Beszámoló Zánka Faluház
2018
A közművelődés egy nagyon összetett tevékenység, mely sokrétű feladatot takar. Az előző
évek munkájának eredményeként intézményünk népszerű lett Zánka, és a környező
települések szemében, így sok látogató érkezik a zánkai programokra.
Tevékenységünk során kiemelt szerepet kap településünk civil szervezeteivel,
közösségeivel való szoros együttműködés. A Faluházban helyszínt és szakmai
háttértámogatást nyújtunk a különböző közösségeknek, egyesületeknek, illetve
mindazoknak, akik bármilyen segítséget kérnek tőlünk. Így bár nem látszódik minden
alkalommal, de igen kevés olyan rendezvény van klubjainkban, amelyben valamilyen
szerepkörben ne jelenne meg a mi munkánk is. Ez a háttérszolgáltatás jelentős erőforrást
igényel részünkről, de erre a feladatra úgy tekintünk, mint a Faluház közösségfejlesztő
alapfeladatára. Megtisztelő számunkra, amikor klubjaink, egyesületeink elismerik ezt a
kevésbé látványos háttérmunkát, amely az ő sikerüknek az alapja.
Tájházunkat sokan látogatták ebben az évben is, sok csoport érkezett mindegyik kiállításra.
Az elmúlt években is többször említettük már, hogy jó lenne nyáron egy állandó nyitva
tartást beiktatni, akár egy diák megbízásával. Amennyiben elkészül a tervezett új közösségi
tér vizesblokkal, akkor több kisebb rendezvényt lehetne itt szervezni, hiszen tájházunk egy
csodálatos, és nem elhanyagolható érték, amit jó lenne kihasználni.
Szakmai tevékenység
A 2018-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 az országos hírnevet, és biztosan
állíthatjuk, hogy nagy népszerűségnek örvend mindkét rendezvényünk, hiszen célzottan
utaznak ide az emberek az ország minden tájáról. Sokan a Borhéthez igazítják a
szabadságukat.
Idén kicsit félő volt, hogy a Szüreti Mulatságra kevesebben érkeznek majd, ugyanis
Balatonfüreden és Szigligeten is nagy rendezvények voltak ezen a hétvégén, de
szerencsére félelmünk nem igazolódott be, hiszen több, mint 700 ember vonult végig Zánka
utcáin, és mulatott velünk a Szüreti Mulatságon.
Új színfolt volt idén a Strandi Szórakoztató Tér, ahol június 20-ától egészen augusztus
végéig napi rendszerességgel zajlottak a programok (kézműves foglalkozás, arcfestés,

bohócműsor, gyermekszínház, operett, és koncert ) amiért a közönség nagyon hálás volt.
A 2019-es évben jó lenne több programot beiktatni, kicsit nagyobb költségvetéssel,
valamint szükség lesz egy wifi hangfalra és két vezetéknélküli mikrofonra is, ami állandóan
rendelkezésre állna.

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. Fontosnak érezzük, hogy Zánka Önkormányzatával, a Képviselőtestülettel és Kulturális Bizottságával, az intézményeivel, a községben működő
egyházközösségekkel, vezetőikkel kiváló együttműködésben tudjunk dolgozni, ez az alapja
a mindennapi munkánknak, és nem elhanyagolható az együttműködésünk a civil
szervezetekkel, művészeti csoportjainkkal, azok szakmai vezetőivel, az intézményhez
kötődő fiatalokkal és szüleikkel, a Zánkán működő vállalkozásokkal, cégekkel.
Rendezvényeinket mindig a látogatók igényei alapján próbáltuk szervezni, és igyekeztünk
maximálisan megfelelni az elvárásoknak. Egy-egy rendezvény előkészítése sokszor
hónapok, hetek munkáját takarja, hiszen a legkisebb rendezvénynél is megadtuk a módját,
hogy igényes és szép környezetben várjuk a látogatókat.

A közművelődési tevékenységről röviden számokban
A közösségi művelődés szakmai területen 4 művészeti csoportban folyt (2 néptánc, népdal,
színjátszó,) összesen kb. 70 fő részvételével az elmúlt évben 192 foglalkozást tartottak. A
gyermek néptánc oktatását idén szeptembertől Szabó Csaba táncpedagógus, a
népművészet ifjú mestere vette át, aki nagy odaadással tanítja a gyermekeket heti 2
alkalommal, hétfőn délután és csütörtökön délelőtt. A Bokafogó Táncegyüttes vezetője
továbbra is Kruczler Ágnes maradt. A felnőtt táncosok hétfő esténként próbálnak a
nagyteremben, és szintén ekkor tartja próbáját a Magyar Tenger Népdalkör is. Ettől az évtől
Jana Norbert művészeti vezetővel az élen, aki láthatólag nagyon jól beilleszkedett, szeret a
népdalkörrel dolgozni, és a tagok is remekül megtalálták vele a hangot. A színjátszókör egy
vidám, önfeledt csapat, akik rendívül sokrétűek, hiszen bármely műfajban megállják a
helyüket, legyen az komoly ünnepi műsor, vagy éppen egy szüreti felvonulás. Próbáikat
szerda esténként tartják a Faluházban.
Egyéb klubokban (nyugdíjas, honismereti, életmód, nőklub) összesen 4 közösség van
jelen. Ezekben a klubokban ebben az évben kb. 150 fő vett részt. Egy év alatt összesen
192 foglalkozást tartottak, persze az egyes klubok között vannak átfedések, hiszen egy-egy
fő több klubnak is tagja. Ezekben a klubokban különböző szakmai és szabadidős
foglalkozások zajlanak. Keddenként kertbarát és életmód foglalkozások, szerdánként
nőklub, minden hónap második csütörtökén nyugdíjas klub, alkalmanként csütörtökön pedig
honismereti előadások vannak.
Nagy örömünkre szolgál, hogy végre sikerült közösségeinket egy nagy egyesületbe
toborozni, így ebben az évben megalakult a „Zánkáért Kulturális és Közösségi
Egyesület”, melynek vezetője Gaál Tiborné lett, az egyesületi tagok pedig az egyes klubok

vezetőiből, valamint klubonként egy fő delegálásából tevődött össze. Bízunk benne, hogy
sikeres lesz az egyesület munkája.
Klubjaink közül külön dicséret illeti a Magyar Tenger Népdalkört és a Nevesincs
Színjátszókört, akik szinte minden zánkai rendezvényen szerepelnek, óriási munkával
teszik gazdagabbá Zánka kulturális életét, nem sajnálva saját szabad idejüket sem, melyet
családjuktól vonnak meg, és mindezt Zánkáért teszik.
Ezért az odaadó munkáért csak köszönet és dicséret jár nekik!

Személyi feltételek
Az intézmény művelődésszervezői tevékenységét hetedik éve a Naná Bt. végzi, gondnok
Bácsiné Bogáncs Nikoletta. Szerencsére nagyon jól össze tudjuk hangolni a munkát, így
együtt sikeresen tudunk dolgozni.

Tárgyi feltételek alakulása
Beszereztük azokat a kis értékű eszközöket, melyek a napi munkavégzéshez, illetve a
rendezvények lebonyolításához szükségesek voltak. Idén sikerült végre a tálaláshoz
szükséges eszközöket is megvásárolni, így már nem volt szükség rá, hogy a másik
intézményektől kérjünk kölcsön.
Elkészült a kinti tároló épület felújítása is, bár van némi hiányosság az épületben. Még
mindig nincs villany, és az ajtók használhatatlanok, de reméljük ezek a problémák még a tél
előtt megoldódnak.
A következő évben időszerű lenne a bútorokat kicsit megújítani, az előtérben és a
nagyteremben egyaránt, valamint az öltözők folytatásában szükség lenne egy belső raktár
építése, ahol a hangtechnikai eszközöket és a különböző színpadi kellékeket lehetne
tárolni, melyeket most kénytelenek vagyunk az öltözőbe, és a színpad két szélére
bezsúfolni.
Anyagi feltételek
Rendezvényeinket a lakosság, és az itt nyaralók nagy része szereti és igényli. Az
Önkormányzat jelentős anyagi támogatásával sikerült folyamatosan színvonalas
rendezvényeket szerveznünk, és továbbra is ezt a vonalat szeretnénk képviselni.
A pénzügyi kollégáktól kapott jelentés szerint ebben az évben a Faluház betervezett teljes
költségvetése 28 750 927.-Ft volt, ebből eddig 16 451 749.-Ft-ot költöttünk. Mivel a
programok ingyenesen látogathatók, így a bevételünk is csekély, a belépőkből, és a
különböző bérleti díjakból összesen 1 042 312.-Ft folyt be.
Még függőben van egy Balatonleader pályázatunk a Szüreti Mulatsággal kapcsolatosan,
500 ezer forint összegben.

A Faluház programjai voltak 2018-ban
2018. január 13.

- Disznótor – Kertbarát Kör

2018. január 20.

- A Magyar Kultúra Napja

2018. február 8.

- Farsangolás, fánksütő verseny a Nyugdíjas
Klubban

2018. február 10.

- Télűző Boszorkány Parti

2018. február 13.

- Kőszeginé Ticz Marianna természetgyógyász
előadása az Életmód Klubban

2018. március 10.

- Nőnap

2018. március 14.

- Ünnepi megemlékezés

2018. március 27.

- Húsvétváró – Tojásfa díszítés

2018. április 12.

- Könyvbemutató a Költészet Napja alkalmából

2018. május 1.

- Majális

2018. május 26.

- Férfinap

2018. május 27.

- Hősök napja

2018. június 23 – augusztus 26.

- Strandi Szórakoztató Tér programok

2018. július 14-15.

- Zánkai Bor-Hétvégék

2018. július 20-22.

- Zánkai Bor-Hétvégék

2018. július 27-28.

- Zánkai Bor-Hétvégék

2018. augusztus 4.

- Zenés est

2018. augusztus 11.

- Zenés est

2018. augusztus 20.

- Ünnepi műsor

2018. szeptember 13.

- Lecsófőző parti a Faluháznál – Nyugdíjas Klub

2018. szeptember 15.

- Puskás Piroska „Zánkán élni jó, Vallomás
szövött képekben” című kiállítása

2018. szeptember 28.

- A Népmese Napja – mese előadás a
Faluházban

2018. október 3.

- Idősek Napja

2018. október 20.

- Szüreti mulatság

2018. október 23.
2018. november 6.

- Ünnepi megemlékezés a Faluházban
- Hahotajóga Takácsné Katival az Életmód
Klubban

2018. november 16.

- Márton Nap

2018. november 23.

- Közmeghallgatás

2018. december 2.

- Advent első gyertyagyújtás

2018. december 6.

- Mikulás műsor

2018. december 13.

- Nyugdíjas Klub Karácsonyi Ünnepség

2018. december 15.

- Falukarácsony

2018. december 31.

- Szilveszter

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.
Az ünnepi megemlékezésekkel kapcsolatosan (március 15., október 23.) testületi javaslat
alapján a napján ünnepeltük, de sajnos ez a javaslat nem váltotta be a hozzá fűzött
reményeket. Mivel iskolai időn kívül esik, így az iskolára egyáltalán nem számíthattunk,
csak klubjainkra, akik a szabad idejüket feláldozva próbáltak, és szerepeltek ezeken a
megemlékezéseken, annak ellenére, hogy nem volt érdeklődés sem az intézmények
dolgozói személyében, sem a lakosság körében.
Ezért kérjük, hogy ez a két ünnepi megemlékezés kerüljön vissza újra a régi időpontra,
iskolai műsorként a Faluház nagytermében, a gyermekek részvételével, és szereplésével,
adott esetben a klubok részvételével, de mindenképpen iskolai szervezésben, ahogy ez
korábban is volt, ugyanis klubjaink ezekben az időszakokban több párhuzamosan futó
rendezvény kapcsán nagyon leterheltek.

Pillanatok az elmúlt év rendezvényeiből
A Magyar Kultúra Napja

Télűző Boszorkány Parti

Nőnap

Március 15

Majális

Nőnap

Strandi Szórakoztató Tér

Borhét

Nyugdíjas Lecsóparti

Puskás Piroska „Zánkán élni jó, Vallomás szövött képekben” című
kiállítása

Idősek Napja

Szüreti Mulatság

2019-es célkitűzések
Zánka pezsgő kulturális élete közismert nemcsak Zánkán, de a környező településeken is,
nagy vonzereje van, de ezt csak az önkormányzat támogatásával tudjuk elérni.
Természetesen tudjuk, hogy nem kevés pénzről van szó, de szüksége van az embereknek
a szürke hétköznapok melletti kikapcsolódásra, szórakozásra. Jelenleg Zánkán nyugalom
és jó hangulat uralkodik, melyhez nagyban hozzájárulnak a rendezvények is, melyek
keretében az emberek kikapcsolódnak, barátokra találnak, egyszerűen jól érzik magukat. A
2019-es évben is szeretnénk folyamatosan színvonalas rendezvényeket szervezni,
melyhez szükség van anyagi támogatásra az önkormányzat részéről.
Arra törekszünk, hogy a hozzánk bármilyen okból betérő látogató jól érezze magát,
elégedetten távozzon tőlünk. Cél, hogy a tartalmas programok mellett ápoljuk
hagyományainkat, értékeinket, környezetünket. Továbbra is kiemelt feladatunknak tekintjük
a helyi közösségi kezdeményezések támogatását, szakmai segítését, az új
kezdeményezések felkarolását.
Úgy véljük, sikerült legfontosabb küldetésünk: az új létrehozása mellett, a régi és a helyi
hagyományok megőrzése és ápolása, melyek a közösségépítés alapjai mindenkor!
Köszönet
Ezúton szeretnénk megköszönni a Képviselő-testület támogatását, az önkormányzati
dolgozók segítő munkáját, valamint a Falugondnokság segítségét.
2019-re javasolt beruházások:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Székek és fotelok felújítása, vásárlása
A színpadi fénytechnika és függönyhúzó fejlesztése (Konzolok, fehér fények,
függönyhúzó motor)
2 db térmikrofon vásárlása
A Strandi Szórakoztató Térre 1 db Wifi hangfal és 2 db vezetéknélküli mikrofon
vásárlása
Új szeméttárolók az udvarra (a jelenlegi kukák lukasak)
A Faluház udvarának tereprendezése, beültetése
A kisház mögötti kerítés fedése (Egyed István birtokának elrejtése)
A Faluház parkolójának felfestése ( jelenleg káosz van egy-egy rendezvény
alkalmával)
Az öltözők folytatásával 1 belső raktár építése, ahol a technikai felszerelést, színpadi
díszleteket, kellékeket tudjuk tárolni. A külső tároló nem alkalmas erre a célra.
Jelenleg az egyik öltözőbe vannak bezsúfolva az említett eszközök.
2 db laptop a rendezvényekhez
1 Sencor SES4010SS Espresso kávéfőző
1 szőnyeg és 1 irodai szék vásárlása az emeleti irodába
Összetekerhető balettszőnyeg (táncos fellépésekhez követelmény)

Böhmné Kocsis Szilvia
Naná Bt.

Zánka, 2018. november 10.

