
4. NAPIREND Ügyiratszám: ZAN/243-1/2022. 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S  
a Képviselő-testület 2022. február 10-i nyilvános ülésére 

 
Tárgy: A közművelődési alapszolgáltatás megszervezésének 2022. évi szolgáltatási 

tervének jóváhagyása, a Faluház beszámolójának és házirendjének 
jóváhagyása 
 

Előterjesztő: Filep Miklós polgármester 
 

Előkészítette: Böhmné Kocsis Szilvia közművelődési munkatárs 
dr. Kiss Balázs Tamás aljegyző 

 
TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

 
A közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek 
követelményeiről 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdése szerint a feladatellátó az általa 
nyújtott közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez éves szolgáltatási tervet készít a tárgyév 
március 1-jéig. A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló önkormányzati rendelet alapján az 
önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások megszervezéséhez készített szolgáltatási tervet a 
tárgyév március 1. napjáig fogadja el. Az az önkormányzat, amely közösségi színteret tart fenn, 
meghatározza a közösségi színtér használati szabályait, működésének módját. Az elkészült használati 
szabályokat (házirendet) az előterjesztés melléklete tartalmazza. Továbbá elkészült a Faluház 2021. évi 
beszámolója is, amelyet szintén javaslok jóváhagyni. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjen. 
 
 HATÁROZATI JAVASLAT 

 
I. 

Zánka Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. 
§ (1) bekezdése alapján az előterjesztés 
melléklete szerinti közművelődési 
alapszolgáltatás megszervezésének 2022. évi 
szolgáltatási tervét és programtervét 
jóváhagyja. 

  
II. 

Zánka Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Faluház házirendjét az előterjesztés 
melléklete szerint jóváhagyja. 
 
 



 
 III. 

Zánka Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Faluház 2021. évi beszámolóját 
elfogadja. 

 
Zánka, 2022. február 7. 
 
 
 
 

 Filep Miklós 
polgármester 

 



Zánka Programterv 2022 

 

JANUÁR 

Január 22. A Magyar Kultúra Napja – 10 éve kezdődött  

10 éves a Zánkai Nevesincs Színjátszókör  - online műsor                                                 0.-Ft                                                                                             

 

FEBRUÁR 

Február 11.  Ismeretlen Ismerős 7. adás                                                                                                           

Február 26. Télbúcsúztató                                                                                            50.000.-Ft                                                           

 

MÁRCIUS 

Március 12. Nőnap                                                                                                     200.000.-Ft                                                                                  

Március 14. Ünnepi megemlékezés                                                                             10.000.-Ft     

Március 25. Színházi előadás a Déryné program keretében                                                 0.-Ft 

 

ÁPRILIS 

Április 8. Egy óra versek között - Költészet napi program                                        100.000.-Ft  

Április 18. Húsvéti tojáskereső túra                                                                                      0.-Ft                                       

 

MÁJUS 

Május 1.  Majális és Családi Nap                                                                              300.000.- Ft       

Május 14.Kiállítás                                                                                                        50.000.-Ft                                                                                                                   

Május 31. Hősök Napja                                                                                                        0.- Ft 

 

JÚNIUS                                                             

Június 25. Szent Iván éji szezonnyitó és összetartó rendezvény                                500.000.-Ft                                                                                                                                                      

 

JÚLIUS - Augusztus 

Július 2-augusztus 21-ig  Animációs tér program                                                   2.500.000.-Ft     

 Gyermek kézműves foglalkozás, csillámfestés – minden nap  

 Zumba: kedd, csütörtök, szombat 

 Vízi torna: szerda, péntek  

 Gyermekműsor: minden szombaton 

 Strandmozi: pénteki napokon - alkalmanként                                               

 



Július 16-30. Borhetek                                                                                             4.000.000.-Ft 

Augusztus 13. Koncert az Animációs téren                                                            1.500.000.-Ft                     

Augusztus 20.  Szent István Nap                                                                                500.000.-Ft                                                                                                                    

 

SZEPTEMBER 

Szeptember 3. Zánkai Értékek Napja a Tájháznál                                                      300.000.-Ft 

Szeptember 7. Kiállítás                                                                                                 50.000.-Ft 

Szeptember 17. Családi Nap                                                                                      200.000.-Ft 

Szeptember 30. A Népmese Napja – mese előadás                                                    180.000.-Ft                                 

 

OKTÓBER 

Október 7.  Idősek Napja                                                                                            300.000.-Ft   

Október 15. Szüreti Mulatság                                                                                     500.000.-Ft 

Október 22. Ünnepi megemlékezés a Faluházban                                                       l0.000.-Ft 

 

NOVEMBER 

November 11. Márton napi program                                                                                     0.-Ft 

November 27. Adventi gyertyagyújtás                                                                       200.000.-Ft                       

 

DECEMBER                                                

December 4.  Adventi gyertyagyújtás                                                                                   0.-Ft                       

December 6.  Mikulás                                                                                                180.000.-Ft                                                                                                                                          

December 11. Adventi gyertyagyújtás                                                                                  0.-Ft                       

December 18.  Falukarácsony és óévbúcsúztató                                                        200.000.-Ft     

                                                                                                                               11.830.000.-Ft 

Művelődő közösségek működésének támogatása                                                   2.000.000.-Ft 

                                                                                                                                                             

Összesen:                                                                        13.830.000.-Ft 

A programok változhatnak! 

                                                                 A programtervet készítette:  

                                                                                                                 Böhmné Kocsis Szilvia 

                                                                                                                     Zánka Faluház 

Zánka, 2022. 01. 03. 



Tárgyév 2022

Település neve Zánka
A közművelődési alapszolgáltatás 
ellátásának módja Közösségi Színtér

Közművelődési intézmény neve Zánka Faluház

Közművelődési intézmény székhely címe 8251 Zánka, Rákóczi u. 32.

Ellátott alapszolgáltatások A, F

Felelős vezető neve Filep Miklós

Szakmai vezető neve Böhmné Kocsis Szilvia

Kitöltő neve és beosztása Böhmné Kocsis Szilvia

Kitöltő telefonszáma 305538477

Kitöltő e-mail címe zankamuv@pr.hu

Szolgáltatási terv előlap 

mailto:zankamuv@pr.hu


Közművelődési alapszolgáltatások 
Kultv. 76. § (3)

A közösségi 
tevékenység 
megnevezése

A közösségi tevékenység 
célja

A közösségi 
tevékenység 

rendszeressége vagy 
tervezett időpontja, 

időtartama

A közösségi 
tevékenysé
gben részt 

vevők 
tervezett 

száma (fő)

A közösségi 
tevékenység 

helyszíne/ 
helyszínei

A közösségi tevékenységben a 
helyi lakosság részvételi módja

(1)               
Állami 

normatíva

(2) 
Önkormány

zati 
támogatás 

(állami 
normatíván 

kívül)

(3)                
Egyéb 
hazai 
állami 

pályázati 
támogatás 

(NKA, 
Csoóri 
Alap, 
egyedi 

támogatás..
)

(4)                 
Európai 
Uniós 

pályázati 
támogatás

(5)               
Saját 

bevétel

(6)               
Egyéb 

bevételi 
forrás 

(adomány
, Norvég 
Alap…)

Őszirózsa 
Nyugdíjas Klub Közösségfejlesztés Havi egy alkalom 80 fő Közösségi 

színtér Tagok 200 000

Okályi Iván 
Kertbarát Kör Közösségfejlesztés Heti egy alkalom 30 fő Közösségi 

színtér Tagok 200 000

Életmód Klub Közösségfejlesztés Heti egy alkalom 25 fő Közösségi 
színtér Tagok 200 000

Honismereti Kör Közösségfejlesztés Havi egy - két 
alkalom 18 fő Közösségi 

színtér Tagok 200 000

Magyar Tenger 
Népdalkör Hagyományápolás Heti egy alkalom 20 fő Közösségi 

színtér Tagok 200 000

Zánkai Nevesincs 
Színjátszókör Hagyományápolás Heti egy alkalom 20 fő Közösségi 

színtér Tagok 200 000

Zánkai Nőklub Hagyományápolás Heti egy alkalom 15 fő Közösségi 
színtér Tagok 200 000

1 400 000

Rendezvény/program/projekt 1.
Zánkáért 
Kulturális 
Egyesület 

Helyi kulturális programok 
biztosítása

Évi több alkalom 150 fő Közösségi 
színtér

Állandó lakosok 600 000

Rendezvény/program/projekt 2. Magyar Kultúra 
Napja Ünnepi megemlékezés Évi egy alkalom 100 fő Közösségi 

színtér
Állandó lakosok 0

Rendezvény/program/projekt 3. Ismeretlen Ismerős Helyi kulturális programok 
biztosítása

Évi 3-4 alkalom 100 fő Online műsor Állandó lakosok 0

Rendezvény/program/projekt 4. Téliűző program Hagyományápolás Évi egy alkalom 100 fő Közösségi 
színtér

Állandó lakosok 50 000

Rendezvény/program/projekt 5. 15.márc Ünnepi megemlékezés Évi egy alkalom 80 fő Közösségi 
színtér

Állandó lakosok 10 000

Rendezvény/program/projekt 6. Nőnap Hagyományápolás Évi egy alkalom 150 fő Közösségi 
színtér

Állandó lakosok 200 000

Rendezvény/program/projekt 7. Majális Helyi kulturális programok 
biztosítása

Évi egy alkalom 150 fő Közösségi 
színtér

Állandó lakosok, nyaralók, 
túristák 300 000

Rendezvény/program/projekt 8. Költészet Napja Ünnepi megemlékezés Évi egy alkalom 80 fő Közösségi 
színtér

Állandó lakosok 100 000

Rendezvény/program/projekt 9. Hősök Napja Ünnepi megemlékezés Évi egy alkalom 50 fő
Faluházzal 
szembeni 
emlékmű

Állandó lakosok 0

Rendezvény/program/projekt 10. Kiállítás Helyi kulturális programok 
biztosítása

Évi két alkalom 100 fő Közösségi 
színtér

Állandó lakosok, nyaralók, 
túristák 100 000

Rendezvény/program/projekt 11. Szentiván éji 
szezonnyitó

Helyi kulturális programok 
biztosítása

Évi egy alkalom 200 fő Zánka strand Állandó lakosok, nyaralók, 
túristák 500 000

Rendezvény/program/projekt 12. Zánkai Borhetek Helyi kulturális programok 
biztosítása

Évi egy alkalom 1000 fő
Zánka strand 

rendezvénysát
or

Állandó lakosok, nyaralók, 
túristák 4 000 000

Rendezvény/program/projekt 13. Nyári 
gyermekprogram

Helyi kulturális programok 
biztosítása

Évi nyolc alkalom 400 fő Zánka strand 
animációs tér

Állandó lakosok, nyaralók, 
túristák 2 500 000

Rendezvény/program/projekt 14. Szent István Nap - 
Augusztus 20. Nemzeti ünnep Évi egy alkalom 500 fő Zánka strand 

animációs tér
Állandó lakosok, nyaralók, 

túristák 500 000

Rendezvény/program/projekt 15. Zánkai Értékek 
Napja                                           Hagyományápolás Évi egy alkalom 200 fő Tájház Állandó lakosok, nyaralók, 

túristák 300 000

Rendezvény/program/projekt 16. Nyáresti koncertek Helyi kulturális programok 
biztosítása

Évi 3  alkalom 1000 fő Zánka strand 
animációs tér

Állandó lakosok, nyaralók, 
túristák 1 500 000

Rendezvény/program/projekt 17. A Népmese Napja Helyi kulturális programok 
biztosítása

Évi egy alkalom 100 fő Közösségi 
színtér

Általános iskola alsó tagozat, 
óvodások 180 000

Rendezvény/program/projekt 18. Szüreti Mulatság Helyi kulturális programok 
biztosítása

Évi egy alkalom 1000 fő Zánka utcái Állandó lakosok, nyaralók, 
túristák 500 000

Rendezvény/program/projekt 19. Idősek Napja Helyi kulturális programok 
biztosítása

Évi egy alkalom 150 fő Közösségi 
színtér

Állandó lakosok 300 000

Rendezvény/program/projekt 20. 23.okt Nemzeti ünnep Évi egy alkalom 80 fő Közösségi 
színtér

Állandó lakosok 10 000

Rendezvény/program/projekt 21. Márton nap Hagyományápolás Évi egy alkalom 200 fő Közösségi 
színtér

Állandó lakosok 0

Rendezvény/program/projekt 22. Advent Hagyományápolás 3 adventi vasárnap 200 fő Közösségi 
színtér

Állandó lakosok 200 000

Rendezvény/program/projekt 23. Mikulás Hagyományápolás Évi egy alkalom 100 fő Közösségi 
színtér

Állandó lakosok 180 000

Rendezvény/program/projekt 24. Családi Nap Helyi kulturális programok 
biztosítása

Évi egy alkalom 100 fő Közösségi 
színtér

Állandó lakosok 200 000

Rendezvény/program/projekt 25. Karácsony Hagyományápolás Évi egy alkalom 200 fő Közösségi 
színtér

Állandó lakosok 100 000

Rendezvény/program/projekt 26. Óévbúcsúztató Helyi kulturális programok 
biztosítása

Évi egy alkalom 80 fő Közösségi 
színtér

Állandó lakosok 100 000 0

ÉVES MUNKATERV 2022

ÖSSZESEN ÁLLAMI NORMATÍVA
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Egyéb,  
nem 

kötelező
en 

ellátand
ó közmű-
velődési 
feladat

Szolgáltatási terv 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § (2)

Művelődő közösségek létrejöttének 
elősegítése, működésük támogatása, 
fejlődésük segítése, a közművelődési 

tevékenységek és a művelődő 
közösségek számára helyszín 

biztosítása

Az amatőr alkotó- és előadó-
művészeti tevékenység feltételeinek 

biztosítása



1 400 000 12 430 000 0 0 0 0Éves mukatervben szereplő bevételek összesítése

ÉVES BEVÉTEL ÖSSZESEN (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) 13830000



Jóváhagyási záradék

XY település önkormányzata a közművelődési közösségi színtér 2022. évi szolgáltatási tervét a 
 számú  határoztatával jóváhagyta.

XY település önkormányzata a _______________ közművelődési intézmény szolgáltatási tervét a 
2022. évi munkaterv részeként a ______ számú  határoztatával jóváhagyta.

Kihirdetési záradék

A szolgálatási tervet a közművelődési közösség színtér/közművelődésintézmény székehelyén és 
telephelyén az előcsarnokban/aulában jól látható helyen legkésőbb a jóváhagyást követő 15 napon 
belül ki kell helyezni.



A Kultv. 76. § (3) bekezdés a)  pontja szerinti közművelődési alapszolgáltatást a feladatellátó 
felsőfokú közművelődési szakképzettséggel vagy közösségi és civil fejlesztő szakember 
szakképzettséggel, képesítéssel, tanúsítvánnyal vagy szakmai tapasztalattal rendelkező 
szakember bevonásával valósítja meg.
Helyszín biztosítása a művelődő közösségnek a rendszeres és alkalomszerű művelődési, közösségi 
tevékenység végzéséhez.
Bemutatkozási lehetőségek teremtése a művelődő közösség számára.
Adminisztrációs, irodatechnikai támogatás, információ szolgáltatás a művelődő közösség 
számára.
Fórum szervezése a Közművelődési Kerekasztal bevonásával, a művelődő közösségek vezetőinek 
részvételével, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos 
észrevételeiket, javaslataikat.
a) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, az
állampolgári részvétel fejlődését elősegítő, közösségfejlesztő programokat, tevékenységeket vagy
szolgáltatásokat szervez;
b) támogatja az önkéntes tevékenységeket, az önkéntességgel kapcsolatos programokat, vagy
szolgáltatásokat szervez;
c) a gyermekek, az ifjúság, az idősek művelődését segítő, a családi életre nevelő családbarát, a
generációk közötti kapcsolatokat, együttműködést elősegítő programokat, tevékenységeket vagy
szolgáltatásokat szervez;
d) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását elősegítő programokat,
tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;
e) a szegénységben vagy más hátránnyal élő csoportok társadalmi, kulturális részvételét
fejlesztő, a megértést, a befogadást, a felzárkózást, az esélyegyenlőség megvalósulását elősegítő
programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;
f) a lelki egészség megőrzését szolgáló, a függőséget, devianciát, áldozattá válást megelőző
programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;

g) a települési önkormányzattal együttműködésben szakmai támogatást biztosít a helyi
partnerségi egyeztetési, együttműködési folyamatok kialakításához és működtetéséhez, biztosítja
a közösségi tervezési folyamatok szakmai, szervezési és technikai feltételeit, valamint

h) az a)–g) pontban foglalt tevékenységek megvalósításában szakmai és infrastrukturális
támogatást nyújt.
a) iskolarendszeren kívüli tanfolyamokat, képzési alkalmakat szervez, támogatja azok
megvalósítását;
b) iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző szakkörök, klubok, közösségek megalakulását,
tevékenységét szervezi, támogatja azok megvalósítását;
c) az életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségeket szervez, támogatja azok
megvalósulását,
d)  népfőiskolai programokat, szabadegyetemeket szervez, támogatja azok megvalósítását;
e) ismeretterjesztő alkalmakat szervez, támogatja azok megvalósítását és ismeretszerző
lehetőségeket teremt, valamint
f) hozzásegít az elektronikus közszolgáltatások megismeréséhez, a digitális világban történő
eligazodáshoz, az ezeket szolgáló eszközök alkalmazásához.
a) a helytörténettel, a népművészettel, a népi iparművészettel és a település szellemi kulturális
örökségével kapcsolatos csoportot, szakkört, klubot működtet, támogatja a művelődő
közösségek ezirányú munkáját;
b) részt vesz a helyi művelődési szokások gondozásában, gazdagításában, értéktárak
kialakításában, gondozásában, a települési értékeket bemutató és népszerűsítő programokat,
tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, és támogatja azok megvalósítását;
c) az anyanyelvápolás érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez,
támogatja a művelődő közösségek ezirányú munkáját;
d) a nemzeti, az európai és az egyetemes kultúra, továbbá a külhoni nemzetrészek kulturális
értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez,
támogatja azok megvalósítását;
e) a helyi vagy térségi nemzetiségi vagy kisebbségi közösségek bevonásával a nemzetiségi és más
kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket,
szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását, valamint
f) az ünnepek kultúrájának gondozása érdekében a helyi szokások figyelembevételével, a
művelődő közösségek, illetve a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítésével
foglalkozó közösségek bevonásával szervezi az állami, a nemzeti, a társadalmi és településhez
kötődő ünnepek helyi alkalmait, támogatja azok megvalósítását.
a) a képzőművészet, a zeneművészet, a táncművészet, a színház- és bábművészet, a
versmondás, a film- és médiaművészetek, az irodalom területén tevékenységet folytató
amatőrművészeti csoportot, szakkört, klubot szervez, elősegíti azok létrejöttét, támogatja azok
működését, valamint
b) az a) pont szerinti közösségek tevékenységének támogatása érdekében szakmai és
infrastrukturális támogatást nyújt.

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) a településen élő vagy tanuló hátrányos helyzetű személyek tehetségének kibontakoztatása,
kompetenciáinak fejlesztése érdekében művészeti és egyéb foglalkozásokat, szakköröket,
klubokat működtet, támogatja azok megvalósítását, valamint
b)  felzárkóztatást segítő tanórán kívüli foglalkozásokat biztosít.

a) a helyi szellemi, épített és természeti örökségre építő közösségi és kreatív gazdaságot fejlesztő
programokat, tevékenységeket és szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását;

b) az egyéni és közösségi tudást és kreativitást erőforrásként értelmező és használó helyi
gazdaságot fejlesztő programokat kezdeményez, támogatja azok megvalósítását;
c) a kulturális terület- és településfejlesztéssel, helyi vállalkozás- és termékfejlesztéssel, kreatív
iparral, a kulturális turizmussal kapcsolatos programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat
szervez, támogatja azok megvalósulását, valamint
d) hozzásegít az információs és kommunikációs technológiák, a digitalizáció kulturális alapú
használatához.

Kulturális alapú gazdaságfejlesztés

A tehetséggondozás és -fejlesztés 
feltételeinek biztosítása



A szolgáltatási terv készítését a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények 
és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § írja elő.

A feladatellátónak az általa nyújtott közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez éves szolgáltatási 
tervet kell készítenie tárgyév március 1-jéig.

Az éves szolgáltatási tervnek tartalmaznia kell a biztosított közművelődési alapszolgáltatások keretében
tervezett közösségi programok, tevékenységek és folyamatok (a továbbiakban együtt: közösségi
tevékenység) megnevezését; a közösségi tevékenység céljának rövid leírását, az egyes közösségi
tevékenységek közművelődési alapszolgáltatásokba való besorolását azzal, hogy minden egyes közösségi
tevékenység csak egy alapszolgáltatásba sorolható be; a közösségi tevékenység rendszerességét vagy
tervezett időpontját és a résztvevők tervezett számát; a helyi lakosság közösségi tevékenységek
megtervezésében, megvalósításában és értékelésében való részvételének módjait.
Az éves szolgáltatási terv a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei érdeklődésén, igényein és 
szükségletein alapul, azt a feladatellátó a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei, valamint – ha az 
adott településen működik – a Közművelődési Kerekasztal bevonásával készíti elő.

A feladatellátó (önkormányzat) határozza meg, hogy az adott közművelődési alapszolgáltatáson belül mely 
szakmai feladatokat milyen módon és mértékben lát el.

A feladatellátó az éves szolgáltatási tervet a feladatellátás helyén, továbbá a közművelődési intézményben 
vagy a közösségi színtérben, illetve a helyben szokásos módon közzéteszi legkésőbb a fenntartói jóváhagyást 
követő 15 napon belül.

Közművelődési intézmény esetében az éves szolgáltatási terv a közművelődési intézmény éves 
munkatervének részét képezi.



68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet
a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről

082091    Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése                                                                                  
Ide tartozik:
- a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, a 
különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, a közösség- és 
társadalmi részvétel, a közösségfejlesztés feltételrendszerének javítása, az állampolgári részvétel 
növelése, az önkéntesség és a virtuális közösségek erősítése, a gyermekek, az ifjúság, az idősek, a 
nemzetiségek és a külhoni magyarok közösségi művelődésének segítése, a szegénységben élők és 
kirekesztett csoportok társadalmi, kulturális részvételének fejlesztése, a megértés, a befogadás, az 
esélyegyenlőség elősegítése, mentálhigiénés, prevenciós programok megvalósítása.

082092    Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása                                  
Ide tartozik:
- a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak, helytörténetének, 
népművészetének, népi iparművészetének, szellemi kulturális örökségének feltárása, 
megismertetése, a helyi művelődési szokások és értéktárak, a magyar nyelv gondozása, 
gazdagítása, az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek 
megismertetése, az ünnepek kultúrájának gondozása.
082093    Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek                                                         
Ide tartozik:
- az öntevékeny, önképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségek, 
népfőiskolák megteremtése, a tehetségfejlesztés, az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő 
közösségek tevékenységének elősegítése, alkotó művelődési közösségek, művészeti csoportok, 
körök, klubok, szabadegyetemek biztosítása.
082094    Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés                                                                        
Ide tartozik:
- a kulturális turizmus, a kulturális vidékfejlesztés, a közösségi gazdaság feltételeinek biztosítása, a 
digitális tartalomszolgáltatás, továbbá az információs és kommunikációs technológiákhoz való 
hozzáférés biztosítása.



A helyi közművelődési rendeletben nevesített közművelődési kötelező alapszolgáltatást biztosító 
közművelődési közösségi színtér(ek), intézmények készítenek szolgáltatási tervet. Az intézmény a 
telephelyekre is figyelmmel egy szolgáltatási tervet készít.
A szolgáltatási terv naptári évre készül.
A szolgáltatási terv kitöltésével kapcsolatban követelmény a valósághűség, a hitelesség, a megalapozottság, a 
szakszerűség, a megbízhatóság, a  teljeskörűség.
A szolgáltatási terv közművelődési alapszolgáltatásonként vagy/és tételenként veszi számba a megvalósítás 
forrásszükségletét és forrásösszetételét pénzforgalmi szemléletben.
A szolgáltatási terv a normatív támogatás felhasználásának előzetes terve, a normatíva elszámolás igazoló 
dokumentuma.
Közösségi színtér esetében a normatív támogatás összegének felhasználásánál ajánlott tervezni a legalább 
középfokú végzettséggel rendelkező munkatárs foglalkoztatásával, a feladatellátást biztosító épület 
üzemeltetésével kapcsolatos kiadásokat.
A szolgáltatási terv forrásszükségletének meg kell egyeznie az önkormányzat által jóváhagyott közművelődési 
terület érintő előirányzatokkal.
A jogszabályban előírt kötelező és a helyi közművelődési rendeletben meghatározott alapszolgáltatásoknál 
legalább egy feladatnak szerepelnie kell.

A teljeskörűség biztosítása érdekében lehetséges az önként vállalt, nem közművelődési alapszolgáltatási 
körben megvalósuló közösségi tevékenységek rögzítése is a Rendezvény/program/projekt sorokban.

Egy közösségi tevékenységet csak egyszer lehet a táblázatban szerepeltetni. Amennyiben a közösségi 
tevékenység több alapszolgáltatási jellemzővel is rendelkezik, a legjellemzőbb alapján kell elvégezni a 
besorolást.



Zánka Faluház Házirend 

 

Intézmény megnevezése: Zánka Faluház 

Felügyeleti szerve: Zánka Község Önkormányzata 

Nyitva tartás: 

A közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi 

színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet alapján. 

Hétfő: 13.00 - 21.00 

Kedd: 14.00 - 22.00 

Szerda: 16.00 - 22.00 

Csütörtök: 14.00 - 20.00 

Péntek: 9.00 – 15.00 

Szombat: 16.00 - 20.00 

Vasárnap: Zárva 

A közösségi színtér igénybevételének házirendje: 

1. A közösségi színteret, helyiségeit nyitvatartási időben minden érdeklődő látogathatja, 

igénybe veheti kulturális szolgáltatásait, berendezéseit, felszereléseit és más eszközeit. 

2. A Közösségi Színtér helyiségeiben 14 éven aluliak 20.00 óra után csak szülő vagy nagykorú 

személy felügyelete mellett tartózkodhatnak. 

3. A közösségi színteret annak rendeltetése szerint, – szervezett, kötött program kivételével 

minden érdeklődő – igénybevételi szándék bejelentése nélkül – szabadon használhatja. 

4. Az előzetes bejelentéssel történő igénybevétel esetén csak a teljeskörű felelősség vállalásával 

történhet. 

5. A közösségi színtér helyiségeiben minden látogató köteles a közösségi és társas élet 

szabályait betartani, kulturált magatartást tanúsítani. 

6. A közösségi színtérként működő helyiségek, közösségi célokat szolgálnak, ezért védelme, 

berendezésének és felszerelésének anyagi felelősséggel történő használata, a tisztaság és rend 

megóvása minden látogató kötelessége. 

7. A látogató személyes tárgyainak megóvásáért a fenntartó önkormányzat felelősséget nem 

vállal. 

8. A közösségi színtér helyiségeinek egyedi igénybevételi szándékát legalább 5 nappal a 

tervezett igénybevétel előtt kell kérni. A helyiséghasználati igényekről a polgármester dönt. 

https://njt.hu/jogszabaly/2018-20-20-5H


9. Az Önkormányzat természetbeni juttatásként a községben működő önszerveződő 

közösségek részére ingyenesen biztosítja a közösségi színtér helyiségeinek igénybevételét. Más 

szervezetek vonatkozásában a polgármester dönt a helyiségek ingyenes igénybevételének 

lehetőségéről. 

10. A bérleti díjak mértékéről a Képviselő-testület határozattal dönt. 

11. A közösségi színtér használata során a Házirend betartása kötelező. 

 

Ez a szabályzat Zánka Község Önkormányzata …………………..számú határozatával  

……………………………….napján lép hatályba. 

 

 



Beszámoló Zánka Faluház  

2021 

 

Közművelődési Intézményünk 2021. évi tevékenysége a koronavírus járvány miatt sajnos 

online formában kezdődhetett el, pont úgy, ahogy 2020-ban befejeztük. 

Minden erönkkel arra törekedtünk, hogy a klasszikus értékek közvetítése, a hagyományok 

ápolása, a közösség erősítése, a helyi identitástudat növelése tovább folytatódjék járvány 

alatt is. Nagy örömünkre igazán jól működött, és napjainkban is jól működik a 

kezdeményezésünk, az online rendezvények közvetítése, melyekkel nagyon sok embert 

megszólítunk, és erőt, kitartást adunk, amíg nem tér vissza a „normális” élet. Az itt élő 

embereknek nagy segítség, hogy legalább online formában, de tovább folytatódott a 

kulturális élet Zánkán. 

 

BESZÁMOLÓ A KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL  

Alapvető célunk az volt, hogy a kulturális élet, a közösség erősítése tovább folytatódjék a 

járvány alatt is, hogy senki ne érezze azt, hogy egyedül van. A Faluház Facebook csatornáján 

keresztül sugározzuk a programokat, és nagyon jó látni, hogy egyre többen követik a 

műsorokat. A statisztika azt mutatja, hogy jól döntöttünk, hiszen több ezres nézőszámmal 

büszkélkedhetünk. Próbáltunk úgy haladni a programokkal, mintha nem lenne semmi gond, 

hiszen az emberek izgatottan várják, hogy mi lesz a következő műsor? Úgy éreztük, hogy ezt 

kell tennünk, hogy nem dőlhetünk hátra, és nem várhatunk arra, hogy mikor lesz vége ennek 

a világnak, a vírusnak, a vészhelyzetnek? Az emberek számítottak ránk, és mi nem 

hagyhattuk cserben őket! 

Művelődő közösségek tevékenysége 

Az intézmény kötelékében működő csoportok működésében is megszűnt a személyes 

találkozás, a heti rendszerességgel szervezett programok. Szerencsére a Facebook nekik is 

segítséget nyújtott, hiszen ezen a csatornán tudták és tudják ma is tartani egymással a 

kapcsolatot, különböző történeteket, és fotókat osztottak, osztanak meg egymás között. Ez 

sokaknak óriási erőt adott és ad a bizonytalan és válságos helyzetben. A Zánkáért Kulturális 

és Közösségi Egyesületünk is tette a dolgát ebben az évben is, a klubok tevékenyen 

bekapcsolódtak a rendezvények szervezésébe és lebonyolításába is. 

 



A 2021-es év rendezvényei:  

A Magyar Kultúra Napja 

Az ünnepek alatt volt alkalmunk felkészülni a 2021-es évre, és január 22-én megtartottuk 

Zánkán a Magyar Kultúra Napját egy kerekasztal beszélgetés formájában, szintén élő 

adásban a Facebookon. 

Meghívott vendégeink voltak Kocsis Ervinné nyugdíjas tanítónő, Zánka díszpolgára, és a 

„Zánka Községért” kitüntetés tulajdonosa, Marosszékyné Csósza Mária, szintén nyugdíjas 

pedagógus, a Zánkai Nőklub vezetője, a Kulturális Bizottság tagja, Horváth Lajos 

iskolaigazgató, képviselő, a Kulturális Bizottság elnöke, Filepné Kovács Julianna könyvtáros, A 

Zánkai Általános Iskoláért Alapítvány elnöke. A beszélgetést szintén mi vezettük, és annak 

ellenére, hogy ez a téma nem könnyű, mégis egy jó hangulatban eltöltött tartalmas program 

volt.  

Disznóvágás – online beszélgetés 

A következő online közvetítésünk az Okályi Iván Kertbarát Kör tagjaival zajlott, ugyanis 20 

éve már, hogy minden évben disznóvágást rendeznek a településen. Mivel idén sajnos a 

vészhelyzet miatt ez a rendezvény is elmaradt, ezért megpróbáltuk valamilyen szinten 

pótolni ezt. Online kerekasztal beszélgetést folytattunk a Kertbarát Kör vezetőjével Mészáros 

Gézával, és a kertbarátok néhány tagjával Albert Ferenccel, Dél Jenővel és Resze Tiborral.  

Mikor, hol, hogyan kezdődött a disznóvágás hagyománya Zánkán? Mi történik, hogy történik, 

na és persze kinek mi a feladata a minden évben visszatérő hajnalon, és napon? Csőstül 

jöttek a kérdések, és válaszok. A műsorban természetesen felidéztük az elmúlt 

disznóvágások jó hangulatát is az összegyűjtött fotók segítségével, melyet levetítettünk a 

nézőknek.  

Ismeretlen Ismerős 4. adás 

Ismeretlen Ismerős sorozatunk 4. adásának vendége Iván Katalin volt. Kati jelenleg 

Kővágóörsön él, de annyi emlék köti Zánkához, hogy zánkainak mondható. Pár évesen került 

ide a családjával, és egy igazi közéleti személyiség vált belőle. Sok mindennel dicsekedhetne, 

de ő elsősorban Tanítónő. Mindig is ez éltette őt, és nyugdíjasként is ez a szenvedélye. 

Nőnap 

Március a Nőnap ideje, melyre a Nevesincs Színjátszókor férfitagjaival készültünk egy online 

műsorral, de sajnos a vírus gyors terjedése miatt nem tudtunk minden szereplőt meghívni, 

ahogy szerettük volna, ezért csak az a pár ember vett részt a beszélgetésben, akik 2012-ben 

egy januári téli délután elhatározták, hogy elindítják a Nőnapi műsor hagyományát Zánkán.  

Az akkori csapat tagjai: Balázs Zsolt, Böhm Tamás, Péringer Miklós, Szabadi Károly, és Szabó 

Péter voltak, és ehhez a csapathoz csatlakozott Szabó Zsolt, aki gyönyörű dalaival vette le a 

lábukról a hölgyeket. A beszélgetés folyamán végig haladtunk évről-évre a nőnapi 



műsorokon. Ennek kapcsán láthattuk a további szereplőket is, akik a következő években 

kapcsolódtak a fiúkhoz, Török Gyula, Loch Ottó, Sólyom Jenő, Szakmány László, Páll Árpád, 

Sibak András, Bácsi Jenő, Gaál Tibor, Királyházi Dániel, Petrás Róbert, Móró Zsolt, 

vendégszereplők voltak Egyed István, dr. Oláh Kálmán és Varga Zoltán. A nőnapi műsorokat 

Böhm Tamás írta és rendezte. Reméljük a következő évben egy újabb darabbal tudnak 

színpadra lépni a fiúk! 

Húsvét 

A húsvéti ünnep alkalmából TOJÁSFÁT állítottunk a Faluház udvarán egy kis dekorációval. 

Sajnos ebben az évben sem tudtunk közösen díszíteni, de felhívásunkra nagyon sokan 

akasztottak szép hímes tojásokat a tojásfára, melyet mindenkinek köszönünk! Húsvét 

vasárnap és hétfőn Tojáskereső Túrára hívtuk a lakosságot a Parkerdőbe, és úgy tűnik a 

felhívás nagyon népszerű volt. Mindkét nap családok sora indult a tojások nyomába, és 

izgatottan haladt végig a piros szalagokkal kijelölt útvonalon.  A „tojásokat” olyan helyekre 

rejtettük el, melyet mindenki könnyen megtalált, egy kellemes séta alkalmával. A játék nem 

verseny volt, inkább egy jó program, egy tartalmas, vidám túra a friss levegőn azokkal, akiket 

szeretünk! 

Magyar Költészet Napja 

Április 11-én ünnepeltük a Magyar Költészet Napját. Ezt a programot sem szerettük volna 

kihagyni, de mivel a Faluház még mindig zárva van, valami mást, valami újat próbáltunk 

kitalálni, amiben szintén a közösség összetartó erejét használtuk fel, hiszen Zánka ettől más, 

és ezzel tűnik ki a többi település közül, a kiváló közösségével. Meghirdettünk egy online 

versmondást úgy, hogy tulajdonképpen a részleteket az utolsó pillanatig titokban tartottuk, 

hogy meglepetés legyen a lakosságnak. Radnóti Miklós: Nem tudhatom… című versét 

szavaltuk úton-útfélen, otthon, a ház előtt, a játszótéren vagy az erdőszélen pontosan 32-en. 

Hogyan állt össze a vers? Felhívásunkra többen jelentkeztek, de volt olyan is, akit az utcán 

szólítottunk le, és megkérdeztük: elszavalna egy sort Radnóti verséből? Nagyon jó érzés volt, 

hogy senki nem utasította vissza a kérést, ahol, és ahogy voltak, már szavaltak is, a kamera 

pedig már vette is sorokat. Két nap forgattunk és összeállt a vers. Azt hiszem, nyugodtan 

mondhatjuk, hogy a 2021-es Költészet Napja Zánkán nem mindennapi esemény lett, és 

örökre beírja magát Zánka történelmébe!  

Majális 

Sajnos most sem tarthattunk önfeledt szórakoztató programot a Faluház udvarán, és 

májusfát is csak jelképesen állítottunk, abban bízva, hogy hamarosan visszaáll a „normális 

élet”, és újra visszatérhet az élet a Faluházba is. Program nélkül viszont nem maradtunk, 

hiszen meghirdettük a Majálisi Kincskereső Kalandtúrát Zánkán, ami nagyon izgalmasnak 

ígérkezett. A kincset elhelyeztük a Hegy-tónál és május elsején közzétettük a GPS 

koordinátákat a Faluház Facebook oldalán, és elindulhatott a kincskeresés. Már délelőtt 



sokan útnak indultak, és sorra érkeztek hozzánk a fotók, melyeket a kincs helyszínén kellett 

készíteni.  

Rendezvényünket támogatta a Jegesmedve Büfé, Szabó Péter kisboltja, Kocsis Ervinné Ila 

néni, és a Boróka Kertészet. Másnap reggel a beérkezett fotókkal bizonyított kincskeresők 

között élő sorsolás útján sorsoltuk ki a nyerteseket, melyet a Faluház Facebook oldalán bárki 

nyomon követhetett. 

Ismeretlen Ismerős 5. adás 

Vendégünk volt Szabó Péter, akit szinte mindenki ismer, de talán mégsem. A “KERESKEDŐ“… 

de erről most nem kérdeztük! Hol? Hogyan? Mikor? Miért? Kérdések és válaszok egy másik 

szemszögből. A műsor óriási nézettségnek örvendett, sokan szorítottak Péternek és sokan 

izgultak érte, éppúgy, mint ahogy ő is végig izgulta az adást. Szabó Péter a vérbeli kereskedő, 

akinek mindig a vevő a legfontosabb, aki a nap bármely szakában mosolygósan hangos 

köszönéssel fogadja a vásárlókat, éppúgy, mintha a legjobb barátai tértek volna be a boltba, 

aki nem győzi elégszer megköszönni a vásárlást. Ő a KERSKEDŐ! Pétert most egy új oldaláról 

is megismerhettünk, érdekes és izgalmas történeteket mesélt a fiatalságáról, a családjáról. 

Élete tele volt fordulatokkal és élményekkel, melyeket most megosztott velünk. Az adás 

minden másodperce lekötötte a nézőket és bennünket is. 

Közösségek Hete 

Keressük értékeinket! – Itthon otthon vagyunk! A programban egy sétára invitáltuk a falu 

lakosságát, hogy felfedezzék és lefotózzák Zánka értékeit. A felhívásra rengeteg kép érkezett 

melyekből készítettünk egy összefoglalót, mely Zánka honlapján és a Faluház Facebook 

oldalán is megtekinthető.  

Férfinap 

2021-ben a 2018-as Férfinapi műsorunkkal kívántunk sok boldogságot a férfiaknak, melyet a 

Zánkai Nevesincs Színjátszókör és a Magyar Tenger Népdalkör adott elő. 

Május közepén újra nyithattak a közművelődési és kulturális intézmények, így mi is 

kinyithattunk, újra látogathatóvá vált a Zánkai Faluház és a Tájház is! 

Hősök Napja 

2021. május 30. vasárnap 17.00 órakor a HŐSÖK NAPJA alkalmából községi ünnepségen 

vehettek részt a falu lakói, melyet a Honismereti Kör szervezett. Elsőként a Bozzay Pál 

Általános Iskola diákjai szavaltak a 2. világháború hőseinek és áldozatainak emlékművénél, 

majd György Péter a Honismereti Kör vezetője emlékezett meg a Hősökről. A koszorúzás és a 

virágok elhelyezése után felsétáltunk a temetőbe, ahol az 1. világháború hőseinek 

emléktábláinál emlékeztünk. Az emlékezés közben a Magyar Tenger Népdalkör énekelt.  

 



Nemzeti Összetartozás Napja  

2021. június 4-én a Nemzeti Összetartozás Napját ünnepeltük. Zánkán ezen a napon, nem 

csak a nemzeti összetartozást ünnepeltük, hanem azt az erőt, mely összetartja a Zánkán 

élőket még a legnehezebb időkben is, MERT ÖSSZETARTOZUNK! Ezt a napot óriási 

előkészület előzte meg, ugyanis az egész falut összefogó kisfilmet forgattunk. Szerettünk 

volna egy olyan filmet készíteni, ahol tényleg megmutatkozik az összetartás. És sikerült! 

Óriási volt látni a boldog arcokat, a csillogó szemeket a tánc alatt. Hogy a Képviselő-testület, 

az intézmények, a vállalkozók is csatlakoztak. A filmet Böhm Tamás forgatta, vágta és 

szerkesztette, melyben segítségére volt Böhmné Kocsis Szilvia, Morvai Tamás és Böhm 

Marcell. Csak köszönet jár mindenkinek! Minden résztvevőnek, és segítőnek!  

MERT MI TÉNYLEG ÖSSZETARTOZUNK! 

Zánka Nyár 2021 

Sajnos a Borheteket nem tarthattunk meg, de ettől függetlenül minden nap program várta a 

strandolókat és a szórakozni vágyókat 2021. 07.03. és augusztus 20. között az Animációs 

Téren. A gyerekeket a hét minden napján kézműves foglalkozás, a felnőtteket heti három 

alkalommal zumba, 2 alkalommal vízi torna várta, péntekenként pedig a strandmozi 

tartogatott izgalmas perceket. Szombatonként vidám gyermekprogramok, esténként felnőtt 

koncertek várták az érdeklődőket. 

Vendégünk volt a Répa, Retek, Mogyoró, és a Palinta Társulat, Rudi Bohóc, a Crazy Little 

Queen tribute zenekar, Kovács Lajos Luji, Koós Réka és Tunyogi Bernadett, Falusi Mariann és 

Weisz Viktor, Barbra Streisand esten vehettünk részt Tátrai Eszter jóvoltából, augusztus 20-

án ünnepi koncertet adott a Malek Andi Soulistic , majd egy gyönyörű Tűzijátékkal zártuk a 

nyarat. A kézműves foglalkozásokat Délné Krisztina, Nagyné Panni, Nagy Viola és Rab Márta, 

a zumbát és a vízi tornát pedig Dr.Oláh Éva Mária tartotta, amiért köszönettel tartozunk 

Nekik.  

Ismeretlen Ismerős 6. adás 

Nagy örömünkre az Ismeretlen Ismerős sorozatunk vendége Szajki Péter forgatókönyvíró és 

rendező volt, aki feleségével Szajki-Vörös Adéllal együtt érkezett hozzánk. Pétert most igazán 

megismerhettük, hiszen részletesen elmesélte a hosszú és rögös útját, ami a sikerhez 

vezetett, hiszen mára már sikeres és megbecsült rendező, forgatókönyvíró.  Idén nyáron 

összesen öt díjat, köztük a fődíjat hozhatta el a „Most van most” című alkotásával a New 

York Film Awards-on.  

Zánkai Értékek Napja 

Szeptember első hétvégéjén egy hagyományteremtő programot, Zánkai Értékek Napja 

Kemence Avatással című rendezvényt tartottunk a Tájház udvarán. A program keretében 

megismerhettük településünk értékeit, az itt lakó értékes embereket és egy kellemes 



délutánt tölthettünk el a Tájház udvarán hagyományőrző programokkal, népi zenével, és az 

új kemencénkben sült finomságokkal. A műsort a Magyar Tenger Népdalkör, a Bokafogó 

Táncegyüttes, Lang Rudolf mesemondó, és Széchenyi Krisztián – Széchenyi Petra 

táncművészek adták. Nagy sikere volt a nyitott Tájház programnak, valamint a kézműves 

kitelepülőknek is, ahol mindenki kipróbálhatta magát. Agyagozhattunk  Gaálné Kapás 

Krisztina kerámikussal, betekintést nyerhettünk Herczeg Zsuzsa festőművész segítségével a 

festészet világába, szőni tanulhattunk Marosszékyné Csósza Máriával, Major Laura 

nemezművész beavatott bennünket a nemezelés szépségébe, a gyerekeket pedig Rab Márta 

bűvölte el a szalmából készíthető díszekkel. Kitelepült még a Zánkai Gyógynövénykert a 

szinte mesébe illő növényeikkel, a finom teáikkal, a Lídia Borház a finom boraival, melyet 

mindenki kedvére kóstolhatott, és a Medgyaszay Család, akik kenyérlángossal és 

kürtőskaláccsal várták a éhes szájakat. A szeptemberi délután zárásaként isteni csülköt sütött 

a falunak Nagy Attila Mongi, aki bebizonyította sütési tudományát, és nagyfokú 

hozzáértését.  

Népmese Napja  

2021. szeptember 30-án a Népmese Napja alkalmából a Pódium Színház előadására hívtuk a 

kicsiket és nagyokat. A program keretében, melyet a Veszprém Megyei Önkormányzat, és az 

Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatott - A kényes királylány - című előadást láthatták 

a ovisok és Bozzay Pál Általános iskola alsós tanulói. A gyerekek sok nevetéssel és tapssal 

jutalmazták a színészeket, akik boldogan jöttek Zánkára.  

Szüreti Mulatság – Idősek Napja 

Szeptember közepén már megkezdődött a készülődés az idei Szüreti Mulatságra, melyet 

most összekötöttünk az Idősek Napjával.  

A nagyszabású rendezvény szereplői voltak: Radics Gigi, Miller Zoltán, Szarka Lala, Borda 

Lajos, Lovasok – Bábel Ferenc vezetésével, Sárffi Mariann, Dr. Oláh Éva Mária és Halmos 

Gábor, a Zánkai Nevesincs Színjátszókör, a Magyar Tenger Népdalkör, a Bokafogó 

Táncegyüttes, a Gerecse Mazsorett Csoport Héreg, a Balatonfüredi Reformkori 

Hagyományőrzők Társasága. 

A finom szüreti vacsorát a Jegesmedve Büfé főzött és szervírozott nekünk Balázs Blanka és 

Borda Attila vezénylete alatt. A vacsorából befolyt összeget felajánlották a Zánkáért 

Kulturális és Közösségi Egyesület részére, azzal a céllal, hogy egy Családi Napot szervezzünk, 

melyet 2022 tavaszára tervezünk. 

Őszi kreatív délután 

Egy kellemes, aktív délutánt tölthettek el az érdeklődők Pádár Andreával a Faluházban, ahol 

különböző asztali díszeket készíthettek, közben pedig a terem másik végében tökfaragás 

folyt Böhm Tamás vezénylete alatt. A kreatív délután nagy sikernek örvendett. 



Október 23-i ünnepi megemlékezés 

2021. október 22-én 17.00 órai kezdettel a Faluház előtti téren tartottuk meg ünnepi 

megemlékezésünket, melynek keretében ünnepi köszöntőt mondott György Péter a 

Honismereti Kör elnöke, közreműködtek: Szentgróti Róbertné és a Magyar Tenger 

Népdalkör.  

Márton napi megemlékezés és felvonulás 

2021. november 12-én délután Márton napi megemlékezést és felvonulást tartunk az Iskola, 

az Óvoda, és a Faluház közreműködésével, valamint a Német Nemzetiségi Önkormányzat 

támogatásával. Az iskola elől indult a hagyományos lampionos felvonulás. A gyerekeket és 

felnőtteket libazsíros kenyér, sütemény, gesztenye, meleg tea és forralt bor várta a 

felvonulás után a Faluház előtti téren. A programon nagy számban vettek részt a 

kisgyermekes családok, kellemes beszélgetések, jó hangulat kíséretében. 

Online torna  

Mivel a vírus újra berobbant ezért a Faluházban rendszeresen tartott tornát is online térbe 

kellett helyeznünk, így minden csütörtökön este 18 órakor online tornán vehetnek részt az 

érdeklődők a Faluház Facebook csatornáján Dr. Oláh Éva Mária segítségével.  

Mikulás műsor 

December 6-án megérkezett a Mikulás a Faluház udvarára a Pódium Színház kíséretében. A 

vidám programon részt vettek az alsó tagozatos iskolások, és az óvodások, akik a hideg idő 

ellenére nagyon jól érezték magukat.  

Rendhagyó Kertbarát Kör Est 

2021. 12. 07-én egy rendhagyó Kertbarát Kör Est zajlott a Faluházban online formában, 

szintén a Faluház Facebook oldalának segítségével. Élő adásunkat több ezren 

megtekintették, ahol Takács Feri bácsi beszélt Takács Tamás segítségével a rákról, és a 

gyógynövényekről Mészáros Gézával a Kertbarát Kör elnökével. Sajnos a személyes 

tapasztalatait osztotta meg a nézőkkel, és bíztatott, hogy a gyógynövények csodákra 

képesek. 

Gyermekprogram az Óvodában 

December 14-én az óvodába látogattunk el a RépaRetekMogyoró Társulattal és a gyerekek 

legnagyobb örömére egy igazán vidám és tartalmas egy órát töltöttünk el a gyerekekkel. Az 

önfeledt játék a teraszon nagyon jó mulatság volt. A programot a Veszprém Megyei 

Önkormányzat és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatta.  

 



Zánkai Élő Adventi Naptár 

Faluházunk ebben az évben is egy közös játékra hívott mindenkit, hogy szebbé tegyük 

Zánkát, egyre több ház és épület öltözzön ünnepi ruhába karácsony közeledtével. Nagy 

örömünkre 28 jelentkező volt, így napról napra egyre szebb lett Zánka, ahogy nyíltak az 

ablakok. 

Karácsonyi ünnepkör – online  adás 

December 21-én élő adáson keresztül beszélgettünk Marosszékyné Csósza Máriával az 

adventi, illetve a karácsonyi népszokásokról, hagyományokról. 

Zánka Advent 2021 

Advent négy vasárnapján újabb és újabb gyertya lángja gyúlt ki, melyeket ebben az évben 
Zánka Klubjai gyújtottak meg november 28-án, december 5-én, 12-én és 19-én 17 órai 
kezdettel. 

Az első és a negyedik gyertyagyújtást az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Veszprém 
Megyei Önkormányzat is támogatta, így mindkét alkalommal karácsonyi dallamok csendültek 
fel a Faluházban, illetve a Faluház udvarán Erdélyi Csilla – Csillag Musical és az Operett 
Musical Voices közreműködésével.  

A koronavírus járvány miatt Adventi műsorainkat élő egyenes adásban is közvetítettük 
a Faluház Facebook oldalán. Minden programunk a járványügyi szabályok betartása mellett, 
megfelelő távolságtartással zajlott a Faluház nagytermében, vagy szabadtéren. 

Tárgyi feltételek alakulása 

A 2021-es évben a járvány miatt nem volt beruházás a Faluházban. 

Pályázati eredmények 

Zánka Önkormányzat Faluház: 

 500.000.-Ft – Nemzeti Művelődési Intézet – Hangtechnikai támogatás (nyári 

hangosítás) 

 1.000.000.-Ft – Magyar Falu program – Szüreti Mulatság 

 1.002.500.-Ft - Emberi Erőforrások Minisztériuma, Veszprém Megyei Önkormányzat - 

Előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása (Zánkai Értékek Napja 

Kemenceavatással, A Népmese Napja, Mikulás műsor, Adventi Gyertyagyújtások, 

Gyermek program. ) 

 

 

https://www.facebook.com/zankaifaluhaz


Zánkáért Kulturális és Közösségi Egyesület: 

 300.000.-Ft-os videókamera - Nemzeti Együttműködési Alap civil önszerveződések 

működésének támogatása 

 1.000.000.-Ft - Emberi Erőforrások Minisztériuma - „Az előadó-művészeti szervezetek 

többlettámogatás” (Radics Gigi műsora - Szüreti Mulatság) 

2022-es célkitűzések 

Célunk, 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. 

Szakmai munkatervünk kialakítását az alábbi főbb célok határozzák meg: 

1. A lakosság életminőségének a közművelődés eszközrendszerével történő javítása, 

kulturális tevékenységekben való részvételük segítése. Lényeges, hogy kulturális 

kínálatunkban minden korosztály találjon magának olyan programot, amelyre szívesen 

ellátogat, s együtt lehet hasonló érdeklődési körű társaival. 

2. A magyar kultúra hagyományos értékeinek bemutatása, megismertetése a fiatalabb 

generációkkal, hagyományápolás. 

3. Az amatőr alkotó és művelődő közösségek tevékenységének támogatása, számukra 

bemutatkozási lehetőség biztosítása. 

5. Kulturális kapcsolatépítés, a lehetséges kulturális partnerek felkutatása. 

6. Információs tevékenység fejlesztése, információáramlás segítése. Arra törekszünk, hogy a 

hozzánk bármilyen okból betérő látogató jól érezze magát, elégedetten távozzon tőlünk. 

Köszönet 

Ezúton szeretnénk megköszönni a Képviselő-testület támogatását, az önkormányzati 

dolgozók segítő munkáját, valamint a Falugondnokság segítségét. 

A beszámolót készítette: 

 

              Böhmné Kocsis Szilvia 

                   Zánka Faluház  

 

Zánka, 2022. 01. 03. 
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