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Véssey Vera
intézményvezető

Az intézmény jogi hátterét és munkáját az 1997. évi CXL. törvény a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről határozza meg, helyi
szinten az intézmény Alapító Okirata és Szervezeti és Működési Szabályzata az irányadó,
gazdasági hátterét a Mány Község Önkormányzata, amellyel együttműködve valósul meg a
működés, szakmai hátterét pedig közművelődési szakember végzettségem és a Nemzeti
Művelődési Intézet Fejér Megyei Igazgatósága biztosítja.
A már fentebb leírt 1997. évi CXL. törvény a következő 7 alapszolgáltatás határozza meg:
- művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük
segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára
helyszín biztosítása,
- a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
- az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,
- a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,
- az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,
- a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása,
- a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.
A Mányi Községi Művelődési Ház – mint klasszikus közművelődési intézmény –
elsődleges feladata a magyar kultúra klasszikus értékeinek megteremtése, valamint azok
közvetítése a helyi lakosság felé a közművelődési alapszolgáltatások segítségével. Szerepet
kell vállalnia a hagyományok ápolásában, megőrzésében, átadásában, valamint a sajátos helyi
kultúra gazdagításában.
A települési közművelődési feladatellátás célja a helyi adottságok, érdekek, értékek és
szükségletek figyelembevételével a közművelődés, a közösségi művelődés lehetőségeinek
biztosítása.
Az intézmény fő stratégiai célja, hogy a faluban egy olyan integráló erő legyen, amely
elősegíti a különböző kulturális területek, közösségek összehangolt működését és
folyamatosan jelen legyen a falu közösségi terein és intézményeiben.

Hosszú távú célok:


megfelelni a közönségnek és a közösségnek, a fenntartó és a szakma igényeinek,



hálózatépítés

és

kapcsolattartás

a

különböző

státuszú

szervezetekkel

és

intézményekkel a falu, illetve a járás szintjén,


a kellő tárgyi és eszköz feltételek megléte (technikai fejlesztések).

Középtávú célok:


a ház felújítása és bővítése,



az intézmény működőképességének megtartása (munkaerő, tárgyi, pénzügyi
feltételek),



rendszerszemléletű munkavégzés,



technikai munkatárs felvétele a rendezvények idejére és szükség szerint (rendezvények
technikai kiszolgálása, fény- és hangtechnika, előadásokhoz szükséges eszközök
kiépítése; teremrendezések; kiállításrendezés),



társadalmi beágyazottság erősítése



az intézmény honlapjának létrehozása.

Rövidtávú célok:


szervezetfejlesztés (a szervezet egészében való gondolkodás alapján a szervezet
irányvonalának lefektetése, szervezeti értékrend meghatározása),



rendszerszemlélet kialakítása,



különböző tevékenységek szakmai protokolljának szabályozása és elkészítése,



Települési Értéktár Bizottság létrehozásának kezdeményezése,



az

e-kommunikáció

folyamatos

fejlesztése

(egységes

arculati

megjelenés,

hirdetőfelületek és a tájékoztatás rendszerének hatékony kidolgozása, fejlesztése és
működtetése)


a ház állagmegóvása (karbantartás, meghibásodások, apró javítások, takarítás
hatékony megszervezése).

Egy évvel ezelőtt megfordult velünk a világ, nagyot változott az életünk, hirtelen
bezáródtak a határok, megszakadtak a lehetőségek, a folyamatok és a munkakapcsolatok.
Nehéz év áll mögöttünk és előttünk is. 2020-at zárva fejeztük be és a 2021. évet így kezdtük
el. Egyelőre úgy tűnik, hogy az első félév sajnos biztosan így telik el. Ennek ellenére tervezni
kell előre, készen állni és a nyitáskor minden eszközzel azon lenni, hogy a látogatók
visszatérjenek az intézménybe. A Pandémia idején eltávolodtunk egymástól és felértékelődött
az online tér, a napi szintű online jelenlét, aminek az intézmény is próbál minél inkább
megfelelni leginkább azért, hogy ne veszítsük el a kapcsolatot a látogatókkal. Saját és
kulturális tartalmakkal, évfordulókkal, kvízekkel, online programokkal, hiteles, hasznos és
fontos információkkal (például az oltással kapcsolatban) segítem ezekben a hónapokban is a
falu lakosságát. Cél, hogy az online térben jól bevált és innovatív módszerekkel színesítsem a
palettát. Ennek érdekében a következő hónapokban egy digitális kommunikáció tanfolyamot
is elvégzek.
Az intézmény idén szorgalmazni fogja a település értékeinek feltárását, megőrzését,
rendszerezését, vagyis egy Települési Értéktár Bizottság létrehozását, hogy mindinkább
támogató környezet jöhessen létre a hagyományok, szokások életben tartására. A művelődési
ház az egyik alapbázisa kell legyen ennek a törekvésnek, ezáltal feladata a külvilággal és az
elszármazottakkal való kapcsolattartás, aminek eszköze a kultúra és a mindenki számára jól
beazonosítható települési és intézményi brand, amelynek kialakítása már folyamatban van.
Az intézmény hosszú, közép és rövid távú közművelődési célrendszerének kialakításában
szerepet játszik az a korántsem mindig lassú, ám folyamatos változás, ami településünkön is
jelen van és érezhető a társadalom szinte minden szegmensében. Ezek a változások
meghatározzák és befolyásolják a közművelődési feladatellátás célirányultságát és
célcsoportjait, amely összetételéhez, elvárásaihoz
összeállításánál alkalmazkodni szükséges.

és

igényszintjéhez

a munkaterv

Rövid távú, konkrét cél és feladat meghatározás
2021. évi eseménynaptár
IDŐPONT

HELYSZÍN

Január 6-12.

Művelődési ház – Online kvízjáték
Facebook-oldal;
Google dokumentum

Január 12., 15.

Művelődési ház – Bolti eladó – OKJ
nagyterem
tanfolyam

Január 18.

Művelődési ház – Bolti eladó – OKJ
nagyterem
tanfolyam - vizsga

Január 22-február 9.

Művelődési ház – A magyar kultúra
Facebook-oldal;
napja
–
online
Google
kvízjáték
dokumentumok

Február 8-28.

Művelődési ház – fotóMÁNIA
Facebook-oldal,
pályázat
hírlevél
meghirdetése
és
promotálása
Hársfadombi
Mán’art
filmklub
Általános Iskola
vetítése az iskolában
(Shaun, a bárány és
a farmonkívüli)

Február 12.

Február 26.

Hársfadombi
Általános Iskola

MEGNEVEZÉS

RÖVID LEÍRÁS
Amiről
a
fák
suttognak
című
természetfilmhez
kapcsolódó online
kvízjáték, a végén
sorsolás, könyvnyeremény
Az Önkormányzat
Bolti eladó OKJ
tanfolyamának
befejezése az EFOP1.6.2-16-2017-00063
jelű pályázat keretében
Az Önkormányzat
Bolti eladó OKJ
tanfolyamának
vizsgája az EFOP1.6.2-16-2017-00063
jelű pályázat keretében
A magyar kultúra
napja
alkalmából
online kvíz kitöltése,
a végén sorsolás,
könyvnyeremény
(gyerekek,felnőttek).
A 6. éve futó
fotópályázat
lebonyolítása.

A
veszélyhelyzet
miatt az iskolában
vetítem le a 3.
osztályosoknak
tervezett filmet.
Mán’art
filmklub A
veszélyhelyzet
vetítése az iskolában miatt az iskolában
(Medvevilág
vetítem le a 4.
Szicíliában)
osztályosoknak
tervezett filmet.

Március 10-20.

Művelődési ház – Március
bejárati ajtó
kiállítás

Március 15.

Önkormányzat
és
Művelődési ház –
Facebook-oldal,
YouTube csatorna

Március 15.

Önkormányzat
és
Művelődési ház –
Facebook-oldal,
YouTube csatorna
Művelődési ház –
Facebook-oldal;
Google dokumentum
Művelődési ház –
Facebook-oldal,
YouTube csatorna
Művelődési ház –
Facebook-oldal;
YouTube csatorna
Művelődési ház –
Facebook-oldal;
Google dokumentum
Művelődési ház –
Facebook-oldal
Művelődési ház –
nagyterem
Művelődési ház –
Facebook-oldal

Március 22-április 6.
Április 25.
Április 11.
Április 22-május 4.
Május 1.
Május 29.
Június 4.
Június - október

Művelődési Ház –
nagyterem
Június, július vagy Művelődési Ház –
szeptember
emeleti kisterem
Június 18.
Július 3.
Július 5-10.
Július 10.
Július

Művelődési ház –
nagyterem
Művelődési ház –
nagyterem
Művelődési ház
Művelődési ház –
nagyterem
vagy Művelődési ház –

15-i Az 1848-49-es szabadságharc és forradalom
tiszteletére
rendezett kiállítás a
Művelődési
ház
bejá-rati
üvegfelületén.
Március 15-i ünnep Március 15-i műsor
és koszorúzás
felvétele és vágása, a
YouTube-ra
való
feltöltése és megosztásra.
fotóMÁNIA
Eredményhirdetés és
pályázat
virtuális kiállítás.
Online kvízjáték az A víz világnapja
iskolásoknak
alkalmából
online
kvízjáték.
Online
zenei 140 éve született
emlékezés
Bartók Béla.
Költészet napja

Online műsor a
költészet
napja
alkalmából.
Online kvízjáték
A
Föld
napja
alkalmából
online
kvízjáték.
Online
irodalmi 120 éve született
emlékezés
Szerb Antal
Gardróbtisztítás
Adjunk új életet
ruháinknak
Trianon
Trianon
megemlékezés
évfordulójára online
megemlékezés
Ismeretterjesztő elő- Mányi Biokör
adás
Személyiségfejlesztő Hogyan mondjunk
tréning
nemet - interaktív
előadás 1-2.
Kiállítás
Mányi
alkotók
kiállítása
Gardróbtisztítás
Adjunk új életet
ruháinknak
Mán’art művészeti Művészeti tábor
gyermektábor
Mán’art művészeti A tábor 4 műhegyermektábor záró lyének bemutatkorendezvénye
zása
BACH parti
Komolyzenei talál-

augusztus

nagyterem

Augusztus vége

Művelődési ház –
nagyterem /
szabadtéri helyszín
Művelődési ház –
nagyterem
Művelődési ház –
nagyterem
Művelődési ház –
nagyterem
Művelődési ház –
nagyterem
Művelődési ház –
nagyterem
Művelődési ház –
nagyterem

Jótékonysági
jazzkoncert

Művelődési Ház –
nagyterem
48-as emlékmű

Idősek napja

Szeptember 9.
Szeptember, október
Szeptember 2. fele
Szeptember 25.
Szeptember 30.
Szeptember, október
Október 1.
Október 6.
Október 16.
Október 23.
Október
November 13-15.

November

December 1-24.
December 19.

Művelődési ház –
nagyterem
56-os emlékkő
Művelődési ház –
nagyterem
Művelődési ház –
nagyterem/emeleti
kisterem / online
Művelődési Ház –
emeleti kisterem /
online
Művelődési ház –
Facebook-oldal
Művelődési Ház –
nagyterem

kozó és koncert J. S.
Bach
zeneművei
kap-csán
A katolikus templom
orgonafelújítására

Ars Sacra fesztivál Premontrei 900
Berg Judit író-olvasó
találkozó
Jótékonysági
ütős
koncert
Gardróbtisztítás
A népmese napja
Baba-mama nap

Október
megemlékezés
Gardróbtisztítás
Október
nemzeti ünnep
Fotókiállítás
Rajzfilmünnep

Irodalmi est

Előadás a 900 éves
Premontrei rendről
Közönségtalálkozó
A katolikus templom
orgonafelújítására
Adjunk új életet
ruháinknak
Bábelőadás
Előadások, kézműveskedés, ruhabörze,
koncert
előadás vagy koncert

6-i Megemlékezés
és
gyertyagyújtás
Adjunk új életet
ruháinknak
23-i Megemlékezés, Ünnepség, koszorúzás
A Fotóklub kiállítása
Filmvetítés gyerekeknek és felnőtteknek
100 éve született
Pilinszky János

Online
adventi Napi online tartalom
kalendárium
az adventben
Falukarácsony
Hagyományos
adventi rendezvény

Év közben a fenti programtervezet, valamint egyéb szolgáltatásaink kiegészítésre
kerülnek az aktuális megrendeléseknek, igényeknek megfelelően. Éppen ezért az év közbeni,
alkalmanként jelentkező programokat, lehetőségeket az eseménynaptár nem tartalmazza!

Állandó programok, közösségek
IDŐPONT

HELYSZÍN

ÁLLANDÓ PROGRAM

június–december
kéthetente hétfő kora
este
Január–december
keddenként

Művelődési ház Nagykarácsony nyugdíjas Nyugdíjas
– nagyterem
klub
alkalmai

Online /
Torna
Művelődési ház
– nagyterem
Szeptember–
Művelődési ház Mini
Eulen
december kéthetente – nagyterem
tánccsoport
hétfő kora este
Június–december
Művelődési ház Maaner
Eulen
kéthetente hétfő kora – nagyterem
tánccsoport
este
Szeptember–
Művelődési ház 2 mazsorett csoport
december
szerda, – nagyterem
péntek délután

RÖVID LEÍRÁS
klub

Gyógytorna
sváb Német
hagyományőrző
táncpróbák
sváb Német hagyományőrző táncpróbák

Mazsorett próbák
óvodásoknak és általános iskolásoknak
Szeptember–
Művelődési ház Garabonciás
Színjátszó Színjátszó szakkör
december hétfő, pén- – nagyterem
Műhely (2 korcsoport)
általános iskolásoktek délután
/emeleti
nak
kisterem
Június–december
Művelődési ház MokaSzín Társulat
Színjátszó
kör
csütörtök kora este
– nagyterem /epróbái
meleti kisterem
Június–december
Művelődési ház Íjász klub
Íjász
szakkör
csütörtök este
– nagyterem
gyere-keknek
és
felnőt-teknek
Január–december
Művelődési ház Mán’art filmklub
10 alkalom
–
emeleti
kisterem
Szeptember–
Művelődési ház Mumus műhely
Kézműveskedés
december
– emeleti kistegyermekeknek
4 alkalom
rem
Január–december
Online / Műve- Fotóklub
Fotóklub
havonta egy alkalom lődési ház –
foglalkozások
emeleti
kisterem
Január–december
Művelődési ház Die Eber Kapelle próbák
Helyi hagyománypár alkalom
– nagyterem
őrző zenekar alkalmankénti próbái

Együttműködő partnerek

Intézményvezetőként fontosnak tartom a jó kapcsolat kialakítását és fenntartását az alábbi
együttműködő partnereinkkel, akik egy-egy szakfeladat, rendezvény, kulturális program
megvalósításában vesznek részt, illetve számíthatunk a segítségükre.
Helyi


Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzat



Mányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Intézmények


Hársfadombi Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola



Mányi Mesevár Óvoda



Mány Önkormányzati Konyha

Civil szervezetek


Mányi Közösségért Egyesület,



Mányi Polgárőr Egyesület



Mányi Svábok Egyesülete



Mányi Lótenyésztők és Lovassport Egyesület



Mányi Testgyakorlók Köre Sportegyesület



Mányi Postagalambsport Egyesület

Civil közösségek


Nagykarácsony Nyugdíjas Klub



Mányi Hagyományőrző Fúvószenekar



Jóbarátok Egyesülete Mányért

Egyházak


Mányi Katolikus Egyházközség



Mányi Református Egyházközség

Helyi vállalkozók
Önkéntesek
Közösségi szolgálatos középiskolások

Térségi


Bicskei Huszárzenekar és Mányi Mazsorett Kulturális Egyesület



Fejér Megyei Német Területi Nemzetiségi Önkormányzat

Országos, határon túli


Nemzeti Művelődési Intézet Budapest – Székesfehérvár



Leimen testvértelepülés



Mezőbánd testvértelepülés

Az intézmény küldetése, hogy Mány község polgárai számára az elérhető kulturális és
közművelődési szolgáltatásokat biztosítsa és a kulturális esélyegyenlőséget megvalósítsa.
Folyamatos bázisa kíván lenni a művelődni vágyó öntevékeny közösségeknek, valamint a
művészetekre fogékony egyéneknek, vagyis a közösségi művelődésnek, amely a helyi
identitástudatot erősíti.
Ezúton is köszönöm a fenntartó Önkormányzat eddigi támogatását, és kérem, hogy a
Képviselő-testület Mány település 2021. évi közművelődési munkatervét elfogadni, az
intézmény terveit, munkáját a jövőben is lehetőségeihez mérten támogatni szíveskedjék.

Mány, 2021. február 25.

Véssey Vera
intézményvezető

