak létszáma szerencsére folyamatosan bővül, a
táncosoknál pedig egy generációváltáson vagyunk túl, ami nem kis problémát jelentett a
szakmaiságot tekintve. Az utánpótlásból feltörekvő fiatalok száma lehetővé tette, hogy folytassuk
munkánkat, amihez a Csoóri Sándor Alaphoz benyújtott pályázattal sikerült 1,4 millió forintos
támogatáshoz jutnunk, amit szakmai céljaink megvalósítására fordíthatunk – viselet, tánctábor,
koreográfusi díj, technikai felszerelés.
Ehhez járul hozzá, hogy oktatási intézményeinkkel évtizedek óta szoros kapcsolatban vagyunk, így
a tanulóifjúságot is bevonva látjuk el, valósítjuk meg kulturális és közművelődési feladatainkat.
II.1.2. A 2018-as év egyik legfontosabb és legjelentősebb feladatkörének a helyi értéktárunk
anyagának folyamatos megismertetését, digitalizálását, (www.mesztegnyo.hu) egyes elemeinek a
Somogy Megyei Értéktár Bizottsághoz, - mint Somogyi Érték – való felterjesztését tekintem. Ehhez
járul hozzá az NMI Kaposvári Irodája által felajánlott Értékőr tanfolyam megszervezése és
megvalósítása településünkön. (március – 20 fő)
II.1.3. A Faluházban lévő Helytörténeti és néprajzi gyűjteményünk hivatalos leltározásának
lehetőségét vetettem fel a fenntartó önkormányzat Képviselő-testületének. Ez egy régóta fennálló
hiányosságunk, amit szeretnék a közeljövőben bepótolni! A Marcali Városi Múzeum vezetőjétől
kértem és kaptam árajánlatot, ami kiindulási alapként szolgálhat a feladat megvalósításához.
Pályázati lehetőségek bevonása mindenképpen megkönnyítené az anyagi háttér előteremtését!
II.1.4. A GINOP 16—„Digitális szakadék áthidalása” - országos pályázathoz való csatlakozás – Iker
1, és Iker 2-es tanfolyam megszervezése és megvalósítása. (február-március – 15 fő)
II.1.5. A „Digitális Jólét Program” – pályázaton sikeresen indult önkormányzatunk. Így ebben az
évben internetes szolgáltató terünk is megújulhat, valamint ingyenes tanfolyamok szervezésével

lehetőséget nyújthatunk a településen élő érdeklődő állampolgároknak – főként az idősebb
korosztálynak, akik szívesen csatlakoznának digitális világunk vívmányainak mindennapi
használatához.
II.1.6. Leader pályázati lehetőségeket kihasználva – beadás és bírálat folyamatban van – a
művelődési ház ifjúsági klubjának és a testépítő-kondi klub felszerelésének teljes cseréjét, valamint
a már meglévő eszközpark bővítését céloztuk meg. Lehetőséget biztosítva ezzel a fiatalok
szabadidős tevékenységének mind teljesebbé tételéhez.
II.1.7. Az Önkormányzat kültéri szabadidőpark létrehozására is nyújtott be pályázatot, ami a
művelődési ház és a park közötti területet érintené. Kivilágított gördeszka pályát, bicikli
akadálypályát, valamint helyi termékek értékesítését elősegítő pavilonokat, többfunkciós
közösségi teret hozna létre.
II.1.8. A külsejét tekintve megújult művelődési házunkban tartandó esküvők száma az elmúlt
években – hála Istennek – szép számmal megemelkedett. Ezen alkalmak és egyéb, nagyobb teret
igénylő rendezvényeink miatt mindenképpen szeretnénk - leázott, elavult helyiségek, vizes blokkok
- egy belső felújítást is betervezni, amennyiben sikerülne hozzá pályázati lehetőséget találnunk!
II.1.9. Az Önkormányzat képviselő-testülete döntött, hogy a Művelődési Ház működtetéséhez,
szakmai vezető részére pályázatot ír ki. A könyvtár és informatikai részleget, valamint a közösségi
színtér helyiségeit kellene szakszerűen felügyelni, ellátni, irányítani, megtölteni programokkal,
eseményekkel!

II.2. Rövidtávú általános cél és feladat meghatározás – ok-okozati összefüggések
Oktatási Intézményeinkben a 2017-ben megtörtént vezetőváltást követően is célul tűztük
ki a szoros kapcsolattartást. Hosszú évek óta együttműködve szervezhetjük és valósíthatjuk
meg pl. nemzeti és egyéb ünnepeinket – kultúra napja, március 15, október 23, anyák
napja, költészet napja, stb… Kézműves szakkört tartunk az általános iskolás alsós
korosztály gyermekeinek heti rendszerességgel, és ahol lehet, támogatjuk egymás
rendezvényeit, kulturális eseményeit. Hon és népismeret, technika órákat, valamint óvodás
csoportoknak honismereti mesés-előadásokat szervezünk a Faluházban, felhasználva
helytörténeti gyűjteményünk szellemi tárházát, tárgyi anyagát, emlékeit, múltunk értékeit.
A gyermekkorúak száma a születések számát tekintve /0-14 éves korig/- folyamatosan
csökkent az elmúlt években. Ez a folyamat talán lassulni látszik, de az eredmények a
településen nem lekövethetők, mivel a szülők sajnos a marcali oktatási intézményeket
részesítik előnyben. /Általános Iskola, óvoda drasztikus létszámcsökkenése, összevont
osztályok, stb../ Fiataljaink közművelődés, közösségépítés terén iskolai, faluházi
szakkörökben, egyesületekben – kézműves, néptánc, hagyományőrzők, sportegyesület,
természetjáró – tevékenykednek.
A serdülő-ifjúsági korosztály többségében aktívnak mondható. Ők teszik ki a
közművelődésben aktívan szereplők egyik, nagyobb csoportját. Itt a Honismereti Egyesület,
HONI Néptánc csoport tagságára gondolok. Az egyesület keretein belül működő
tánccsoport sikeres pályázataival a következő időszakban jelentős fejlesztéseket tervez,
ami a csoport jövőjét is pozitívan befolyásolhatja. (viseletek-csizmák-technika beszerzése)
Kisebb számban a Polgárőr, Természetjáró, ill. a Horgász Egyesületben is aktívan
tevékenykednek. Sajnos felnőtt focicsapatunk a 2017-es idényt létszámgondok miatt nem
tudta bevállalni és 2018-ban sem várható jelentősebb változás az egyesület életében.
Az előző, gyermekkorú és az ifjúsági korosztály körében a közösségi munka terén magasnak
mondható a fluktuáció – amit talán a gyenge kötelességtudat, felelősségérzet, önismereti
hiányosságok és a családi háttér bizonytalansága is okoz. A fiatalok egy része nehezen viseli

az elköteleződést, annak feltételrendszerét, a számonkérést, a rendszeres munkavégzéssel
járó kötöttségeket. Bár vágynak a „csapat része” lenni, de a szabályok betartása nehezükre
esik, ill. néha rühellik-szégyenlik azt. Nem az én feladatom megítélni a probléma okát,
amely nagyon összetett, de amikor az alapok hiányoznak, a szülői háttér nem megfelelő,
akkor sok jóra nem számíthatunk a változások terén. Az erkölcsi nevelés, a hitbéli
hovatartozás, erkölcsi normák hiányos elsajátítása, az indulatok elszabadulása jellemzi a
helyi társadalom jelentős hányadát. Az egészséges kontroll hiánya. Ez a tendencia
rányomja bélyegét - helyi és nemzeti szinten is – társadalmunk mindennapjaira. Sajnos a
hatályban lévő törvényeink sem segítik elő ennek a folyamatnak a megállítását, de még
csak a lassítását sem.
Sajnos a fiatal felnőttek /20-30 év/ közül sokan a külföldi munkavállalás mellett döntöttek,
Őket ritkán látjuk Mesztegnyőn. Többen a kinti letelepedés gondolatával kacérkodnak.
Pozitívumként értékelhető, hogy az utóbbi időben újra emelkedik a gyermekvállalási kedv.
Ebben az esetben a legfontosabb teendőnk, hogy - a mindenkori kormány szándékait
figyelembe véve - próbáljuk településünket vonzóbbá, élhetőbbé tenni. Sajnos a
munkahelyteremtés terén nem rúghatunk labdába, hiszen az Önkormányzat a legnagyobb
foglalkoztatója a településnek, főleg a közmunkaprogram működése óta. Helyi
otthonteremtési lehetőség a 2016-ban induló állami támogatási rendszer segítségével talán
beindítható. Helyi lehetőségként főleg az új építési telkek kialakítására és a használt
ingatlanok értékesítésére gondolok. /CSOK/ Tavalyi évben a CSOK által biztosított
támogatási rendszer is megváltozott, a jövőben könnyebben, hamarabb lehet hozzájutni a
lakásvásárlási, építési támogatásokhoz! Az országos szinten meredeken emelkedő
lakásépítési, vásárlási kedv sajnos nálunk, a mi településünkön nem jellemző.
Magyarázható egyrészt az érintett korosztály szűkös anyagi helyzetével, valamint a CSOK
felvételének szigorú előírásaival, aminek a többség nem tud megfelelni.
A középkorosztályhoz tartozók /30-60 év közöttiek/ a mindennapi munkahelyi elfoglaltság
– időigényes bejárás – mellett sokan az otthoni „második műszakban” tevékenykednek, és
folyamatosan túlterheltségre, anyagi problémákra hivatkozva panaszkodnak és maradnak
távol. A csoport másik felét, - akik szabadidejükből adódóan talán ráérnének a közösségért
tenni, valamelyik közösséghez tartozni – érdektelenség, közönyösség jellemzi. Nagyon
nehezen „mozdíthatók”. Talán majd idővel - ha elérik a nyugdíjkorhatárt! Tapasztalatból
mondhatom, hogy korunk előrehaladtával szép lassan átformálódnak gondolataink,
értékítéletünk a bennünket körülvevő világról, szükségleteink fontosságáról.
A már említett „szépkorúak”, nyugdíjasok csoportjába tartozók közül azok, akik
mobilizálhatók, érdeklődőek, aktívak, segítőkészek és szinte minden civilszervezet
alapembereiként - amíg egészségük engedi - viszik hátukon a csapatot. Folyamatos
hagyományőrző és újrateremtő tevékenységével – évi 10-15 alkalommal bemutatókon való
szereplések, fellépések - hozzájárul népi kultúránk mind szélesebb körű
megismertetéséhez, népszerűsítéséhez. Valamint a település szépkorú lakosságának
mentális értelemben vett „életben tartásához”.
Így több szempontból hasznos,
meghatározó kulturálisan-tevékeny színfoltja településünknek a Honi Hagyományőrző
Nyugdíjas Klub. Ezt a vonalat képviseli még a Területi Gondozási Központ Nyugdíjas
közössége, az önkormányzati rendezvényeken önkéntes munkát végzők többsége, a Máltai
Szeretetszolgálat, Katolikus Karitas, Katolikus Egyházközség legtöbb aktív tagja, az állami és
egyházi ünnepek résztvevői, és még sorolhatnám.
Szerencsére a Honismereti és Természetvédő Egyesületen kívül egyre több civil szervezet,
alapítvány segíti a településen élők boldogulását, kulturális, művelődési igényeinek
kielégítését. Itt gondolok az oktatási intézményeinkben működő alapítványokra, a

Mesztegnyőért Egyesületre, a Polgárőr Egyesületre, a Horgász Egyesületre, a Bárka
Alapítványra és a Sport egyesület maradék tagságára is.
Problémaként jelentkezik még - folyamatosan a faluba be, el és visszaköltöző családok
egyre nagyobb száma, akik nem mutatnak szinte semmilyen kötődést falunkhoz, sem
kulturális, sem vallási, sem egyéb társadalmi, közösségi cél, feladat megvalósításában.
Inkább bomlasztó hatást, erős passzivitást képviselnek, vagy fejtenek ki közvetlen
környezetükben és egész településünket tekintve.
Ami számomra még mindig furcsa – bár 17. éve végzem közösségépítő-közművelődési
tevékenységemet főállásban – az a közalkalmazottak és köztisztviselők távolmaradása szinte
minden települési rendezvényről, kulturális megmozdulásról. Ha Ők nem, akkor mit is várhatok a
többiektől? Tisztelet a kivételnek, mert azért ilyenek is akadnak.
Ezeket a szempontokat figyelembe véve, szem előtt tartva folyamatosan azért munkálkodunk,
hogy Mesztegnyőn az elmúlt, hosszú évtizedek alatt megszokott módon, időről-időre megújulva,
minél több aktív civil szervezet tevékenykedjen folyamatosan bővülő taglétszámmal, minél
szerteágazóbb kapcsolatrendszerrel. Új közösségek alakuljanak, a közművelődés terén egyre
színesebb, sokrétűbb, tartalmasabb programkínálattal, igényesebb, élhetőbb környezetben
fogadhassuk településünk lakóit, és biztosíthassuk számukra a közművelődési-szabadidős
lehetőségek tárházát! Több-kevesebb sikerrel!

II.1. Rövid távú, konkrét cél és feladat meghatározás

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

2018.évi eseménynaptár
IDŐPONT

HELYSZÍN

MEGNEVEZÉS

RÖVID LEÍRÁS

G/T

Január 12.

Megemlékezés, Doni
áttörés áldozatairól
Pótszilveszter - bál
Ping-pong verseny
A Magyar Kultúra Napja
Ünnepi műsor

Megemlékezés-koszorúzás

G

Január 13.
Január 20-21.
Január 22.

II.vh-s
emlékmű
Sportcsarnok
Műv-ház
Faluház

G
G
G

Január 25.

Faluház

Január 29.

Faluház

Jan.-Dec.
hétfőnként

Faluház

Ráérős esti….
Bibliai beszélgetések IV.
Ráérős esti….
Harmóniában a
természettel
Honi Hagyományőrzők

Bárka Alapítvány rendezvénye
Ősz János szervezésében
Ladi J. Ált Iskola – Óvoda –
Honi Hagyományőrzők és a HONI
Néptáncosok közreműködésével
Jámbor Szabolcs bibliaoktatóval

Jan.-Dec.
péntekenként

Faluház

HONI Tánccsoport

G

Horváth László természetgyógyász G
és Zicska László biogazda előadása
Közösségi környezetért:
kultúra-hagyományőrzésszabadidő, próbanapok
táncpróbák

G

G
G

Jan-Június
csütörtökönként
Február 3.
szombat

Faluház

Kézműves szakkör

Ladi János Általános Iskola

Faluház

Faluház

Beszámoló a 2017-ben
történtekről (szakmai-pénzügyi)
2018 évi tervek
Maszkázás, jelmezes felvonulás

G

Február 3.
Február 10.

Műv-ház

Honismereti és
Term.v. Kh. Egyesület
közgyűlése
Honismereti E.
Falusi farsang
Parnograst koncert

G

Február 13-28.

Ladi J. Ált.
Iskola

Roma Önkormányzat
rendezvénye
Ingyenes informatikai tanfolyam
15 fő résztvevő

Február 16.

Házassági évfordulósok ünnepe

G

Február 17.

Ladi J. Ált. Isk.
étterme
Szőlőhegy

Nyitott pincék napja

G

Március 01.
Március 05.

Faluház
Faluház

G
G

Március 12 április 4-ig

Faluház

közgyűlés
Swissan Life Kft.
Ceramic Fiber termékekről
40 órás tanfolyam
20 fő résztvevő

Március 14.

Műv. Ház

Nemzeti ünnep

G

Március 22.

Faluház

Március 24-25.

Lakitelek

Mesztegnyő bemutatkozása

G

Március 26.

Faluház

G. Jáger Márta előadása

G

Március

Faluház

közgyűlés

G

Április 08.

Faluház

országgyűlési képviselő választás

G

Április

Faluház

közgyűlés

G

Április 9-12..

Faluház

A költészet hete alkalmából

G

Április 16.

Faluház

Ráérős esti…
Bibliai beszélgetések V.
NMI
Értékőr konferencia
1848-as forradalom és
szabadságharc
170 éves évfordulója
Mesztegnyői Polgárőr
Egyesület
Országgyűlési
választások
Mesztegnyői Horgász
Egyesület
VERSFOLYÓ
4 este – 4 házigazda
Mesztegnyői
borbarátok köre

Ünnepi megemlékezés
koszorúzás
Jámbor Szabolcs bibliaoktatóval

G

Május 12.

Műv. Ház

Kistérségi Nyugdíjas
Művészeti Gála

Vaszily Zsolt a Da Bíbere Zalai
Borlovagrend kancellárjának
előadása
Nyugdíjas szervezetek, klubok,
egyesületek bemutatója

Május 1.

Erdei Vasút Napja

Tavaszköszöntő
majális
Megemlékezés - koszorúzás

G

Május 1.

Erdei vasút
Induló állomás
Temető

Május 6.

Faluház

Falusi ünnepély

G
G

GINOP-16
„Digitális szakadék
áthidalása”
Házasság hete
Szt. Donát napi
pinceáldás
Máltai Sz. Sz.
Egészséges életmód
előadás
NMI Nonprofit Kft.
Értékőr tanfolyam

Tűzszerészek
emléknapja
Anyák napja

G

G

G

G

G

G

Május 6.

Nagyatád

Együd Árpád Néptánc
emlékverseny
40 éves osztálytalálkozó

HONI Néptánc Együttes
részvételével
1978-2018.

Május 19.

Faluház

G

Május 20.

templom

Nepomuki Szt. János
napi búcsú
Esküvő - lakodalom

Ünnepi szentmise

G

Május 26.
Június 4.

Műv-ház
Sportcsarnok
Faluház

családi rendezvények

G

megemlékezés-koszorúzás

G

Csoportfogadás

T

Faluház

Nemzeti Összetartozás
Napja
Bp-i Nyugdíjas Egyesület
(Káplár Ibolya)
Kodály Zoltán Ált. Iskola

Június 9-10.

Faluház

Június 12.

Osztálykirándulás

G

Június 18-22.

Faluház

Kézműves tábor

Napközis jellegű, nappali
ellátással

G

Június 23.

Műv-ház

esküvő-lakodalom

Június 27-júl. 1.

Faluház

Lelle tánctábor

Néptánc és kézműves tábor

G

Július 03- 07.

HONI Tánctábor

HONI Néptánc Együttes tábora
Mesztegnyő
Gasztro - kulturális
Rendezvény

G

Július 09-15.
h-v

FaluházMűv.Ház
Közösségi
terek

Augusztus 15-21.

Faluház

32. Kárpát-medencei
Ifjúsági Találkozó

Határon túli magyarok találkozója

G

Augusztus 20.

Faluház
Faluház

Ünnepi műsor, megemlékezés,
elismerések átadása
Múzeumpedagógiai előadások

G

Szeptember

Szt. István és az új
kenyér ünnepe
Múzeumi hónap

Szept. 22-23.

Horgos

Horgosi Szüreti Napok

Testvértelepülési Kulturális
rendezvény

T

Előadások, bemutatók
Megemlékezés

T
G

Polgárőr egyesület és a HONI
egyesület közös
rendezvénye
Ismeretterjesztő ea.-ok
Megemlékezés – ünnepi műsor,
koszorúzás
Szépkorúak hagyományőrző és
színjátszó találkozója
Zenés rendezvény
Mesztegnyői események a II.
világháborúban

T

Október
Október 6.

Faluház-TGK
Faluház

Október 20.

Műv-ház

Októbertől
Október 23.

Faluház
Műv-ház temető
Művelődési
Ház
Műv-ház
Faluház

November
November 10.
November

19. Rétesfesztivál Falunap

Idősek hónapja
Ráérős…
Az Aradi 13 vértanú
Szüreti felvonulás és bál

Ráérős télesti…
Nemzeti ünnep
Megyei Nyugdíjas
Művészeti Gála
Idősek bálja
Ráérős télesti…
Boda Sándor -

Bajkai Réka - családi esemény

G

G

T

T
G

T
T

November 27.

Faluház

December 7.

Emléktábla
emlékoszlop

December

templom

könyvbemutató
Adventi készülődés
mézeskalács készítés
„Zenebonáskodás”- a
mesztegnyői zendülés
áldozataira emlékezünk
Betlehemépítés

December
December

Műv-ház
Műv - ház

Közmeghallgatás
Karácsonyi műsor

December

Faluház

December 30.

Faluház
udvara

Luca napi kotyulás,
regőlés, betlehemezés
Óévbúcsúztató
mulatozás

Kézműves műhely

T

Megemlékezés, fáklyás felvonulás
koszorúzás

G

G
Önkormányzati beszámoló
Ladi J. Iskola-Óvoda-Honi
Hagyományőrzők
népszokások
Zenés, főzős, táncos, falusi
szabadtéri rendezvény

Év közben a fenti programtervezet, valamint egyéb szolgáltatásaink kiegészítésre kerülnek az
aktuális megrendeléseknek, igényeknek megfelelően.
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
A felújított kovácsműhelyben kiállítás látható, szakemberek segítségével bemutatókat
szervezünk
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
Testépítő terem használat
Pingpongozási lehetőség /versenyasztalokon/
Ifjúsági klub rendezvényei
Egyesületek, intézmények, civil szerveződések rendezvényei
Az év közben, alkalmanként jelentkező programokat, lehetőségeket az eseménynaptár nem
tartalmazza!

G
G
G
T
G

A településen sajnos már csak egy szakosztállyal működött a sportegyesület.
A 2017-es Tavaszi szezont létszámgondok miatt már nem tudták vállalni, így valószínű, hogy
ebben az esztendőben sem kerül sor a megyei bajnokságban a nevezésre.

Az Önkormányzat a sportöltözőt 2016-ban a lehetőségeihez mérten felújította, több százezer forintot
költött rá – új zuhanyzók, burkolatok, csempézés, nyílászárók, tisztasági meszelés, csatornázás, stb..
Ennek ellenére sajnos a folyamatosan ingadozó létszám miatt a 2017-es tavaszi szezont már nem
tudták bevállalni, és azóta sem történt változás az egyesület életében. Ennek összetett oka van, utánpótlás problémák, ami az általános iskolai mindennapos testnevelés ellenére begyűrűzött,
elköltözések, külföldre távozások, átigazolások, stb.. Remélem, csak átmeneti érdektelenségről van
szó, mert különben újra szegényebb lesz a településünk egy civil szervezettel és annak összes
hozadékával.
A megmaradt létszámmal a fiatalok a marcaliban induló kispályás labdarúgó bajnokságba neveztek
be, és ott játszották le meccseiket a sportcsarnokban. Ennek is örülünk, de ez hosszútávon nem jelent
megoldást a településen élő sportszerető fiatalok számára.
Hosszú távú pályázati terveinket továbbra is megtartjuk, és adandó alkalommal, amint sikerül, újra
beadjuk. Merjünk nagyot álmodni, így talán sikerrel járhatunk!

Infokommunikációs törekvéseink
Mesztegnyő település honlapja – www.mesztegnyo.hu
Jó irányban befolyásolja törekvéseinket folyamatosan frissülő, megújuló honlapunk, a
www.mesztegnyo.hu – ahol aktuális információk, lehetőségek tárulnak az érdeklődők elé.
Mesztegnyőről, az Önkormányzat munkájáról, erdei kisvasutunkról, turisztikai szolgáltatásainkról,
rendezvényeinkről, azok beszámolójáról, fotóiról is megtalálhatnak minden fontos és lényeges
tudnivalót, információt. Gólya-hír havi lapunk minden évfolyama is megtalálható és letölthető a
honlapunkról. Újdonságként felkerült az oldalra a Mesztegnyői Értéktárat és a Bizottság munkáját
bemutató oldal is, amit a fotódokumentáció is hamarosan követ.
Mindenképpen pozitívum a folyamatosan emelkedő látogatószáma honlapunknak!

Gólya-hír – folyóirat
Hatodik évfolyamának kezdetéhez érkezett Gólya-hír helyi folyóiratunk havonkénti megjelenése.
Nagy örömünkre a hírlapunk iránti érdeklődés folyamatosan emelkedik. A kábel tv-nk megszűnése
után, 2013-ban indított újságunk tartalmazza a településen történt események meghívóját, képes
beszámolókat, intézményeink rendezvényeiről való híradásokat, önkormányzati felhívásokat,
közleményeket, a civil szféra híreit, stb.. Sajnos az „Életutak” – rovatunkhoz nagyon nehezen találunk
olyan mesztegnyői lakost, aki szívesen mesél az éltéről! Kérem, amennyiben lehetséges, segítsék
munkánkat, ajánljanak, vagy jelentkezzenek riportalanynak! Hónapról-hónapra próbáljuk színesebbé,
változatosabbá, tartalmasabbá tenni a belső tartalmat, hogy folyamatosan megújulva megfeleljünk
kedves olvasóink elvárásainak.
Továbbra is várjuk olvasóink észrevételeit, újító szándékú ötleteit!

Együttműködés
Legjelentősebb helyi együttműködő partnerünk a Honismereti és Természetvédő Kh. Egyesület.
Évtizedek óta kitűzött céljainkat, tervezett feladatainkat, szakmai programjainkat, rendezvényeinket
közösen próbáljuk meg létrehozni, megvalósítani. Közösen szervezett programjainkhoz minden évben
több pályázati lehetőséget dolgozunk ki, amivel több millió forintos támogatottságot próbálunk
megszerezni programjainknak, szervezeteinknek, egyben Mesztegnyőnek. Így, számíthatunk a HONI
Tánccsoport, a Honi Hagyományőrzők, és az alapegyesület tagjaira, tevékenységére, segítségére is.
Az Egyesület létszáma kb. 50-60 fő.
A Honismereti és Természetvédő Egyesület, valamint az Önkormányzat közművelődési
feladatkörét érintő beadott pályázatai – 2018-ban:
1. Emberi Erőforrások Minisztériuma – NEA – működési pályázat – 2 M Ft folyamatban
2. Emberi Erőforrás Miniszter – Balog Zoltán egyedi támogatási kérelem – 32. KIT – 1
M Ft - folyamatban
3. Civil Szervezetek támogatása – Önkormányzati pályázat – 200 E Ft - folyamatban
4. Csoóri Sándor Alap – HONI Néptánc Együttes szakmai támogatása – 1,4 M Ft megnyert
5. LEADER- Civil szervezetek támogatása – Ifjúsági klub, kondi terem berendezése – 5
M Ft - folyamatban
6. LEADER-Települési Marketing – 1 M Ft – folyamatban
7. Önkormányzat által beadott közművelődési témájú pályázat– Bethlen G. A. Zrt. „Testvértelepülések együttműködése” – 850 E Ft - elnyert

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 Karitas
Ladi János Általános Iskola
Óvoda
Sport Egyesület
Polgárőr Egyesület
Horgász Egyesület
Napsugár Lakóotthon
Bárka Alapítvány

Együttműködő partnereink:
/ kistérségi, megyei, országos /
Országos Honismereti Szövetség Bp.,
Nemzeti Művelődési Intézet Bp. - Kaposvár
Megyei Honismereti Egyesület Kaposvár
Megyei Levéltár Kaposvár
Megyei Néptánc Szövetség Kaposvár
Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága
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, közművelődési színterünkben a személyi feltételek alakulása megfelelőnek mondható.
A Művelődési Házra sajnos ez a megállapítás nem jellemző. Szeretném, ha a folyamatban lévő
terveinknek megfelelően mihamarabb megoldásra találnánk mesztegnyő lakossága, de legfőképpen
fiataljaink érdekében!
A Művelődési Házban 1 fő közmunka program keretein belül alkalmazott 8 órás gondnok látta el a
feladatokat. Ez a lehetőség minden évben újabb pályázati kiírással aktivizálódik – a tavalyi év végére
sajnos üressé vált ez a státusz! Így most újra, az évekkel ezelőtti, gazdátlan állapot áll fenn, ami nem
szolgálja a munkatervünkben felvázolt terveinket. A fenntartó lehetőséget biztosított egy fő MTK-es
alkalmazott, szakember felvételére, a pályázati kiírás folyamatban van.
A Faluházban a feladatokat 1 fő közalkalmazott-vezető, 1 fő MTK-es és évente (1-1 évre) 1 fő
közmunka program keretein belül foglalkoztatott dolgozó látja el, - 2017-ben a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat alkalmazásában dolgozott, szerződése 2018. február 28-án lejárt.
Meghosszabbítását jelezték, június végéig. Ez a lehetőség nagy segítség számunkra, biztosítja szakmai
munkánk megfelelő színvonalát, sokszínűségét, komplexitását. Ide sorolnám még a Nemzeti
Művelődési Intézet által közművelődési közmunka pályázat keretein belül foglalkoztatott, 1 fő
közművelődési feladatellátását, tevékenységét, amit szerencsére évek óta lehetőségként ki tudunk
használni.
A középületeink áldásos felújítása után sajnos még is sok problémával kellett szembe néznünk. A
legelszomorítóbb a Művelődési Ház lapos-tetejének folyamatos beázása, ami nagy belső károkat,
leázásokat okozott. Sajnos jótállási időn belül történt jelzésünk után, nem került sor a javítási
munkálatokra, illetve csak részlegesen hárították el a kárt, így továbbra is ázik az épület. A másik nagy
volumenű probléma, a Faluház spalettáinak nyithatatlansága, ami miatt esti sötétségbe burkolózik az
épület a nyári világos időszakban is. Szakembereink keresik a megoldást problémánkra.
Az előző években a szálláshelyünk komfortfokozatának emelése, korszerűsítése érzékelhetően
pozitív irányban befolyásolta táboros, és egyéb vendégeink szállásfoglalási kedvét, szándékát. Ez a
lassú emelkedés a 2018-as foglalásokat tekintve is érzékelhető. A településünkön lévő Napsugár
Lakóotthon kibérelte március 1 - június 15. között a szálláshelyünket, mert lakóépületüket átalakítják.

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. Sajnos ehhez hozzájárul még, hogy az iskola elvégzése után
fiataljaink sokan külföldön keresik boldogulásukat, és ami a legszomorúbb, hogy onnan véglegesen
már csak kevesen térnek vissza!
Mind ennek ellenére, nem adhatjuk fel próbálkozásainkat, terveinket, ami fiataljainkat illeti. Meg
kell próbálni feléleszteni, megújítani sport, kulturális, társadalmi, munkahelyi, és egyéb szabadidős
közösségi szerveződéseket, lehetőségeket. Biztosítani aktív működésükhöz az intézményi, tárgyi
feltételeket, - pályázati lehetőségek - elősegítve az érdeklődő tagság számának gyarapodását. A 2018as évbe beadott pályázataink sikerétől is függ, hogy milyen mértékben tudjuk megújítani 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!
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!
Mindenkire szükségünk van, minden mesztegnyői ember fontos számunkra!
Senki nem kallódhat el, mindenkinek a véleményét meghallgatjuk – persze, ha eljuttatja hozzánk - és
ha lehet, akkor figyelembe vesszük tervezett céljaink kialakításánál, megvalósításánál.

TÍZ LÉPCSŐ
Szórd szét kincseid – a gazdagság legyél te magad.
Nyűdd szét díszeid – a szépség legyél te magad.
Feledd el mulatságaid – a vígság legyél te magad.
Égesd el könyveid – a bölcsesség legyél te magad.
Pazarold el izmaid – az erő legyél te magad.
Űzd el szánalmaid – a jóság legyél te magad.
Dúld fel hiedelmeid – a hit legyél te magad.
Törd át gátjaid – a világ legyél te magad.
Vedd egybe életed-halálod – a teljesség legyél te magad.
/ Weöres Sándor/
Egy szép Weöres Sándor idézettel megköszönöm a fenntartó Önkormányzat eddigi támogatását, és
kérem, hogy a Képviselő-testület Mesztegnyő település 2018 évi közművelődési munkatervét
elfogadni, terveinket, munkánkat a jövőben is lehetőségeihez mérten támogatni szíveskedjék!

Mesztegnyő, 2018-03-21.
Tisztelettel: Kövesdiné Panyi Antónia
Faluház-Műv.ház vezető

