
Beszámoló Zánka Faluház 2016

Személyi feltételek 

Az intézmény művelődésszervezői tevékenységét jelenleg a Naná Bt. végzi, gondnok 
Bácsiné Bogáncs Nikoletta. A kulturális közfoglalkoztatás keretében 2016-ban 1 fő 
közfoglalkoztatott, Kubikné Taródy Mária segítette a Faluház munkáját. Amennyiben 
lehetőség lesz rá, a közfoglalkoztatást 2017-ben is igényelni kellene.

Szakmai tevékenység 

Munkánkat a Képviselő-testület által elfogadott munkaterv alapján végeztük, és 
igyekeztünk programkínálatunkat úgy összeállítani, hogy valamennyi korosztály 
megtalálja az érdeklődési körének megfelelő elfoglaltságot. 
Nagy hangsúlyt fektettünk a színvonalra, a legkisebb rendezvényt is óriási 
előkészület, szervezés előzte meg. Minden rendezvényt a hozzá illő dekorációval 
láttunk el, amit a virágokon kívül saját kezűleg készítettünk. Jó kapcsolatot építettünk
ki az országos műsorirodákkal, műsorszervezőkkel, valamint a nálunk fellépő 
színészekkel, művészekkel, így mindig számíthattunk a segítségükre, támogatásukra.
Programjaink elérhetők voltak Zánka honlapján, a Zánka-TV oldalán, a Faluház 
Facebook oldalán, valamint plakátokon, szórólapokon, e-mailes értesítésekben.

A Faluház programjai voltak 2016-ban
• Magyar Kultúra Napja
• Farsangi bál
• Zánkai Esték Pitti Katalinnal
• Zánkai Nőnap
• Színház az ovisoknak és az alsó tagozatos iskolásoknak
• Március 15-i ünnepség
• Kávéházi kabaréest
• Színház az ovisoknak és az alsó tagozatos iskolásoknak
• Majális a Faluház udvarán
• Zánkai Férfinap
• Hősök napja



• Családi gyereknap és főzőverseny
• Zánka Strand-parti
• Bábszínház
• Zánka Strand-parti

 

• Zánkai Borhét – minden korosztálynak szóló 
programokkal (néptánc, népzene, operett, humoros 
jelenet, könnyűzenei koncert, fúvós koncert, - és térzene,
utcabálok, neves művészek, művészeti csoportok, Zánka 
civil szervezetei)

• Zánka Strand-parti
• Zánka Strand-parti
• Foltvarró Kiállítás
• Idősek Napja
• Október 23-ai ünnepi műsor
• Szüreti Felvonulás, Vigadalom
• Zánkai Esték Esztergályos Cecíliával
• Katalin Bál
• Adventi gyertyagyújtás
• Mikulás színház kicsiknek és nagyoknak 
• Falukarácsony
• Zánkai Szilveszter

A programokon nagy számban vett részt a falu lakossága, és a környező 
településekről érkező vendégek, vagy ide látogató turisták, rendezvényektől függően 
kicsik és nagyok, de ahhoz hogy ezek a programok megteljenek tartalommal nagyon 
sok felkészülés előzte meg őket.
Több alkalommal szerveztünk az óvodának és az iskolának színházi előadást, melyek 
nagyon sikeresek voltak. 
Évi 5 alkalommal szerveztünk színházas járatot Veszprémbe, a Petőfi Színházba, mely 
szintén népszerű programnak bizonyult.

A Faluház keretein belül 9 civilszervezet működik, ami az országos átlaghoz képest 
nagyon  jó számnak mondható. A klubvezetőkkel jó kapcsolatot alakítottunk ki, 
melynek eredményeképp mindig számíthattunk a segítségükre, és mi is mindenben 
segítettük őket. Napi szinten tartottuk a kapcsolatot velük, segítettünk programjaik, 
kirándulásaik megszervezésében. A rendezvényeken örömmel léptek fel műsoraikkal,
valamint az előkészületekben is nagy segítségünkre voltak.



Klubok és civil szervezetek:

 Bokafogó Néptáncegyüttes – próbák minden hétfőn este
Vezető: Kruczler Ágnes 

 Életmód Klub – összejövetel minden kedden este
Vezető: Takács Andrásné

 Honismereti Kör – összejövetel havonta 1 alkalom
Vezető: György Péter

 Kertbarát Kör – összejövetel minden kedden este
Vezető: Mészáros Géza

 Magyar Tenger Népdalkör – próbák minden hétfőn este
Vezető: Albert Ferencné

 Magyar Tenger Néptáncegyüttes – próbák minden hétfőn délután
Vezető: Kruczler Ágnes

 Nők Klubja – összejövetel szerdánként
Vezető: Marosszékyné Csósza Mária

 Nyugdíjas Klub – összejövetel havi egy alkalommal
Vezető: Nagy Pálné

 Színjátszó Kör – próbák minden szerdán este
Vezető: Böhm Tamás

Felújítások, beruházások 2016-ban: 

• Felújításra került a Faluház parkettája, ami gyönyörűvé változtatta a 
nagytermet.

• Az előtér és a lépcsőház egy része új festést kapott. 

• Sikerült beszereznünk 10 db sörpad garnitúrát, amit a Szüreti Mulatságon fel is
avattunk, nagy örömére a vendégeknek.  

• 5 összecsukható asztallal bővült a Faluház asztalainak száma, amire azért volt 
szükség, mert egyre többen látogatják rendezvényeinket.

• Végre van saját mobil vetítővásznunk, amit a különböző előadásokhoz 
vásároltunk.

• 10 db tűzteret vásároltunk, amit majáliskor, és egyéb gasztro rendezvényen 
használhatuk.



2017-re javasolt beruházások:

• A szabadtéri színpad életveszélyes, sürgősen le kell bontani, helyére pedig az
öltözők folytatásában egy raktár építésére lenne szükség. Jelen pillanatban az
öltözőket  vagyunk  kénytelenek  raktárnak  használni,  ami  sajnos  azt
eredményezi,  hogy  a  fellépőknek  nincs  hol  öltözni.  Több  esetben  az  alsó
termet kellett felhasználnunk erre a célra,  ami mint köztudott, a színpadtól
nagyon távol van. 

• A színpadi fénytechnika fejlesztése. (Konzolok, fehér fények).

• A külső raktár beázik, nagyon rossz állapotban van, felújításra szorul, az ott
tárolt eszközök tönkre mennek.

• A  Faluház  udvarára  szükség  lenne  új  korszerű  szeméttárolókra,  mert  a
meglévők szinte kivétel nélkül lukasak.

• Az  előtérben  elhelyezett  fotelok  elhasználódtak,  2017-ben  le  kellene  őket
cserélni.

• Amennyiben  ebben  az  évben  nem  kerül  sor  a  székek  felújítására,  vagy
cseréjére,  akkor  a  következő  költségvetésből  kellene  megoldani,  a
hangosítópulttal együtt. 

• Az új térkövezett térre jó lenne pár virágtartó, ami egy kicsit hangulatosabbá
tenné. 

Összegzés 

A Faluház 2016-ban nyitott volt minden kulturális kezdeményezésre, valódi és 
kölcsönösen hatékony együttműködésre. Igyekeztünk jó kapcsolatot kiépíteni mind a
képviselő-testület tagjaival, mind a településen működő intézmények, mind a civil 
szervezetek vezetőivel, hogy közösen együttműködve határozzuk meg és valósítsuk 
meg a kitűzött célokat. 
A különböző programokkal, rendezvényekkel szerettünk volna lehetőséget teremteni
a helyi lakosságnak, a szabadidő kulturált eltöltéséhez.
Nagyrendezvényeink alkalmával nélkülözhetetlen segítséget kaptunk a 
Polgárőrségtől, a Településgondnokságtól, amit nagyon köszönünk! 



Jó lenne, ha szorosabb, közvetlenebb kapcsolat lenne mind az önkormányzat, mind a 
vezetőség, és a Faluház között. Fontos a bizalom, és nagyon fontos lenne, hogy 
számíthassunk egymásra, hiszen egy célért dolgozunk, Zánkáért.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet beszámolónk elfogadására! 

                                                                                                 Böhmné Kocsis Szilvia

                                                                                                      Naná Bt.

Zánka, 2016. október 30.


