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A tengelici Petőfi Sándor Faluház immár harmadik sikeres évét zárja a 2011. január
8-ai átadása óta. Az épületet most már szinte minden tengelici ismeri és bátran igénybe is
veszik. Szerencsére egyre többször és egyre többen látogatják az intézményt.
Személyi változás az elmúlt egy évben nem történt a Faluház működésében, Schmidt
Mária művelődésszervező teljes állásban, Tóthné Csapó Sára könyvtáros félállásban látja el a
Faluház teendőit. A helyiségek tisztaságáért, takarításáért Hunyadi Lászlóné a felelős. A
helyszínek berendezésében, az udvar és a parkoló rendben tartásában az önkormányzati
karbantartók és az iskolai gondnok vannak a segítségünkre. Emellett igyekszünk mindenkivel
együttműködni, és egymást segíteni a munkában.
Hivatalosan Integrált Közösségi és Szolgáltatói Térként (IKSZT) működünk, de úgy
gondolom, hogy azon felül, hogy IKSZT-ként teljesítjük kötelezettségeinket, a lakosság
számára ez semmit nem mond, ők a Faluházba jönnek és nem az IKSZT-be. Ezért is
választottam külön a két dolgot, és a továbbiakban külön számolok be róluk.
Működésünk, mint IKSZT
Az IKSZT címbirtokosság természetesen kötelezettségekkel is jár, amelyek az idei
évben jelentősen módosultak.
Az első változás az év elején történt, mely szerint a NAKVI (Nemzeti Agrárszaktanácsadási,
Képzési és Vidékfejlesztési Intézet) létrehozott egy elektronikus beszámoló felületet, így
megszűnt a papír alapú elszámolás. Az IKSZT-k ezen keresztül tudják elkészíteni és
benyújtani a programterveket és a beszámolóikat.
Az eddigi kötelező éves programterv elkészítése helyett, idén már kétszer kellet
programtervet készíteni. Az első féléveset 2012. november 30-ig, a másodikat 2013. május
30-ig kellett elkészíteni és elbírálásra elküldeni a NAKVI részére. Minkét programtervet
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maradéktalanul elfogadták. A 2014-es év első félévére vonatkozó programtervet is
benyújtottuk már, visszajelzés még nem érkezett róla.
Lényeges változás volt még az idei évben, hogy negyedévenként beszámolót kell készíteni az
IKSZT tevékenységéről, és ezt a NAKVI részére elbírálásra be kell nyújtani. A beszámolónak
tartalmaznia kell az adott negyedévre vonatkozó kötelező és kötelezően vállalt feladataink
közé tartozó programok megnevezését, időpontját, a résztvevők létszámát, az esemény célját
és eredményét. Továbbá minden programhoz mellékelni kell az eseményen aláíratott jelenléti
ívet, illetve a programról készített három fotót. Az első három negyedévi beszámolónkat már
jóváhagyták, az utolsó negyedévest 2014. január 5-ig kell elkészítenünk.
Működésünk, mint Faluház
Az elmúlt egy év, számomra az első teljes évet jelentette a Faluházban.
Tapasztalataim szerint idén jelentősen nőtt a látogatottság. Saját, naponta vezetett
látogatottsági statisztikánk szerint 2013. január 1. és november 30. között 15.315 fő látogatott
el hozzánk. Természetesen ebbe a körülbelüli számadatba beletartoznak az állandó
szakköreinken résztvevők, a rendezvényekre és a teleszobába érkezők, valamint az
olvasósarkot használók is. Szerintem mindenképpen figyelemreméltó adat, hiszen hetente
körülbelül 300 ember fordul meg nálunk.
Nap mint nap igyekszünk maradéktalanul alkalmazkodni az iskola és az óvoda
munkarendjéhez. Helyszínt biztosítunk az iskolai és óvodai rendezvényekhez, támogatjuk
felkészülésüket és segítünk az események lebonyolításában is. Úgy gondolom mindkét
intézmény vezetésével maximálisan együtt tudunk működni és kölcsönösen segítjük egymást,
hiszen ők is rendszeresen támogatnak minket fellépéseikkel. Reméljük ez az összetartás a
jövőben is megmarad.
Jelenleg hét állandó szakkör működik nálunk:
– citera szakkör (hetente kétszer 2 órában)
– gitár szakkör (hetente kétszer 2 órában)
– színjátszó szakkör (hetente 1 órában)
– kézimunka szakkör (hetente egyszer 2 órában)
– néptánc szakkör (hetente kétszer 1 órában)
– felnőtt gyógytorna (hetente kétszer 1 órában)
– asszonytorna (hetente 1 órában)
További állandó látogatóink:
– minden szerdán helyszínt biztosítunk az iskolai néptánc órákhoz (9-13:30 óráig)
– az óvodás szülők egy csoportja most már két hónapja heti rendszerességgel összejön itt
nálunk (színjátszást tanulnak, táncolnak, énekelnek)
– az „Öregfiúk” havonta egyszer jönnek össze nálunk
Szinte minden hétvégénk foglalt volt az idén. Tartottak nálunk eljegyzést, keresztelőt,
nyugdíjas búcsúztatót, névadót, házassági évfordulókat, ballagásokat, névnapokat,
születésnapokat, temetési ebédet, vacsorákat és hat ifjú pár választott minket, és tartotta
nálunk lakodalmát. A rengeteg családi rendezvény és a különböző termékbemutatók meg is
hozták az eredményt, hiszen több mint 500.000 Ft bevételt könyvelhetett el a Faluház az idei
évben.
Természetesen nem csak családi rendezvények voltak nálunk.
Néhány program az idei évből:
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Ping-Pong Party, Népfőiskola, Bűvész előadás, Farsangi bálok, Nőnapi Süteménysütő
Verseny, Cinege Népdaléneklési Verseny, Véradás, Kispolgárköszöntő, Március 15-ei
ünnepély, Költészet-napi Versfelolvasó Est, TENGELIC TÉLEN rajzpályázat és kiállítás,
Nemzeti Összetartozás ünnepe, Bartina zenekar gyermeknapi koncertje, Kemence Avató,
Falunap, Véradás, Zenebarátok hete (zenés tábor), Rajzos alkotótábor, Continental Singers
koncert, Október 23-ai megemlékezés, Halloween bál, Disznótor, és előttünk van még a
három napos Karácsonyváró rendezvénysorozat is.
Úgy gondolom, hogy a Faluház most már valóban a falu háza lett. A számadatok is azt
mutatják, hogy az emberek szeretnek idejönni, szeretnek nálunk időzni és bátran használják
családi eseményeikhez is. De ez így is van rendjén, hiszen nekik készült.
Sajnos történtek negatív események is, hiszen az év során nem egyszer történt rongálás az
épületben, az épületen kívül és környékén is. Sajnos a károkozók kilétére nem derült fény.
Nagy segítség számunkra, és ezúton is szeretném megköszönni a 3T Civil szervezet, az
önkormányzat, az iskola és az óvoda dolgozóinak támogatását. Ez az önzetlen segítség, az évi
rendelkezésünkre álló kb. 1 millió forint, valamint a befolyó plusz bevételek tették lehetővé,
hogy ilyen sok, színvonalas és változatos programot tudtunk és reményeink szerint az
elkövetkezendő években is tudunk majd szervezni.

Tengelic, 2013. december 6.

Schmidt Mária
művelődésszervező

