SZAKMAI BESZÁMOLÓ
a MÁNYI KÖZSÉGI MŰVELŐDÉSI HÁZBAN 2021-ben végzett
intézményvezetői tevékenységemről

2019. június 1-jétől végzem a Mányi Községi Művelődési Ház intézményvezetői feladatait.
Felsőfokú szakirányú végzettségemmel (Közművelődési szakember I.) a fenntartó Önkormányzat
eleget tett 2021. január 1-jéig fennálló és teljesítendő törvényi kötelezettségeinek az intézmény
személyi feltételeit illetően.
Az intézmény jogi hátterét és munkáját az 1997. évi CXL. törvény a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről határozza meg, gazdasági
hátterét Mány Község Önkormányzata, amellyel együttműködve valósul meg a működés, szakmai
hátterét pedig közművelődési szakember végzettségem és a Nemzeti Művelődési Intézet Fejér
Megyei Igazgatósága szakmai támogatása biztosítja.

A művelődési ház a következő erőforrásokkal rendelkezett 2020-ban:

Humán erőforrások: 1 fő közalkalmazott október 31-ig, november 1-jétől a Kjt. szerint
foglalkoztatott, aki egyben intézményvezető-helyettes is, 1 fő önkormányzati dolgozó, aki az
intézményt
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közfoglalkoztatott, akik segítenek a rendezvények alkalmával a terem berendezésében és az
elpakolásban; 4-5 fő önkéntes, akik a nagyobb programok megvalósulását segítik a tervezési, de
leginkább a megvalósítási stádiumban.
Sajnos még mindig probléma a technikai kiszolgáló személy(zet) hiánya, és ezért a rendezvények
hangtechnikai háttere nem megoldott. Sokszor egy-egy szervezet vagy együttes oldja meg a
hangosítást, vagy önkéntes segítő. Ez hosszú távon nehezen tartható, ezért kellene egy olyan
bedolgozó műszaki munkatárs, aki segít ezeket a rendezvényeket előkészíteni és lebonyolítani.
Infrastrukturális erőforrások: egy 200 fő befogadására és 150 fő leültetésére alkalmas
színházterem színpaddal a földszinten; egy többfunkciós 30 fő befogadására és leültetésére
alkalmas kisterem az emeleten (gyermekkönyvtár is egyben); egy 20 fő befogadására és leültetésére
alkalmas kisterem az emeleten (könyvtári olvasóterem); egy öltöző a színpad mellett; egy
raktárhelyiség a hangtechnika részére a színpad mellett; egy helyiség a színpad mellett a nyugdíjas
klub részére; konyha főzési és mosogatási és hűtési lehetőségekkel; prezentációs eszközök
(projektor, vetítővászon, laptop, Blu-Ray lejátszó, hangrendszer, amelynek egy része a művelődési
házé, egy része a könyvtáré és egy része a Mányi Közösségért Egyesületé), videokamera, állvány,
szkennelési és fénymásolási lehetőség, internetkapcsolat.
Mány Község Önkormányzata 2019-ben Közművelődési érdekeltségnövelő pályázatot adott be
hangtechnikára, fénytechnikára és biztonságtechnikára. Az Önkormányzat 195 000 Ft támogatást
nyert, amelyet 350 000 Ft önrésszel egészített ki. A támogatás felhasználása 2020-ban és
veszélyhelyzet miatt történt hosszabbítás miatt 2021-ben történik meg.
A 2019. évi Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás nagyobb része (442 200 Ft) a
következőképpen került felhasználásra 2020-ban:


a művelődési ház két körös riasztó rendszerének kiépítése vállalkozó által.

2021-ben a fennmaradó 102 800 Ft-ot az Önkormányzat kiegészíti és így befejezhető a színpadi
fénytechnika kiépítésének befejezése: vagyis a nagyteremben található második reflektor cseréje (1
darab fényvető izzóval).

A riasztó rendszer kiépítése és beszerelése az intézményt ért lopási kár és a megfelelő védelem
miatt rendkívül fontos lépés volt. 8 helyiségbe 9 mozgásérzékelő került, a központi egység a
könyvtárban található, a kezelőpanel pedig az előtérben a bejárati ajtó közelében. A biztonságos
bérbeadás érdekében a rendszerhez tartozik egy távirányító is, amellyel be- és kiriasztható a ház.
A lehetőségekhez és a pályázatokhoz mérten folyamatosan fejlesztem a ház műszaki, hang- és
fénytechnikai eszközállományát, amelyet ezután is folytatni szeretnék. Az elmúlt évek
támogatásainak, illetve az egyéb forrásoknak köszönhetően jelentősen megváltoztak az intézmény
belső infrastrukturális erőforrásai, ám sajnos a hiányzó hangtechnika még mindig jelentős
nehézségeket okoz a programok megvalósításában.
A ház jelenlegi állapotában erősen felújításra szorul, nagyon rossz állapotban van a fűtési rendszer,
a tető és a nyílászárók, a homlokzat, belülről pedig a nagyterem padlója. Nagy szükség lenne a
fűtéskorszerűsítésre, több mint 30 éves kazánok fűtik a házat, amelyek beindítása minden ősszel azt
a kockázatot rejti magában, hogy valamelyik kazán elromlik és nem javítható többet. Az évek során
számos probléma volt az emeleti kazánnal, a földszinti konyhában található kazánnal, illetve nagy
kazánnal is, amely jelenleg is félgőzzel üzemel. Nagyon jó lenne az intézmény teljes körű
felújítására forrást találni, de a legfontosabb a fűtéskorszerűsítés lenne.
Anyagi erőforrások: állami közművelődési normatíva; önkormányzati kiegészítés; saját bevételek:
terembérlet, vásári díjak; közművelődési érdekeltségnövelő pályázati támogatás; pályázati források
(NKA – Mán’art filmklub, Pajtaszínházi Program); önkéntesmunka.
2020-ban nagyot változott az életünk, hirtelen bezáródtak a határok, megszakadtak a
lehetőségek, a folyamatok és a munkakapcsolatok. Több év lépésről lépésre felépített munkája
sajnos megszakadt. A művelődési ház egész éves tevékenységében számos változást hozott és
okozott a COVID-19 világjárvány és a majdnem hat hónapig fennálló veszélyhelyzet és bezárás. A
kötelező zárva tartás március 16-tól június 19-ig, majd november 11-től év végéig tartott, amely
időszakokban sok tervezett program, esemény, állandó tevékenység elmaradt. Ezeket lehetőség
szerint a nyári és az őszi időszakban pótoltuk, de számos program csúszott át a következő évre vagy
maradt el véglegesen. A bezárások és karantén alatt minden területen felértékelődött az online tér, a
napi szintű online jelenlét. Saját és kulturális tartalmakkal, évfordulókkal, online programokkal,
hiteles, hasznos és fontos információkkal (például a koronavírussal kapcsolatban) segítettem
ezekben a hónapokban is a falu lakosságát. Célom az volt, hogy az online térben jól bevált és
innovatív módszerekkel színesítsem a palettát.

A kötelező zárva tartás alatt havonta összegeztem az intézményben elvégzett munkámat, a
tavaszi hónapok alatt (március, április, május, június első fele) a következőket:
-

A különleges jogrenddel kapcsolatos teendők ellátása, állandó tevékenységek, események
lemondása, ennek dokumentálása és levelezése és további kapcsolattartás az érintettekkel
(otthoni munkavégzés).

-

fotóMÁNYA pályázat díjazottjainak kiértesítése és tájékoztatása a kialakult helyzetről
(otthoni munkavégzés).

-

Adatvédelmi szakemberrel való kapcsolattartás és levelezés a művelődési ház adatvédelmi
tájékoztatóinak és szabályzatainak ügyében. Adatvédelmi dokumentumok átolvasása,
véleményezése, javaslattételek.

-

A Nemzeti Kulturális Alapnál futó filmklubos pályázat (Mán’art filmklub) módosítási
kérelmének beadása (otthoni munkavégzés).

-

Közreműködés és szöveges beszámoló megírása az Adatszolgáltatások a települési
önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladataihoz nyújtott támogatás
felhasználásáról elszámolásban.

-

EFOP 1.5.2 jelű pályázat elmaradt beszámolóinak (Baba-mama nap 4 eseménye,
drogprevenció) megírása és elküldése (otthoni munkavégzés).

-

A művelődési ház alapdokumentumainak átdolgozása a hatályos jogszabályoknak
megfelelően: Rendkívüli munkavégzési szabályzat, Szervezeti és Működési Szabályzat
módosítása, Házirend megírása (otthoni munkavégzés).

-

A hatályos Közművelődési rendelet átdolgozása a közművelődési szakmai irányelvek és
törvények útmutatásai alapján Máhr Zoltán, a Nemzeti Művelődési Intézet Fejér megyei
igazgatójának segítségével (otthoni munkavégzés).

-

Éves beszámoló, Programterv és Szolgáltatási terv elkészítése (otthoni munkavégzés).

-

Közreműködés az Önkormányzat Magyar Falu Program keretében leadott „Közösségi tér ki/átalakítás és foglalkoztatás” pályázat előkészítésében.

-

Június 4-i Trianon 100 megemlékezés szervezése (műsor, plakát, hirdetés, technika) és
lebonyolítása.

-

Az intézmény új körbélyegzőjének megterveztetése és elkészíttetése.

-

A Mányi Hírmondóba szánt két újságcikk megírása és leadása képekkel (otthoni
munkavégzés).

-

A művelődési ház adminisztratív teendőinek ellátása az intézményben (posta, számlák
leadása, dokumentálás, rendszerezés, iratrendezés, lefűzés).

-

Szakmai kapcsolattartás a Nemzeti Művelődési Intézet Fejér Megyei Igazgatóságának
módszertani munkatársaival telefonon és e-mailen (otthoni munkavégzés).

-

Kapcsolattartás a látogatókkal telefonon, e-mailen és online a művelődési ház könyvtárral
közös Facebook oldalán (letölthető könyvekkel, online eseményekkel, kultúrával
kapcsolatos tartalmak és hasznos információk megosztása) (otthoni munkavégzés).

-

Az intézmény rendben tartása a különleges jogrend ideje alatt (pakolás, selejtezés,
locsolás…)

Az őszi (november-december) lezárás alatti munkavégzésem:
-

A különleges jogrenddel kapcsolatos teendők ellátása, állandó tevékenységek, események
lemondása, ennek dokumentálása és levelezése és további kapcsolattartás az érintettekkel.

-

A Nemzeti Kulturális Alapnál futó filmklubos pályázat (Mán’art filmklub) lezárása,
pénzügyi és szakmai elszámolása.

-

A 2019. évi Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás felhasználásának előkészítése:
felmérés, árajánlatok, egyeztetés, megrendelés a művelődési ház riasztó rendszerének
kiépítésére. A művelődési ház riasztó rendszerének kiépítése vállalkozó által, a munka
ellenőrzése és átvétele.

-

A Mányi Hírmondóba szánt két újságcikk megírása és leadása képekkel (otthoni
munkavégzés).

-

A falu internetes oldalának (many.hu) átnézése és archiválása (új munkavégzés elkezdése).

-

A művelődési ház adventi dekorációjának elkészítése.

-

Folyamatos, napi szintű online jelenlét az adventi időszakban kiemelten a művelődési ház
közösségi (Facebook) oldalán (saját tartalmak, adventi kalendárium, online események,
kultúrával kapcsolatos tartalmak és hasznos információk megosztása) (otthoni munkavégzés
is).

-

A művelődési ház adminisztratív teendőinek ellátása az intézményben (posta, számlák
leadása, dokumentálás, rendszerezés, iratrendezés, lefűzés).

-

Szakmai kapcsolattartás a Nemzeti Művelődési Intézet Fejér Megyei Igazgatóságának
módszertani munkatársaival telefonon és e-mailen.

-

Kapcsolattartás a látogatókkal telefonon, e-mailen és online a művelődési ház könyvtárral
közös Facebook oldalán (otthoni munkavégzés is).

-

Teremhasználat biztosítása az EFOP-1.6.2-16-2017-00063 jelű pályázat Élelmiszer-, vegyi
áru eladó képzés alkalmainak.

-

Az intézmény rendben tartása a különleges jogrend ideje alatt (pakolás, selejtezés,
locsolás…)

A rendszeres művelődési formák látogatói száma 2055 fő, a kiállítások, műsorok,
rendezvények látogatói száma 1473 fő, külső szervek tevékenységének látogatószáma 2459 fő. Az
intézményt 2020-ban összesen 5987 fő látogatta meg. Sajnos a pandémiás időszak lezárásának
köszönhetően mindegyik látogatószám kb. 55%-kal visszaesett az előző évi statisztikához képest.

A művelődési ház tevékenységeit tekintve a közvetett célcsoport a teljes lakosság, korra és nemre
való tekintet nélkül. A Mán’art filmklub egyes alkalmai által az óvodás korú gyermekektől, a
fiatalokat és középkorúakat is megszólító színjátszó, táncos, zenés szakkörök, programok
résztvevőin keresztül a nyugdíjas klub lelkes, időskorú tagjain át mindenki érintett a művelődési ház
tereinek a használatában és a megteremtett alapszolgáltatásokban.
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.
Mint 2500 fős település intézményének (művelődési ház) a törvényi szabályozás szerint az 1. + 2
alapszolgáltatást kell nyújtania. A következő rendszeres tevékenységek és önállóan megvalósított
programok mint saját intézményi példák sorolhatók a kötelező egy és három vállalt
alapszolgáltatáshoz.
Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a
közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása:


Maaner Eulen és Mini Eulen sváb tánccsoportok próbái és fellépései évek óta a művelődési ház
nagytermében folynak hétfő és vasárnap délután. A felnőtt, Maaner Eulen csoport 12 főből áll, a
gyermek, Mini Eulen csoportban 10-en vannak. A két csoport vezetője Mihályi György.



Az intézményben tartja próbáit sok éve már két mazsorettes korosztály (óvodások – 12 fő és
alsó tagozatosok – 20 fő) szerda és péntek délutánt, vezetőjük Szabó Nóra.



2020 őszén az iskolákat is érintő szigorú szabályozás miatt 3 hónapon át az intézményben
tartotta próbáit a Zsámbék Ritmikus Gimnasztika, amelynek mányi tagjai is vannak. A 17 fős
csoport vezetője Dobszay Júlia.



A Nagykarácsony Nyugdíjas Klub tagjai (20 fő) kéthetente hétfő késő délután találkoznak,
rendkívül aktívak, szervesen rész vesznek a falu életében, rendezvényein, programjain.
Önkéntes munkájuk igen értékes, sokszor főznek, sütnek, kínálásban segítenek, évente egyszer
mányi hagyományokon alapuló Aratóbált szerveznek, amelynek megrendezését szeretnék átadni
a fiatalabb generációknak. Összejöveteleik alkalmával megülik a jeles napokat és ünnepeket,
amelyre közös főzéssel, sütéssel készülnek.



A sport sem marad ki a palettáról: az év elején kedd koraeste nőknek tartott táncos tornát
lehetett látogatni, illetve az előző félévben a Mányi Polgárőrség szervezésében pályázati
keretből, csütörtök esténként tartott önvédelmi oktatás fejeződött be.



Júliusban kedd késődélután-koraeste a Bicskei Egészségfejlesztési Iroda által szerevezett
gyógytorna indult a nagyteremben, amely a Bicskei Járás lakossága részére ingyenesen
látogatható, a tornát Némethné Mikó Éva gyógytornász tartotta. A novemberi bezárás után sem
maradtak el az alkalmak, online térbe költözött át a torna.



Csütörtök késődélután az alulról szerveződött Íjász klub tartotta az edzéseit, íjász oktatójuk
Goreczki Gábor, vezetőjük Tóth Zoltán. Sajnos a tavaszi lezárások után az év hátralévő
részében nem tértek vissza.

Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése:


Gardróbtisztítás, avagy adjunk új életet a ruháinknak címmel új programsorozat indult a
nagyteremben. Az eredeti elképzelés szerint az áprilisi Föld napjához kapcsolódva, ruha
újrahasznosítási céllal jött létre az esemény, amely körülbelül kéthavonta jelentkezett, vezetője
Heim Zsuzsi iparművész ruhatervező. Ehhez a programhoz kapcsolódott lazán az Iskolakezdési
cserebe augusztusi eseménye.

Gardróbtisztítás, 2020. október



Október elseje az idősek napja, amelyet 2020-ban is méltó módon ünnepeltünk meg a Szironta
együttes tavaszról elhalasztott 500 harang koncertjével a Református templomban. A program
második fele az EFOP-1.6.2-16-2017-00063 jelű pályázat keretében valósult meg. Az előadás
utáni agapén ismét lehetőségünk adódott a generációk közötti kapcsolatainkat ápolni.

Szironta Együttes 500 harang koncertje, 2020. szeptember 30.

Hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek és az egész életre kiterjedő
tanulás feltételeinek biztosítása:


A művelődési ház évente több ünnepet, közösségi alkalmat szervez a falu közöségeinek
összefogására az Önkormányzattal közösen; ünnepeink, hagyományaink megtartása és tovább
örökítése (magyar kultúra napja, március 15., költészet napja, Trianoni megemlékezés, október
6., október 23., falukarácsony) fontos az intézmény számára is. 2020-ban sajnos a március 15-i
ünneplés és a falukarácsony elmaradt, ám a többi ünnep szabadtéren megtartható volt.

Trianon 100 megemlékezés, 2020. június 4.



A nemzeti összetartozás évében méltóképpen emlékeztünk meg Trianon 100. évfordulójáról:
június 4-én 16:30-kor 100 perces harangszóval és koszorúzással, 20:20-kor pedig élőben
közvetítve a megemlékezést és Mezőbánd testvértelepülésen élőkkel az összetartozás tüzének
egyidőben való meggyújtásával az I. és II. Világháborús Hősi Emlékműnél. Az kiemelkedő
eseményen ünnepi beszédet mondott Tessely Zoltán országgyűlési képviselő.

Az élethosszig tartó tanulás ma már kikerülhetetlenül a mindennapjaink része és attól függően, hogy
a személy melyik formájában vesz részt benne (formális, nonformális, informális), mindenképpen
egyéni haszna származik belőle. A közművelődési intézmények szerepe igen fontos és meghatározó
a longlife learning folyamatában.



Januárban két alkalmas személyiségfejlesztő tréning került megrendezésre az asszertív
kommunikáció témakörében EFOP-1.5.2-16-2017-00011 jelű pályázat finanszírozásában
Gadányi Dóra pszichológus vezetésével, amely rendkívül sikeres volt.



2020 novemberében az EFOP-1.6.2-16-2017-00063 jelű pályázat keretében Élelmiszer-, vegyi
áru eladó képzés indult önkormányzati szervezésben a nagyteremben, amely 2021 januárjában
ért véget.

Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása:


A Garabonciás Színjátszó Műhely jelenleg 2 csoportból áll, amelyek vezetője Móka János, nagy
tudású és tapasztalatú drámapedagógus. A legkisebbek 10-en vannak, második és harmadikos
osztályosok, péntek kora délután próbálnak. A nagyobb csoport tagjai zömében felső tagozatos
tanulók, akik hétfőn délután találkoznak. Sajnos nagyon sok foglalkozás elmaradt a lezárások
miatt, így mindkét gyermek csoportot újra kell építeni 2021-ben.



A MokaSzín Társulat (felnőtt színjátszó kör) tagjai csütörtök esténként jönnek össze. A Nemzeti
Művelődési Intézet Fejér Megyei Igazgatósága felkérésére 2019-2020-ban részt vettek a
Pajtaszínházi Programban, így a Mányi színjátszó kör féléves szponzorációt és Kozáry Ferenc
székesfehérvári színművész személyében szakmai mentort kapott. A program egy települési
bemutatóval és a Nemzeti Színházban tartott Pajtaszínházi Szemlén való sikeres szerepléssel
zárult.

Kelj fel és járj (!) előadás a Nemzeti Színházban 2020. január 25-én

A Nemzeti Színház Kaszás Attila termében előadott Kelj fel és járj (!) „végtelen óta folynak a
percek...” című előadás a következő méltatást kapta a nap záró eseményén: „Nagyon bátor,
erős koncepciójú előadást láthattunk a Mányi Színjátszó Körtől, amely szuggesztív és pontos
színpadi jelenlétet kívánt. Végig nagyon magas energiaszinten dolgozott minden szereplő, szinte
egyként lélegezve, megmutatva a csapatmunka erejét. A remek egyéni alakítások koherens
részévé váltak az előadás egészének, nagy hatású, maradandó élménnyel gazdagítva a
közönséget. Gratulálunk a színjátszókörnek, és még sok hasonlóan nagy erejű előadást kívánunk
nekik!"


Intézményvezetőként fontosnak tartom, hogy a művelődési ház szakkörei, foglalkozásai,
programjai által részt vegyen a vizuális nevelésben települési szinten. A vizuális kultúra, a fotóés filmnyelv megkedveltetése, elsajátítása és ismerete a szocializáció és a nevelés szerves része
kellene legyen. 2017 őszén az iskola és a művelődési ház közösen indított fotószakkört a felső
tagozatos tanulóknak. Ehhez szorosan kapcsolódott a Mán’art művészeti gyermektábor 2018 óta
önállóan működő fotóműhelye. Ezzel a két tevékenységgel elindult egy értékes nevelési
folyamat, amelynek következményeképpen jobbnál jobb képek kerültek benevezésre a 2020-ban
is megrendezésre kerülő települési fotóMánya fotópályázat Gyermekszemmel kategóriájába.

Gyermekszemmel kategória 1. helyezett, 2020 márciusa



2020 novemberében immár harmadszor csatlakoztunk az Országos Rajfilmünnephez, amely
ebben az évben a veszélyhelyzet és az őszi zárás miatt online került megrendezésre.



A 2019 őszén indult felnőtt Fotóklub havi alkalmai a lezárások miatt megritkultak, az őszi fotós
workshop az intézmény bezárása miatt sajnos elmaradt, így 2021-ben ezt a csoportot is újra kell
indítani.



A Mán’art filmklub 2016 őszén indult útjára, támogatva az országos kezdeményezésű, kis
települések számára kidolgozott KönyvtárMozi koncepciót. Filmklubunk azt az űrt próbálta
betölteni, amely a kistelepülési kultúrházakban működő mozik megszűnése óta keletkezett. A
Mán’art filmklub jelmondata a minőségi filmnézés. A Nemzeti Kulturális Alap Filmművészeti
Kollégiuma által támogatott 2019-2020-as évad tavaszi vetítéseit őszre kellett halasztani, így
szeptemberben és októberben kéthetente nézhettünk filmeket az emeleti kisteremben. Ősszel
újabb pályázatot nyert az intézmény, amelynek vetítései 2021-ben valósulnak meg. A filmklub
létszáma igen változó, egy-egy ismertebb, illetve közönségfilm esetén 30 fő is látogatja a
vetítéseket, ám átlagosan 10-15 fő nézi közösségben a filmeket.



Az év első hónapjában még működött szerdánként a kerámia szakkör az előtérben, ám sajnos
egyre kevesebben látogatták rendszeresen a programot és a bezárás miatt ősszel már nem indult
újra a szakkör, amelynek vezetője, Juhász Anna Gyermelyről járt át a gyerekekhez.

Az intézmény állandó tevékenységeinek fejlesztési lehetőségeit állandóan szem előtt tartva, új
témákat előtérbe helyezve és új célcsoport bevonásával lépésről lépésre haladunk előre, bár jelen
pillanatban összeomlani látszik az, amit az évek során felépítettem, de nem adom fel és alulról
újraépítjük a csoportokat, szakköröket.

A művelődési ház májusban csatlakozott a Köszönjük Magyarország! programhoz befogadói
intézményként.
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megrendezésre: szeptember 4-én a Figurina bábszínház Grim/m/aszok előadásával nyitottuk meg a
művelődési ház őszi félévét. A humoros, bájos, picit ironikus előadás minden korosztály számára
kitűnő program volt. A bábszínházat a gyerekek biztonsága miatt kihoztuk az iskola felújított
udvarára, amely tér nagyszerűen alkalmas szabadtéri előadások megrendezésére.

Figurina bábszínház Grim/m/aszok című előadása, 2020. szeptember 4.

A másik program szeptember 11-én, a mányi búcsú rendezvényei sorában Jóna Dávid Költőpénz
című költői estje volt az intézmény emeleti termében. Dávid 80%-ban friss verseit hozta Mányra, és
egy kellemes, elgondolkodtató, olykor derűs órát tölthettünk együtt mindazokkal a vendégekkel,
akik érdeklődő jelenlétükkel megtisztelték a programot. Az eseményt kötetlen beszélgetés és
dedikálás zárta.
Ősszel két eseménnyel is először csatlakozott Mány az országos Ars Sacra Fesztiválhoz.
Rajzpályázatot hirdettünk a gyerekek körében a következő témában: Mit jelent a templom és az
egyházi közösség az életedben? Szeptember 12-én, a Nyitott templomok napján adtuk át a
gyerekeknek a helyezésekhez járó ajándékokat.

Az idei templombúcsú alkalmából a már hagyománnyá vált komolyzenei hangverseny is az Ars
Sacra Fesztivál keretében valósult meg szeptember 19-én délután. A koncerten fellépett az ELTE
zenekarból alakult Kollár vonósnégyes, illetve Nagy Ákos orgonista és egyházzenész, oboán
közreműködött Kurucz Orsolya.
Október első hétvégéjén egyedülálló és különleges kiállítási helyszínné változott a művelődési ház
nagyterme: Babakiállítás keretében Ikker Jánosné Marcsi bicskei gyűjtő több mint 300 babája volt
látható. A gyönyörű porcelánbabákat 364 ember tekintette meg négy nap alatt, így ez a kiállítás az
elmúlt évek egyik legsikeresebb programjává vált, amelynek szervezése, kivitelezése és
megvalósulása igazi közösségi eseményként vált valóra.

Babakiállítás megnyitó, 2020. október 2.

2020 márciusáig, az első zárásig 4 bált tartottak az intézmények és a civil közösségek,
szervezetek. Az év során a következő rendezvények valósultak meg: néptánctábor, jótékonysági
orgonakoncert, svábbál, iskolai farsang, iskolai bál, roma bál, retró parti, sportköri rendezvény,
pálinkamustra, véradások, táborok, Save my night est, koncert, Szülőfalud hazavár. Helyet adott az
intézmény véradásoknak, egészségügyi szűrővizsgálatoknak, lakossági fórumnak, civil szervezetek
éves taggyűléseinek, a Die Eber Kapelle próbáinak, keresztelőknek, születésnapoknak, esküvőnek,
halotti búcsúztatónak, illetve vegyes vásároknak és egyéb összejöveteleknek.
2020 rendkívüli év volt rendkívüli lezárásokkal, sajnos sok program meghiúsult, elmaradt,
elhalasztódott, és ennek következményeként az intézménybe járó közösségek elmaradtak, szétestek,
lemorzsolódtak. 2020-at zárva fejeztük be és a majdnem féléves zárva tartás hatása évek kitartó

munkáját döntötte romba. Ennek ellenére mindvégig előre terveztem, jelen voltam az online térben
és készen álltam arra, hogy az esetleges nyitáskor minden eszközzel azon legyek, 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 próbált minél inkább megfelelni
azért, hogy ne veszítsük el a kapcsolatot a látogatókkal.
Az művelődési ház küldetése a kialakult helyzettől függetlenül az, 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.
Célom, hogy lehetőleg minden korosztály találjon olyan programot a kulturális kínálatban,
amelyet szívesen látogat, és ami értéket közvetít számára. Olyan programot, ahol együtt lehet
hasonló érdeklődési körű társaival, ahol tevékenységével – akár öntudatlanul is – hozzájárulhat a
helyi társadalom formálásához és fejlődéséhez egy méltó, rendben tartott környezetben.
Örömmel, szívesen végzem a munkámat és bár a 2020 márciusában kialakult helyzet most
megrekesztheti a már kialakult és szépen haladó folyamatokat, azért remélem, hogy amikor újra
kinyithatom az intézményeket, egyre többen ellátogatnak majd a könyvtár és a művelődési ház
programjaira és szívesen visszatérnek oda. Minden erőmmel azon vagyok, hogy a legjobbat hozzam
ki a ház infrastrukturális és az intézmény szakmai lehetőségeiből. Célom továbbra is az, hogy minél
több színvonalas és sikeres esemény, rendezvény valósuljon meg, és remélem, hogy egyre többen
választják a Mányi Művelődési Házat a környék kulturális palettájáról.
Mány, 2021. május 17.
Véssey Vera
intézményvezető

