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    1. A vezetőség és közgyűlés tervezett időpontjai  

1) ellenőrző bizottság 2022. 02.11 16 óra művelődési ház 

2) elnökség 1. 2022. 02.11 17 óra művelődési ház 

                 2. 2022. 04. 01. 17 óra művelődési ház 

                 3. 2022. 07. 06. 17 óra művelődési ház 

                 4. 2022. 10. 05. 17 óra művelődési ház 

3) közgyűlés 2022. 03. 11. 19 óra művelődési ház 

2. Az Egyesület működése  
1) Művelődési ház működtetése  
2) Kulturális rendezvények 
3) Művészeti csoportok 
4) Tájház 
5) Táborozás, sport                         
6) Iskolai közösségi szolgálat  
7) közérdekű önkéntes tevékenység  

1) Művelődési ház működtetése  
 

Az intézményt továbbra is egyesületünk működteti.  
Az Önkormányzattal kötött közművelődési megállapodásban foglaltaknak megfelelően az 
intézmény helyiségeit továbbra is térítésmentesen biztosítjuk az Önkormányzat, az Iskola 
és az Óvoda rendelkezésére. A civil szervezetek számára lehetőséget adunk 
összejöveteleik, gyűléseik megtartásához. 
 Minden hónapban egy alkalommal helyiséget biztosítunk a református hívőknek hitéleti 
tevékenységük gyakorlásához. 
  Továbbra is megteremtjük a művészeti csoportok próbáihoz, a nyugdíjas klub 
összejöveteleihez és a jógázáshoz, zumbához szükséges megfelelő és nyugodt 
körülményeket.  
A 2022-es évben jó lenne elérni, hogy az Egy Falat Alapítvány által biztosított ételosztás 
más helyre kerüljön. 
 Ugyancsak jó lenne, ha a Vodafon kiköltözne, mivel már alig van a településen UPC 
előfizető, és így felszabadulhatna egy termünk. 
Természetesen szívesen látunk egészségüggyel kapcsolatos programokat (véradás, 
hallásvizsgálat, látásvizsgálat)                    
Ez évben szeretnénk erősíteni az advent ideje alatti összefogást a település intézményei 
és civiljei között.  
A tánccsoport utánpótlás nevelésére nagyobb gondot kell fordítani. 
Már az idén össze kellene hozni egy kerekasztal beszélgetést a település civil 
szervezeteivel, hiszen jövőre lesz településünk 700 éves, amit illene méltóképpen 
megünnepelni. 
Tovább kell folytatni a tájház szépítését 

Bízunk abban, hogy a nyár közepére sikerül berendezni, és megnyitni az érdeklődők 

számára. A tájház hatalmas kertjét íjászaink fogják hasznosítani egy gyakorló lőtér 

kialakításával.  



A facebookon létrehozott Zéta Kulturális Egyesület oldalán valamint a honlapon keresztül 

továbbra is tájékoztatást adunk az intézmény, az egyesület programjairól, beszámolunk 

az eseményekről, képeket, videókat rakunk fel. 

2. Kulturális rendezvények 
 

Február 26. Farsangi karnevál zenél az Andante zenekar 

                      fellép a Zéta Néptánc csoport 

Április vége v. május első hetei OFSZT 

Fellép a Zéta Néptánc csoport 

 Fellépnek: Tóth Éva- Leblanc Győző, Soltész Rezső 

Majális /április 30. május 1. 

Május 1. zenés ébresztő  

Július 22-23-24. Adácsi Búcsú –Magyar történelmi tájegységek néptánc csoportjainak 

fesztiválja 

Program 

Július 22. péntek  

A csoportok érkezése.  Ebéd. 

Vendégcsoportok: Helmeci Banditák Felvidék Királyhelmec 

Cigándi Sarkantyús néptánc együttes,  

Rozmaring Néptánc együttes Felvidék, Abaújszina 

Árvalányhaj Néptánc együttes Erély, Bálványosváralja 

Zéta Néptánc csoport Adács 

Délután színpadi próbák. 

18h Vacsora 

19h Táncház  

21h Ismerkedési est 

21h Szabadtéri bál, zenél a Pezsgő zenekar 

Július 23. szombat 

9h reggeli 

10h indulás Mátrafüredre a Palóc baba Múzeum megtekintése 



13.30 Ebéd 

15h Főzőverseny-hagyományos magyar étkek főzése 

16h Bábszínházi bemutató- Vitéz László 

19h Magyar történelmi tájegységek néptánc csoportjainak bemutatója, fellépnek a 

vendégcsoportok 

21.00 Sztárvendég DOLLY 

22.00 Szabadtéri diszkó 

Dj Gézuval  

23.00-0.30 DJ Dominique /Várkonyi Attila/ 

Július 24. vasárnap  

9h reggeli  

10h A Szt Jakab apostol tiszteletére rendezett szentmisén részt vesznek a 

vendégcsoportok 

12.30 h ebéd 

17.30 Felvonulás a Községházától a rendezvény térig. A magyar történelmi tájegységek 

népviseletének bemutatói. 

18h Gálaműsor fellépnek a vendégcsoportok és a Muzsla Néptánc csoport  

21h Sztárvendég: Hevesi Tamás 

Október 1. Idősek Világnapja 

November 27 Advent 1-vasárnapja 

December 3. Advent 2 vasárnapja 

December 11. Advent 3 vasárnapja 

December 17. Mindenki karácsonya Veritas Színpad fellépése Hyppolit a lakáj 

December 18. 4. Adventi vasárnap 

December 31. Szilveszteri bál zenél a Pezsgő zenekar 

3) Művészeti csoportok 
           Veritas Színpad 
            Március 5. Veritas Színpad fellépése Gyöngyöshalászon-  Hyppolit a lakáj 

              Március 19. Veritas Színpad fellépése Vámosgyörk- Hyppolit a lakáj 

             Október Veritas Színpad fellépése Hyppolit a lakáj 
              November Veritas Színpad fellépése Hyppolit a lakáj 
             December 17. Mindenki karácsonya Veritas Színpad fellépése Hyppolit a lakáj 



             Zéta Néptánc csoport 
            Febrár 26. Farsangi karnevál fellép a Zéta Néptánc csoport 

              Április 30. Májusköszöntő dal és tánc gála Fellép a Zéta Néptánc csoport 

              Július 30- v. 31 Zéta néptánccsoport fellépése Balatonalmádiban 

 
4) Tájház 

                Június 5-én pünkösd vasárnap a tájház ünnepélyes átadása, a munkálatokban és a 
gyűjtésben résztvevők meghívásával közös bográcsolás, íjász bemutató  

5) Táborozás, sport   
            Balaton 
            Július 28.csütörtök 18h indulás - Balatoni tábor 

             Július 29.péntek indulás a néptánc csoport tagjainak 

            Augusztus 09. kedd indulás haza a Balatontól 

            Zéta Aba Nemzettség Hagyományőrző Íjászai 

 Az íjász találkozók időpontjai még nem kerültek meghirdetésre. 

            Kerékpáros csoport 

             Tavasszal kerékpár túra a Fertő tó körül 

             Nyáron a hagyományos Balaton körüli túra 

Jóga 

Továbbra is hetente tartja a foglalkozásokat ősztől nyárig  

            Zumba   

Továbbra is hetente tartja a foglalkozásokat      

6) Iskolai közösségi szolgálat  
           Amennyiben igény van rá, továbbra is fogadunk diákokat 
7) közérdekű önkéntes tevékenység  
           Ebben az évben is számítunk az önkéntes munkára, főleg a Tájház megnyitása előtt 
(eszközök rendbetétele, takarítás, parkosítás) 
 

  3. Pályázatok, támogatások 

           Jó lenne elérni, hogy az infláció hatásait az Önkormányzat megpróbálná kompenzálni a 

támogatás megemelésével. Továbbra is figyelni kell a megjelenő pályázatokat, és 

mindent megtenni a sikeres pályázáshoz. 

 4. Kapcsolataink 

1. Önkormányzat. A hagyományos rendezvények megtartása, ezekhez az 

Önkormányzat nagyobb anyagi segítsége. Fontos az időben történő előzetes 

megbeszélés, egyeztetés  



2. Iskola Továbbra is fontos a nevelési, oktatási intézményekkel való együttműködés, 

egymás rendezvényeinek támogatása, azokon közreműködés 

3. Óvoda Továbbra is fontos a nevelési, oktatási intézményekkel való 

együttműködés, egymás rendezvényeinek támogatása, azokon közreműködés 

4. Nyugdíjas klub Igény szerint az eddigieknek megfelelően továbbra is megadunk 

minden segítséget, és számítunk viszont segítségükre is. 

5. Birkózó klub Az elmúlt években kialakult együttműködés fenntartása 

6. Polgárőrség Fontos, hogy továbbra is jó kapcsolatot ápoljunk a település 

polgárőreivel. 

     

      5 .Gazdasági tevékenység  

1. Az egyesület bevételi forrásai A 2022-es évben is tagdíjból, önkormányzati 

támogatásból, pályázatokból, vállalkozói támogatásokból 

2. Az egyesület könyvelése.  Továbbra is a jászárokszállási székhelyű Akta Trade 

Kft látja el. 

 

    

 
Adács, 2022. február.  11. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                           Szekeres János Imréné 
                                                                                                             az Egyesület elnöke 


