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Tárgyi feltételek
A műv. ház

á||apota sajnos az elmúlt két évben tovább romlott. A külső vakolat omladozik le,
az a|ső szigetelés mállik szét, a külso és belső ajtók állapota sajnos nagyon rossz állapotúnak
mondható. A színpad fa borítása szét van száradva, PoRoL!!!
Az elmúlt évek során igen sok felújítástortént a művelődési házban. Ezek igen fontosak
voltak, de szükségesnek tartom további pá|yázatok benyújtását különfele fórumokhoz az
épület további romlásának megakadályozása érdekében.A legfontosabb és legsürgősebb
feladatok kozétartozik például a főbejárat leburkolása, és valamint az oldalsó ajtó kicserélése.
Ami jelenleg a legfontosabb számomra a művelődésiház szinpadának befedése, mivel nagyon
szét van repedve és tcjredezve. Erre sajnos az önkormányzatnak nincs pénze' igy
érdeke ltsé gnöve lo pál.y ázat útj án próbálom fe lúj ítani.

A művelődési házban működő csoportok és aház rendezvényei
A művelődési házban több kulturális csoport működik. Vezetőikkelugy érzemjó kapcsolatot'
tudtam kialakítani, megbeszéljük a terveket, a programokat, egyeztetünk és egymásnak
javaslatokat adunk. Rendszeres kapcsolatban Vagyunk és próbálunk a helyi igényeknek
megfelelni, figyelembe venni a szűkös anyagi helyzetet. A próbák heti rendszerességgel
történnek, mindegyik csoport a megszokott időpontban veszi birtokba a művelődési házat,
Erzésem szerint ki van haszná|va az épúIet,élet zajlik benne. Minden hónapnak meg Van a
megfelelő témaköre, és ehhez próbálom kialakítani a programokat. Az e|őzó évekhez
hasonlóan folynak a próbák.

Hétfő:

Nyugdíjas Egyesület Népdalköre 18 órától 20 őráig.
Hagyományórző Együttes 20 őrátő121,30-ig
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Kisbetyár l. néptánc csoport 16.00-17.00
Kisbetyár 2. néptánc csoport 17.00- l8.00
Kisbetyár 2 néptánc csoport 1 8.00-19.00
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16.00-17.00
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Szentandrás Dombi kisbetyárok 16.00-l 7.00

NAGYTEREM
NAGYTEREM

Árr.IsroLa

NAGYTEREM

NAGYTEREM
NAGYTEREM

SZENTANDruíS D)MBI KISBETYÁR)K
.Három kisfrúból állt össze ez a kis csoport. Vezetőjük Balla Tímea /Társadalmi
munkában végzi /Alkalomszerűen próbálnak, de lehet mondani minden helyi
rendezvény aktív résztvevoi. Lelkesen készülnek minden fellépésre. Népdalokat és a
betyárvilág dallamait énekelik igen nagy sikenel. .Az elmúlt évben sok fellépésük
volt' a helyi rendezvényeken kívül más községben is felléptek. Az iskolai kistérségi
vetélkedőn Tóth- Miklós Agoston elso helyezést ért el.

z.ruÉvizl IGLICÉK
Egy fovel bővült a három fős csapat. Vezetőjük Köles Éva, de besegít neki alkalomszerűen Balla Tímea. Nagyon sok fellépésükvolt' amiből egy Kartalon megmérettetés
vo|t,, ezüst minősítést értek el. Egyénileg pedig a kistérségi vetélkedőn Hajdú Eszter
elso helyezést ért el. /Társadalmi munkában v égzik a munkátl l
Minden rendezvényen lehet rájuk számítani' Csodálatos énekükkel és hangjukkal elkápr áztat1 ák a közönsé get.
3.

KISBETyÁn r-z.
Az iskola alsós

és felsos diákjai tartoznak ebbe a csapatba. Próbáik kedden és csütör-

tökrjn vannak .Nagyon nagy |étszámmal kb. 60 fővel működik. Vezetőjük Balla Tímea
és Balla Zo|tán. Nagyon jól összeszokott, lelkes és fegyelmezett csoport. Sok fellépésük

volt 2010-ben és részt vettek a XIV. META FESZTIVALoN kiemelkedő teliesítménnyel.
Minden helyi rendezvény aktíV fellépői' szereploi.

4.

FELNoTT TÁNCEGYÜTTES
Fiatal felnőttek ésházaspárok alkotják a csoportot. 201O-ben kissé megfogyatkoztak.
Vezetőjük Balla Zo|tán' Munka és tanulás mellett próbálnak helyt állni atánc szeretetének,
ami sokszor nehezen összeegyeztethető. Rendszeresen a helyi rendezvények aktív
résztvevoi, a néphagyomány tisztelői, mivel minden nagy egyházi ünnepen népviseletbe
cjltözve jelennek meg. Nagyon összeszokott kis csoport. Látványos koreográfiáik vannak.

5.

GAL GA rIÉvlzl

pÁv,qxon

Házaspárokból áll össze a csoport' de noi és ferfi tagok is tagjai. Szakmai vezetójük
Hajdú István és Gregori Eva. /Társadalmi munkában végziklA helyi rendezvények aktív résztvevői, de vállalnak más helyeken is fellépést a munka mellett.
Nagy sikert arattak a Falufarsangi bemutatkozáson.
.Legnagyobb elismerésük a Vass Lajos Nagydíj. 2010.ben
6.

HAcYotvtÁNyŐnzo ncvuTTES
Több generációt fogla| magába, ami aztjelenti, hogy a Pávakör tagjain kívül még
aftata| generáció és az idosebb korosztály is idetartozik. Elnök: Vanó András polg.
Szakmai vezetőjük : Hajdú István és Gregori Eva.lTársadalmi munkában végziW
Fő szempont számukra a helyi hagyományok megőrzése és feldolgozása színpadra.
Az elmúlt időszakban a galgahévízi szokásokat dolgozták föl nagy sikerrel.
A helyi viseletet büszkén viselik minden egyes nagy egyházi ünnepen.

7. II.

RÁKoczlFERENC NYUGDIJAS EGYEsÜrnr pÁv,q.roRE
A nyugdíjas egyesület tagjaiból áll cjssze a NÉpoRtKoR. Minden hétfon szívesen
jönnek a próbára a közösségi szellem megtartása és ápolása szempontjából.
Vezetójük: Vanó András polgármester. Sajnos a ferfiak már nem énekelnek velük,
így kimondottan női csoport lett. Fáradtságot nem ismerve próbáltak, aminek meg
|ett az eredménye . 2010.ben Kiemelt Nívó díj elismerést szereztek.
Minden helyi rendezvény aktív résztvevői, de más falvakba is hívják őket.

8.

MoDERN TÁNCCSOPoRT

1-2.

Két csoport működik alkalom szerűen. Vezetőjük: Balla Tímea . /Társadalmi munkában végzi. /A próbák, ho| az iskolában, hol a műv. házban folynak.
Sikeresen vesznek részt a helyi rendezvényeken, de felléptek már más községben
is .A falufarsangon is remekül szerepeltek .Látványos mozgásukka|kápráztatjáke|
a közönséget.

9.

CANTIAMO KóRUS
A kórus tagjai is egy kicsit megfogyatkoztak,

de a régi lelkesedés ugyan úgy
Vezetőjük: Novák Istvánné. Egyházi és világi énekeket adnak

megmaradt közöttük.
elő gyönyöní hangjukkal és kimagasló előadás módjukkal. Rendszeresen fellépnek
a helyi rendezvényeinken, de nagyon sok helyre a környező községekbe is hívják
őket nagyobb ünnepekkor. oregotthonok, intézmények templomok rendszeres
'
fellépői.
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Rendszeresen megrendezésre kerülő kulturális tevékenységek, események
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Szitthézlátogatás
Falufarsang
Szinhánlátogatás
Nőnapi műsor
Húsvétikészülődés gyerekeknek
Gyereknapi műsor
Ünnepségek Március 15'-e és október 23,- a megtartása
Kiállításokszervezése
Táncbemutató
Anyak napi ünnepségek
Pünkösdi király és királynévá|asztás
Ballagási ünnepségek
Kistérségivetélkedők és ének verseny
Szüreti felvonulás
Adventi díszkészítődélutan felnőtteknek
Adventi díszkészítőgyerekeknek
Falukarácsony
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Egyéb programok
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Bálok, lakodalmak
Közgyűlések
Ismeretterjesztőelőadások
Tanfolyamok
Vásarok
Termékbemutatók
Közmeghallgatások
Közéleti és pártrendezvények

Egyéb tevékenységek
a begyűjtése is

önkormányzati IaP anyagának
,,Galgah évíz,,c. havonta megjelenő
Únal va]lő egyeztetés alapján
művelődés i ház fe|adatai kozé iártozik. A Polgármester
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eseményeket dolgozzuk fel
elsősorban a helyi témákat, problémákat és aktuális
/fotók és anyagok készítése
u;,ag.,nr.u*. a' ú;'agt' o,l egyeaku1turális eseményekről
Azri3sagbanmegjelenőhirdetésekdíjainakszám|ázása'
intézése.
A mí,,. iá,bunműködo büfe adminisztrációs és egyéb dolgainak
a program
Minden egyéb rendezvénynélsegítségnyújtásés aktív részvétel
lebonyolításánál

Az a|apítv ány admi ni sztrác i ó s do g ainak e lv é gzé s e
Á" i'r."r"i es ivodai programokra való segítségnyújtásés aktív részvétel
1

Valamint minden olyan dolog, amire felkérnek

A míivelődési ház kapcsolatai
az önkormányzatta|,
Véleményem szerint jó emberi és munkakapcsolatban állok elsősorban
szervezeteivel is.
civil
és
az á|ta|ános iskolávaí, óvodával, Galgahév íz más intézményeivel
Mivel ga1gahévízilakás vagyok igy no r"tuaatnak tartom, hogy a ga|gahévizi néphagyományt
minden erőmmel.
ápoljam' megór\zzemés a fiátaloknak megpróbáljam átadni. Erre törekszem

