Beszámoló Zánka Faluház 2017
Zánka Község Önkormányzata 2016 őszén tárgyalta, és fogadta el a Zánkai
Faluházban folyó kulturális munkáról szóló beszámolót. Jelenlegi intézményi
beszámolónkban az eltelt időszak szakmai munkáját kívánom tömören és
tárgyszerűen bemutatni.
Faluházunk helyzete stabil, a lakosság szereti és igényli a rendezvényeket, az
Önkormányzat jelentős anyagi támogatásával sikerült folyamatosan színvonalas
rendezvényeket szerveznünk. Klubjaink is virágoznak, egyre bővülő tagságok jöttek
létre, a klubokban hétről-hétre rendszeres munka folyik, köszönhetően a jó
hangulatnak, az összetartozás örömének, és az önkormányzati támogatásnak is. A
jővőre nézve szeretnénk bejegyzett egyesületbe, vagy alapítványba tömöríteni a
klubokat, hogy legyen pályázati lehetőségünk. Ezek a tárgyalások még folyamatban
vannak.
Tájházunkat sokan látogatták ebben az évben is, sok csoport érkezett mindegyik
kiállításra. Érdemes lenne nyáron egy állandó nyitvatartást beiktatni, akár egy diák
megbízásával. Jó lenne kialakítani egy közösségi teret, vizesblokkal ellátva. Tájházunk
egy csodálatos érték, ami a felszereltség hiánya miatt nincs kihasználva (WC,
kézmosó, kiszolgáló tér, stb.) Több kisebb rendezvényt lehetne itt szervezni, de meg
kell teremteni a feltételeket hozzá.

Személyi feltételek
Az intézmény művelődésszervezői tevékenységét hatodik éve a Naná Bt. végzi,
gondnok Bácsiné Bogáncs Nikoletta. A kulturális közfoglalkoztatás keretében az év
első felében Kubikné Taródy Mária kulturális közfoglalkoztatott segítette a Faluház
munkáját, aki időközben elhelyezkedett.

Szakmai tevékenység
A 2017-es programokat, rendezvényeket a Képviselő-testület által elfogadott
munkaterv alapján végeztük, és igyekeztünk programkínálatunkat úgy összeállítani,
hogy valamennyi korosztály megtalálja az érdeklődési körének megfelelő
elfoglaltságot. Az éves programtárban szerepelt irodalmi műsor, kiállítás, koncert,
gasztronómiai programok és természetesen az ünnepi alkalmak, de a megemlékező
műsorok sem maradhattak el. A gyermekeknek itt helyben, míg a felnőtteknek a
Veszprémi Petőfi Színházban szerveztünk előadásokat.
Zánka 2 legnagyobb rendezvénye, a Borhetek, valamint a Szüreti Mulatság nagy
tömegeket mozgatott meg, mely mára kivívta magának a hírnevet. A klubok, civil
szervezetek programjai szervesen kapcsolódtak a Faluház rendezvényeihez.

Munkánk eredményessége elképzelhetetlen lenne a kiváló partneri
együttműködések nélkül, ezért nagy hangsúlyt fektetünk kapcsolataink megőrzésére
és folyamatos fejlesztésére.
Elsők és legfontosabbak a helyi kapcsolatok, hogy fenntartónkkal, Zánka
Önkormányzatával, a Képviselő-testülettel és Kulturális Bizottságával, az
intézményeivel, a községben működő egyházközösségekkel, vezetőikkel kiváló
együttműködésben tudjunk dolgozni, ez az alapja a mindennapi munkánknak.
Fontos az együttműködésünk a civil szervezetekkel, művészeti csoportjainkkal, azok
szakmai vezetőivel, az intézményhez kötődő fiatalokkal és szüleikkel, a Zánkán
működő vállalkozásokkal, cégekkel.
A klubvezetőkkel különösen 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. Több rendezvényt szerveztünk
közösen, közös összefogással, közös munkával. Zánkára jellemző az óriási összefogás,
a kiváló csapatmunka.
A helyi kapcsolatok mellett mindig nagy hangsúlyt fektetünk a megyei és az országos
művelődési intézetekkel való együttműködésre, valamint a különböző
műsorirodákkal, műsorszervezőkkel folytatott partneri viszony erősítésére.
Intézményünk nyitott és befogadó szellemiségével mindenki számára hozzáférhetővé
teszi szolgáltatásait. Mindig igyekeztünk igényes és szép környezetben várni
látogatóinkat, és többféle eszközzel jelezni is munkánk hitvallását és elvárásunkat az
idelátogató felé.
A Faluház programjai 2017-ben
2017.01.7-21.
2017.01.14
2017.01.17
2017.01.19
2017.01.21
2017.01.28
2017.02.09
2017.02.16
2017.02.25
2017.02.28
2017.03.09

Gál Péterné Judit festménykiállítása
Disznótor a Kertbarát Körnek
Zsupán Norbert előadása az olivaolajról
Németh Szabolcs előadása a reformációról
A Magyar Kultúra Napja
Jeges Strandparti
Nyugdíjas Farsang – Fánksütő verseny
Bernard Adams bemutatkozása
Retro Farsang
Téltemető túra Aszófőre
Nyugdíjas Nőnapi Köszöntés

Faluház
Kertbarát Kör
Életmód Klub
Honismereti Kör
Faluház
Faluház
Nyugdíjas Klub
Honismereti Kör
Faluház
Életmód Klub
Nyugdíjas Klub

2017.03.11
2017.03.14
2017.03.14
2017.03.18 –
04.01
2017.03.21
2017.04.03
2017.04.04
2017.04.06
2017.04.22
2017.04.27
2017.05.01

Nőnapi műsor és bál
Nemzeti ünnep – Március 15.
Nyílt Nap – Életmód Klub

Faluház
Faluház
Faluház

Benkő Ramóna kiálltásának megnyitója

Faluház
Faluház
Faluház
Faluház
Nyugdíjas Klub
Életmód Klub
Honismereti Kör
Faluház

2017.05.20
2017.05.28

Nyílt Nap – Nőklub
Nyílt Nap – Magyar Tenger Népdalkör
Tojásfestés, tojásfa állítás
Nyugdíjas kirándulás Szentjakabfára
Kirándulás Dobogókő-Szentendre
Sára Péter verseskötetének bemutatása
Majális
Kirándulás Balatonhenyére a Honismereti
Körrel
Férfinapi műsor és bál
Hősök Napja

2017.06.01

Honismereti kirándulás Kehidára

2017.06.10

Gyermeknap

2017.05.04

2017.06.11 –
06.21
2017.06.24
2017.07.01
2017.07.08
2017.07.15 –
07.16
2017.07.21 –
07.23
2017.07.28 –
07.29
2017.08.04 –
08.17.
2017.08.05
2017.08.10
2017.08.12
2017.08.20
2017.08.24
2017.09.14
2017.09.29

Honismereti Kör
Faluház
Honismereti Kör
Honismereti KörNőklub
Faluház-Óvoda
SZM

Órakiállítás a Faluházban

Faluház

Szent Iván-éji Strandparti
Kézműves programok
Gyermek előadás a strandon

Faluház
Faluház
Faluház

Bor-Hétvégék

Faluház

Bor-Hétvégék

Faluház

Bor-Hétvégék

Faluház

Textil szobrok kiállítása “Határtalan képzelet”
címmel
Kézműves programok
Lecsófőző parti a Faluház udvarán
Strandkoncert
Augusztus 20-ai programok
Nyugdíjas kirándulás – Fürdő
Ki Tud Többet Zánkáról?
A Népmese Napja – előadás a Faluházban – “Az

Faluház
Faluház
Nyugdíjas Klub
Faluház
Faluház
Faluház
Nyugdíjas Klub
Faluház

10.00
2017.10.01
2017.10.05
2017.10.12
2017.10.14
2017.10.23
2017.10.27
2017.11.09
2017.11.25
2017.11.30
2017.12.03
2017.12.06
2017.12.14
2017.12.16
2017.12.31

Ördög három aranyhajszála” című népmese
Előadás a Veszprém Megyei Levéltár
előadójával
Idősek Napja
Nyugdíjas Klub – Emlékek: Kocsis Ervinné Ila
Szüreti Felvonulás és Vigadalom
Ünnepi megemlékezés – Október 23
Róma az örök város – Gere György
élménybeszámolója
Nyugdíjas megemlékezés az elhunytakról
Közmeghallgatás
György Péter előadása a Faluházban
Advent első gyertyagyújtás
Mikulás műsor
Nyugdíjas Karácsony
Falukarácsony
Szilveszter Zánka 2017/18

Honismereti Kör
Faluház
Nyugdíjas Klub
Faluház
Faluház
Faluház
Nyugdíjas Klub
Önkormányzat
Honismereti Kör
Faluház
Faluház
Nyugdíjas Klub
Faluház
Faluház

A felsorolt programokra általában nagy volt az érdeklődés, a falu lakossága szívesen
jár a Faluházba. Több nyaraló tulajdonos is rendszeresen lejárt a rendezvényekre, de
sokan érkeztek még a környező településekről is. Klubjaink is aktív életet éltek
ebben az évben is, rendszeresen bekapcsolódtak a Faluház rendezvényeibe, de külön
programokat is szerveztek.
Beigazolódott, hogy a Borhetet felváltsuk Bor-Hétvégékre. Míg hétvégén zsúfolásig
megtelt a sátor, hét közben viszont alig lézengett pár ember a strand környékén. A
látogatók szívesen fogadták a kézműves kirakodóvásárt a programok mellé. Ezt a
vonalat mindenképpen érdemes tovább vinni.
Programjaink elérhetőek voltak Zánka honlapján, a Zánka-TV oldalán, a Faluház
Facebook oldalán, valamint plakátokon, szórólapokon, e-mailes értesítésekben is
hírül adtuk őket. Több turisztikai portál folyamatosan átvette Zánka honlapjáról a
programjaninkat, valamint a nagyobb rendezvényeinkről a rádióban is hírt adtak, sőt
a Bor-Hétvégék és a Szüreti Mulatság előtt, élő adásban készítettek velünk interjút.

„AZ ELMÚLT ÉV PÁR PILLANATA” – FOTÓGALÉRIA

A Magyar Kultúra Napja

Jeges Strandparti

Farsang

Nőnap

Majális

Férfinap

Borhét

Nyugdíjas Lecsóparti

Augusztus 20

Idősek Napja

Szüreti Mulatság

Október 23
A Faluház keretein belül 10 működő klubunk, civil szervezetünk tevékenykedik, ami
az országos átlaghoz képest kimagasló.
Klubok és civil szervezetek:
 Bokafogó Néptáncegyüttes – próbák minden hétfőn este
Vezető: Kruczler Ágnes és Scher Zoltán
 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 péntek délután
Vezető: Kruczler Ágnes és Scher Zoltán
 Nők Klubja – összejövetel szerdánként
Vezető: Marosszékyné Csósza Mária
 Nyugdíjas Klub – összejövetel havi egy alkalommal csütörtökön
Vezető: Nagy Pálné
 Színjátszó Kör – próbák minden szerdán este
Vezető: Böhm Tamás és Böhmné Kocsis Szilvia
 Sportkör – Vezető: Török Gyuláné
Felújítások, beruházások 2017-ben:
2017-ben nagyobb beruházás a külső kisraktár felújítása lesz, valamint a Betlemes
ház, és az adventi koszorú. Szerettük volna a székeket lecserélni, de erre sajnos nem
került sor, pedig egyre több esik szét darabokra.
2018-ra javasolt beruházások:
• Székek és fotelok vásárlása
• A színpadi fénytechnika és függönyhúzó fejlesztése (Konzolok, fehér fények,
függönyhúzó motor)
• A Faluház udvarára szükség lenne új korszerű szeméttárolókra, mert a
meglévők lukasak
• A térkövezett térre jó lenne pár virágtartó, amit már a tavalyi évben is kértünk,
miután a járda építés után a két virágtartó máshol került kihelyezésre
• Az Idősek Napja és más rendezvényekhez szükség lenne különböző tálaló eszközök
beszerzésére (kistányér, villa, merőkanál, kések, és egyéb apróságok)
• A nagyterem redőnyeinek felújítása (rendőnyhúzók javítása)
• Csapok, WC-ék javítása (folynak, elzárásuk nehézkes, vagy egyáltalán nem lehet)
• A Tájház szúmentesítését idén feltétlenül el kell végezni, különben minden tönkre
fog menni.
• Tájház közösségi terének kialakítása vizesblokkal
Összegzés
Stratégiai feladatainkba beépítve tudtuk, hogy a múlt ismerete biztos eligazodást
nyújt a jelenben, és segít meghatározni a jövő feladatait. Ezért tartjuk talán az egyik
legértékesebb közművelődési feladatunknak a hagyomány, a magyar kultúra
ápolását. Mindez fontos, hogy folyamatosan jelen legyen községünk életében, a
lakosság hiteles identitásának kialakításában, a településünk megtartó képességének
erősítésében.

Ezért nagy hangsúlyt fektettünk az ünnepi alkalmak szervezésére, olyan értékes és
igényes programok összeállítására, amelyek igazi lelki élményt nyújtottak minden
korosztálynak.
Művészeti csoportjaink, alkotóművészeink mind segítik a hagyományok ápolását és
átadását, magas színvonalú munkájuk példát ad az új generációnak, így áll össze a
„múlt - jelen - jövő”.
A Faluház 2017-ben is nyitott volt minden kulturális kezdeményezésre. Igyekeztünk jó
kapcsolatot kiépíteni a képviselő-testülettel, de jó lenne, ha többször kerülne sor
úgynevezett kerekasztal beszélgetésekre, ahol szabadon bárki elmondhatná
véleményét, és közösen találnánk megoldást a felmerülő problémákra.
Nagy rendezvényeink alkalmával nélkülözhetetlen segítséget kaptunk a
Polgárőrségtől, a Településgondnokságtól, a Biztonsági Szolgálattól, amit nagyon
köszönünk, azonban ezeknél a programoknál további segítségre lenne szükség mind
az előkészületeknél, mind a másnapi rendrakásnál.
Egy-egy ilyen nagy volumenű rendezvényt, mint például a Szüreti Mulatságot, óriási
munka előzi meg, kert rendezés, padok kirakása, üstök elhelyezése, belső
berendezés, dekoráció, másnap pedig a takarítás, pakolás, amiben kérnénk a
Falugondnokság segítséget. Ha másban nem is, de legalább a Faluház külső területén
való takarításban, rendrakásban.
A falu összetartó ereje óriási, hálásak vagyunk a sok apró, és nagyobb segítségért, a
sok bíztatásért. Zánka egy hihetetlen jó közösség, amire büszék vagyunk, és minden
erőnkkel azon leszünk, hogy megtartsuk, tovább erősítsük.
Egy a Faluházhoz érkezett e-maillel szeretném zárni beszámolónkat:
„Kedves Zánkaiak!
Csak azt sajnálom, hogy 11OO kilometer választ el bennünket egymástól. Csoda egy
intézmény ez a Faluház! Vigyázzatok rá, ápoljátok. Nagy élmény volt az albumokat
és a videókat megnézni. Ugyan Szepezden van a nyaralónk, de mégis mindig Zánkán
vagyunk. Ki tudja ezt megmagyarázni???? Ez egy költői kérdés, nem kell
megválaszolni.
Üdvözlet Kölnből! Visserné Mihalik Margit „

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet beszámolónk elfogadására!
Amennyiben a Képviselő-testület bizamat szavaz nekünk, kérem hosszabbítsa meg
szerződésünket!

Böhmné Kocsis Szilvia
Naná Bt.

Zánka, 2017. október 25.

