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Tisztelt Képviselő-testület!
Az alábbiakban szeretnék számot adni a Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi munkájáról.
A Művelődési Ház és Könyvtár 2016-ban is olyan programok szervezésén munkálkodott,
melyek hozzájárultak településünk közösségi és kulturális életének fejlődéséhez. A
hagyományok megőrzése mellett a lakossági igények figyelembevételével új események
bevezetése és megvalósítása volt célunk. Munkánk alapját a művészeti és kulturális értékek
megteremtése, a közösségi érzés erősítése, megőrzése, ezen értékek átadása adta. Fontosnak
éreztük a változatos kínálat megteremtését, annak érdekében, hogy minél szélesebb réteget meg
tudjunk szólítani. Az intézmény elsősorban közösségi tér, mely lehetőségeink szerint helyet és
segítséget adott minden közösségi kezdeményezésnek.
A Művelődési Házban személyemben egy fő főfoglalkozású művelődésszervező látja el a
feladatokat, valamint egy fő közfoglakoztatott, aki elvégzi a takarítási feladatokat, valamint
besegít a rendezvények lebonyolításában.
Nagy segítséget nyújtanak számunkra a mindennapi munka megfelelő elvégzésében a közcélú
foglalkoztatottak (pl.: teremrendezés, a Művelődési Ház környékének rendbetétele).
A saját szervezésű rendezvények, valamint a különböző öntevékeny csoportok, szakkörök
mellett igen sok, más intézmények, civil szervezetek, stb. által rendezett programnak ad helyet
a Művelődési Ház.
A Művelődési Ház és Könyvtár kiemelt feladata a művészeti tevékenység támogatása, a
különböző alkotó közösségek, civil szervezetek segítése, motiválása. Az intézmény több amatőr
csoportnak, közösségnek ad teret és lehetőséget, mellyel segíti működésüket.
Elsőként összefoglalom azokat a csoportokat, szakköröket, amelyek 2016-ban működtek a
Művelődési Házban:
Hobbi Kézimunkakör: heti 1 alkalommal tartották foglalkozásaikat. A kör 2013 őszén alakult,
azóta is működik, minden évben ősztől tavaszig alkotnak a lányok, asszonyok, 2014 tavaszától
fogva pedig hagyomány, hogy a májusi Haláp-hegyi Borút alkalmával mutatkoznak be legújabb
alkotásaikkal a nagyérdemű előtt. A tagok egymásnak adták, adják át a tudást, az ötleteket, a
mintákat, hogy aztán minél színesebb, és ötletesebb munkák kerüljenek ki a kezeik közül. A
csuhéfonástól, a hímzésig, horgolásig, kötésig, papírfonásig rengeteg technikával
találkozhatunk a kiállításaikon, és akkor még nem is említettük meg a harisnyavirágokat,
origami díszeket, vagy éppen a gombból készült csodákat, ékszereket. Alapítók, vezetők:
Kulcsárné P. Ildikó, Szabóné Fülöp Katalin. A tagok száma: 12-15 fő.
Kosárfonó szakkör: az évek óta munkálkodó szakkör a 2015/16-os éveben is folytatódott,
Takács Zoltánné vezetésével. A foglalkozásokat minden hétfőn és szerdán tartották a Kultúrház
konyhájában. Az elkészült tárgyakból 2016. márciusban nagy sikerű kiállítást szerveztünk.
Taglétszám: 23 fő.
Kamarakórus: 2016-ban alakult meg a Zalahalápi Kamarakórus azzal a céllal, hogy a helyi
rendezvényeken fellépjünk, színesítsük a fellépők sorát, és a rendezvényeket. Taglétszám: 15
fő.
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Aerob Torna: a Tapolcai Egészségfejlesztési Iroda támogatásával heti 1 alkalommal ingyenes
aerob torna várta a mozogni vágyókat a Művelődési Ház nagytermében, a foglalkozást Fábián
Kata tartotta. Kezdetben nagyon sok érdeklődő volt a foglalkozásokon, szinte alig fértek el a
nagyteremben, sajnos a kezdeti lelkesedés többeknél is csak pár hónapig tartott, azonban mára
kialakult egy olyan biztos csapat, akik állandó résztvevői a tornáknak.
A fentebb felsorolt csoportokról elmondható, hogy rendkívül tevékenyek, önszerveződők,
csapatszellemben gondolkodnak. Összetételüket tekintve igen színesek, hiszen a fiatal
korosztálytól kezdve, egészen a nyugdíjasokig találunk tagokat, és ez az összetétel is csak segíti
a munkát, hiszen mindenki saját tudását, tapasztalatát, ötleteit hozza magával.
Baba – Mama Klub: Fekete Eszter Védőnő vezetésével tartottak, és tartanak foglalkozásokat
ősztől tavaszig a babák, és a mamák a könyvtárban, heti egy alkalommal.
Duó Bányai: Bányai Róbert zalahalápi lakos 2016 őszén jelentkezett, hogy heti
rendszerességgel szeretné a Művelődési Házban próbálni artista számait. A 2017-es falunapon
fel is lép majd, a teremhasználatért cserébe.
Továbbra is nagy figyelmet fordítunk arra, hogy a településen már működő amatőr csoportok
számára egyrészt helyet biztosítsunk az összejövetelek és próbák számára, másrészt
bemutatkozási, fellépési lehetőségeket, valamint az újabb ötletekre, kihívásokra is reagáljunk
és beépítsük őket.
2016. évi rendezvényeink, programjaink
A több éves, sőt évtizedes múlttal rendelkező rendezvényeink 2016-ban is sorra megvalósultak,
ezek a következők voltak:
Február 20. (szombat): Farsangi Batyus Bál
Május 01. (csütörtök): Európai Uniós Ünnepség, valamint Anyák napi ünnepség
Május 14. (szombat): Haláp – hegyi Borút
Június 11. (szombat): Szőlővirágzás Ünnepe
Augusztus 13. (szombat): Falunap és Lángossütő Fesztivál
Szeptember 24. (szombat): Szüreti felvonulás
Október 22. (szombat): Haláp – hegyi Borút
Október 27. (csütörtök): I. és II. Világháborús Hősökre való megemlékezés
November 11. (péntek): Márton napi Felvonulás – Óvodával közösen
December hónapban: Adventi készülődési különböző programokkal
December 17. (szombat): Forralt bor főzőverseny
December 21. (szerda). Mindenki Karácsonya ünnepi műsor
Természetesen vannak területek, ahol bőven van még fejleszteni való, melyeket a következő
évben fokozottan szem előtt kell tartani. Gondolok itt pl. a rendezvények színesítésére,
megújítására, új elemek beemelésére, amely nem egyszerű feladat. Valamint a mai rohanó
világban az emberek egyre érdektelenebbé, közömbössé válnak, így mindig kutakodni kell
azon, hogy mi az a program, rendezvény, amely felkeltheti az érdeklődésüket. Az elmúlt
időszakban azzal is szembesülni kellett, hogy nem elég, hogy egy-egy eseményről minden
postaládába kikerül a szórólap, meghívó, az emberek sokszor hajlamosak átsiklani ezen, vagy
éppen el is felejtik, így időt, és energiát kell arra fektetni, hogy agitáljuk, és személyesen is
megszólítsuk a lakosokat a programok kapcsán.
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Egy kulturális intézmény működésének legfontosabb eszköze a nyilvánosság. Az utóbbi évben
megpróbáltunk minden olyan lehetőséget megragadni, amely a nyilvánosság tájékoztatását
célozta. Rendezvényeink népszerűsítésben fontos szerepet játszik, hogy azokról plakátok
kerüljenek kihelyezésre, és szórólap, meghívó kerüljön a postaládákba.
Valamint 2016 januárjában intézményünk is megjelent az igen széles körben népszerű
közösségi portálon, a facebookon is, amelynek segítségével még több emberhez eljuthatunk,
illetve a kapcsolattartás, megkeresések szempontjából is egy fontos csatornává vált.
Egész évben törekedtem arra, hogy a programjainkról, rendezvényeinkről tudósítson a média
is, rendszeresen megjelentünk a Tapolcai Újságban, és a Naplóban.
Azon dolgoztunk, hogy a hagyományos ünnepeink, rendezvényeink mellé újabbakat iktassunk
be, amelyek hagyományt teremtve beépülhetnek az éves rendezvénynaptárunkba. Próbáltuk
programokkal megtölteni a nagyobb rendezvények közötti időszakokat is.
2016-ban a civil szervezetekkel erősebbre fűztük a kapcsolatainkat azáltal, hogy több
rendezvényt is közösen szerveztünk, illetve újabbakat is bevezettünk, valamint kerestük, és
keressük a lehetőséget arra, hogy szélesebb körben, fokozottabban részt vegyenek a
programjainkban.
Rendezvénytervünk elkészítésekor figyelembe vettük az előző évek során a rendezvények,
programok iránt jelentkező igényeket. A programok zöme most is helyi hatókörű volt, melyek
egy részét civil és más szervezetekkel, intézményekkel együttműködve valósítottuk meg. Ezek
a közös munkák is erősítik a közösségek, intézmények, szervezetek közötti jó kapcsolatokat és
színvonalas, jól megszervezett és megvalósított rendezvényeket eredményeznek. Erről 2016ban több sikeres rendezvény is tanúskodik. A közös munkák nemcsak azt eredményezik, hogy
jobban összekovácsolódnak az emberek, a közösségek, hanem azt is, hogy az adott program
színesebb, és színvonalasabb lesz, hiszen mindenki hozzájárul a saját ötleteivel, kapcsolataival,
végső soron egyik program szüli a másikat. Valamint fontos tényező az is, hogy minden bevont
csoport, szervezet hozza magával a saját táborát, tagjait, így a résztvevők száma is megnő.
A Művelődési Ház munkáját csak a település valamennyi intézményével, szervezetével való
szoros együttműködéssel tudja megfelelően ellátni.
A helyi intézményeken túl igyekszünk jó partneri kapcsolatot kialakítani a környező
települések közművelődési intézményeivel.
Továbbra is nyitottak vagyunk minden kezdeményezésre, és lehetőségeinkhez mérten
próbálunk helyet és segítséget biztosítani az igények, ötletek megvalósításához.
A következőkben havi bontásban kívánom részletezni a Művelődési Ház által szervezett,
illetve közös szervezésben lezajlott programokat, illetve a Házban zajlott eseményeket.
JANUÁR elején az első nagy programunk a Véradó Ünnepség volt, amely a Magyar
Vöröskereszt Zalahalápi Alapszervezetével közösen került megszervezésre. A véradókat
köszöntöttük közösen kulturális műsorral, vacsorával.
A Magyar Kultúra Napja alkalmából a Tapolca Városi Képzőművész Kör kiállítását
tekinthettük meg a Művelődési Ház kistermében.
Ebben a hónapban 1 alkalommal temetési tornak, 2 alkalommal születésnapnak, valamint több
alkalommal vegyes vásárnak adott helyet a Ház.
A Nyugdíjas Klubnak pedig évi első foglalkozására került sor e hónap végén.
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FEBRUÁR hónapban a Magyar Vöröskereszt Zalahalápi Alapszervezetével közösen véradást
szerveztünk.
A Csontváry Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Szülői Munkaközösség
rendezett jó hangulatú farsangi délutánt az iskolásoknak a Kultúrházban.
Új programként emeltem be a rendezvények közé a könyvtári órát a nagycsoportos óvodások
számára. Februárban, az első ilyen órán, a foglalkozás első részében egy tanulságos magyar
népmesét hallhattak Tőlem a gyerekek, amelyről aztán beszélgettünk, majd ezután farsangi
maszkokat, álarcokat készítettünk, díszítettünk. Vidám délelőttöt tölthettünk el együtt.
Mindig egy-egy adott témára, aktualitásra, ünnepkörre fűztem fel a foglalkozás tematikáját.
Ezt a programot szeretném rendszeresen megtartani, hiszen nagyon igénylik a gyerekek, sajnos
a tervektől eltérően kisebb-nagyobb kihagyásokkal került rájuk sor. A jövőben azonban
fokozottan ügyelek arra, hogy rendszeres időközönként tartsak Nekik ilyen foglalkozásokat.
A Magyar Vöröskereszt Zalahalápi Alapszervezetével közösen ruhabörzét tartottunk az
összegyűjtött ruhákból a lakosság számára.
Célul tűztük ki, hogy a nagy rendezvényeink közti időszakokat is megtöltsük programokkal, a
téli estékre is kínáljunk alternatívát. Így ebben a hónapban 2 előadót is hívtam.
Az egyikük Szilaj Rezső volt, aki az iskola pedagógusa, barlangkutató, a Tapolcai Plecotus
Barlangkutató Csoport Vezetője, "Barlangrendszer Tapolca alatt" címmel tartott egy jó humorú,
részletes előadást az érdeklődőknek.
Még ebben a hónapban meghívtam Dr. Jerkovits Gergely Háziorvos Szakorvost egy
egészségmegőrző programra, amelynek keretein belül 2 témáról tartott előadást a szép számmal
megjelent érdeklődőknek (Gyermekbetegségek röviden, Szív- és érrendszeri betegségek). A
programot kiegészítettük vérnyomás-, és vércukorszint méréssel, amely igen népszerűnek
bizonyult, valamint Fekete Eszter Védőnő játszóházzal várta a gyerekeket az előadás alatt.
A zalahalápi telehelyű cég, az ASSMONT Steel Hungaria Kft. vette bérbe a nagytermünket, a
dolgozói részére, 3 napra oktatás, és vizsgáztatás céljából.
Február 20-án kerítettünk sort az Élőzenés Farsangi Batyus Bálunkra. Szép számú érdeklődőt
vonzott az esemény, akik megtöltötték a nagytermet. A beöltözési kedv is igencsak megnőtt az
előző évekhez képest. Éjfélkor tombolasorsolást tartottunk, amelyhez elég sok tombolatárgyat
sikerült összegyűjteni. A kisterem élőzenével várta a táncos kedvű résztvevőket, a jókedvű
mulatság egészen hajnali 4 óráig tartott. A belépőjegyek és a tombola bevételéből vásároltuk
meg a rendezvényhez szükséges kellékeket, díszítőanyagokat, valamint ebből fizettük ki a
zenészt is. Új elemként került be a fánksütő verseny a programba, amelyre elég sokan be is
neveztek, így aztán egy valóban jó hangulatú estét tölthettünk el.
Ebben a hónapban ismét több alkalommal biztosítottunk helyet vegyes vásároknak, 1
alkalommal pedig születésnapnak.
A Kabóca Bábszínház vidám előadással várta az óvodásokat a hónap végén a Művelődési
Házban.
A hónap utolsó hétvégéjén pedig a Nyugdíjas Klub tartotta meg összejövetelét, amelynek
keretein belül disznóvágásra került sor.
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MÁRCIUS: ebben a hónapban járt Nálunk először a budapesti Bugajakab Bábszínház, amely
aztán év közben többször is eljött Hozzánk. Minden alkalommal egy-egy tanulságos előadással
várták a gyerekeket, a program mindig meghirdetésre került, szórólapot kapott róla a lakosság.
A Nyugdíjas Klub nagyszabású nőnapi ünnepséget szervezett tagjainak, ahol felléptek az
óvodások.
Az iskola március 15. alkalmából tartott az ünnephez méltó megemlékezést a Művelődési
Házban.
Több alkalommal adtunk helyet ebben a hónapban is vegyes vásároknak, valamint 1
alkalommal szemvizsgálatnak, és szintén 1 alkalommal születésnapnak.
Ebben az évben új programként emeltem be a rendezvények közé, hagyományteremtő céllal a
„Közös Húsvétvárást”, amely szintén meghirdetésre került a lakosság körében. Különböző
kézműves technikákkal, tojásfestéssel-, és dekorálással, valamint Sötét László támogatásával
nyuszisimogatóval vártuk az érdeklődőket. Sok gyermek érkezett a programra szülőkkel,
nagyszülőkkel, megtöltöttük a Kastély nagytermét.
ÁPRILIS hónap elején tüdőszűrő vizsgálatnak adtunk helyet.
M. Mester Katalin (Devecser) a XX. század fehér foltjait feltáró könyveinek és népi –
iparművészeti gyöngyeinek bemutatójára került sor, amely egy igazán különleges program volt,
kiállítás, és irodalmi est egyben, szép számú érdeklődővel.
Az 55 éve, Zalahalápon végzett egykori diákok tartottak osztálytalálkozót a Művelődési
Házban, amelynek előkészületeiben, és lebonyolításában aktívan közreműködtünk.
A kosárfonó szakkör is ebben a hónapban mutatkozott be az ősz óta elkészült alkotásaikkal a
Kastély nagytermében. A kiállítást Csuri Lajos a „Zalahalápért” Közalapítvány Kuratórium
Elnöke nyitotta meg. Nagyon sokan voltak kíváncsiak a programra a településünkről, és
környékéről, egyaránt.
A Magyar Vöröskereszt Zalahalápi Alapszervezetével közösen véradást és ruhabörzét
szerveztünk.
Vasúti fotókiállítást szervezetünk a Kastély nagytermébe, Zentai Gábor hozta el Az Észak –
Balatoni Vasútvonal és a Nohabok (adalékok) című fotókiállítását.
A Zalahalápi Könyvtárban jártak a nagycsoportos óvodások ebben a hónapban is, a foglalkozás
témája a Föld Napja volt. Elsőként Janikovszky Éva egyik vidám, tavaszi és tanulságos meséjét
hallhatták Tőlem a gyerekek. Ezután ismerkedtünk a Földgömbbel, valamint beszélgettünk a
környezetvédelemről. A foglalkozás végén kézműveskedtünk is, egy tavaszi fát díszítettünk ki.
Mozgalmas és vidám perceket töltöttünk el együtt.
A Nyugdíjas Klub a hónap végén tartotta havi összejövetelét.
Több alkalommal adtunk helyet vegyes vásároknak, 1 alkalommal születésnapnak, valamint 1
alkalommal temetési tornak.
A Kabóca Bábszínház vidám előadással várta az óvodásokat a hónap végén a Művelődési
Házban.
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Az iskola ebben a hónapban a szavalóversenyét rendezte meg a Kultúrházban, az óvoda pedig
a hagyományos szülők-nevelők bálját.
A Tapolcai Rendőrkapitányság konzultációs fórumot tartott, amelynek célja olyan a köz-,
közlekedésbiztonsággal, bűnügyi helyzettel kapcsolatos problémák megbeszélése volt,
amelyek Zalahaláp vonatkozásában fennálltak, vagy rendőri intézkedést igényeltek.
MÁJUS: a hagyományoknak megfelelően 01-én rendeztük meg az Európai Uniós Ünnepséget,
valamint az Anyák napi műsorunkat a Sportpályán, amelyben a „Kacagó” Napközi Otthonos
Óvoda gyermekei, valamint a Csontváry Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai
közreműködtek.
Ezúttal retró jelleggel, sörrel, virslivel, lángossal és színpadi produkciókkal ünnepeltünk.
A hónap elején tartottuk Mikolai Bertics Mihály író, költő bemutatkozó estjét a Művelődési
Házban.
A tapolcai zeneiskola hangszer bemutatót tartott az iskola tanulóinak.
A hónap legnagyobb rendezvénye egyértelműen a az VII. Haláp – hegyi Borút volt. A program
a Kultúrházból indult, ahol az érdeklődők megtekinthették a Zalahalápi Hobbi Kézimunkakör
tagjainak szemet gyönyörködtető munkáit. A borút résztvevői 1500 Ft-ért megvásárolhatták
kóstolópoharukat, amellyel végigjárhatták az útvonalat.
A résztvevő pincék a következők voltak:
 Herczog Edit
 Horváth Árpád
 Kocsor Ferenc
 Hajós Tibor
 Holczbauer Jenő
 Kovács Nándor
 Albert Attila
 Tóth Zoltán
Minden pincetulajdonos zamatos borokkal, valamint finom harapnivalóval várta a csapatot. A
pincéknél került sor a szőlősgazda bemutatására, a halápi borok kóstolására, valamint
Krejczinger István Harmónikás minden gazdának „elhúzta a nótáját”.
A Nyugdíjas Klub vidám összejövetelén Férfinapot tartottak, és ünnepeltek.
A Bugajakab Bábszínház ismét ellátogatott Hozzánk egy vidám, és tanulságos mesével.
Az óvodának, a nagycsoportosok ballagására, az iskolának a kulturális bemutatójukra
biztosítottuk a helyszínt.
A Polgárőr Egyesület gyűlésének is otthont adtunk ebben a hónapban.
Ebben a hónapban keresztelőt, és esküvőt is tartottak a Művelődési Házban.
Több alkalommal adtunk helyet vegyes vásároknak, és 1 alkalommal látásvizsgálatnak.
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JÚNIUS: a hagyományoknak megfelelően június 2. szombatján rendeztük meg a Szőlővirágzás
Ünnepét, immáron 13. alkalommal. A rendezvényt Bedő Lajos Polgármester Úr nyitotta meg.
A jó szőlőtermésért Dr. Renner Sándor Plébános Úr mondott egyházi áldást. A Balaton –
felvidéki Borvidék Hegyközsége nevében Illés József Választmányi Tag mondott köszöntőt.
A kulturális műsorban felléptek a „Kacagó” Napközi Otthonos Óvoda gyermekei, a Csontváry
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola néptáncosai, valamint színpadra lépett még a
Sáskai Dalkör is.
A rendezvény látogatói 1500 Ft-os kóstoló pohár megvételével járhatták végig a kijelölt
pincéket, ahol a pincetulajdonosok, az önkormányzat, és a hegyközség sok szeretettel várt
mindenkit finom falatok és zamatos borok kóstolására.
Az iskola évzáró ünnepségének adott otthont a Kultúrház ebben a hónapban.
Júniusban is helyet adtunk születésnapnak 2 alkalommal, vegyes vásároknak pedig több
alkalommal.
JÚLIUS: a hónap első hétvégéjén esküvőnek, és lakodalomnak adtunk helyet.
A hónap elején Deák Ferencné Balogh Andrea csodálatos természetfotóiból nyílt kiállítás,
amelynek címe: "NÉGY ÉVSZAK".
A Sáskai Falunapon részt vettünk civil szervezeteinkkel a főzőversenyen.
A Magyar Vöröskereszt Zalahalápi Alapszervezetével, és a Zalahalápi Ifjúsági és
Sportegyesülettel közösen Sport- és Egészségnapot szerveztünk, amely nagyon jól sikerült, sok
érdeklődőt vonzott. Különböző egészségügyi szűrésekkel, ügyességi versenyekkel, közös
tornával, sportversenyekkel, finom étkekkel vártuk a lakosságot. Ez a program is megmutatta,
hogy összefogással, közös célokkal mire lehetünk képesek.
A Vöröskeresztesekkel ebben a hónapban ruhabörzét szerveztünk a Művelődési Házba.
A hónap többi napja a falunapra való készülődéssel telt.
AUGUSZTUS: 13-án került megrendezésre a XI. Zalahalápi Lángossütő Fesztivál és a XXIII.
Falunap.
A színpadi programok között szerepelt: kitüntetések átadása, Tibi Bohó műsora
lufihajtogatással, a Veszprém Megyei Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai, és
Szenvedélybetegek Integrált Intézménye 5. sz. telephelye lakóinak a műsora, a Zajongó
Zenekar, a Sáskai Dalkör, volt tűzoltó, és néptánc bemutató, szerepeltek a Tapolcai Musical
Színpad tagjai, Tóth Kiara, az Unikum Együttes, valamint elismerések kerültek átadásra a
polgárőrök, és a tűzoltók részére.
Kiegészítő programként véradás, ugrálóvár, óriáscsúszda, póni lovagoltatás, népi fajátékok,
szépségtanácsadás, borkóstolás, főzőverseny, lángossütő verseny várta az érdeklődőket. A
rendezvényen részt vett a Batsányi János Galamb- és Kisállattenyésztő Egyesület állataival, a
Rozsdamarók Veteránjármű Egyesület motoroztatással, az E.R. T. Autósport Egyesület
élményautóztatással állt a vendégek rendelkezésére.
Ebben az évben célul tűztem ki, hogy új támogatókat találjak a rendezvényhez, amely sok
utánajárással, és kapcsolatépítéssel sikerült is, így a támogatói listából is látszik, hogy sikerült
több, nagynevű támogatót is megnyerni a rendezvényhez.
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A rendezvény támogatói voltak:
Bakonyerdő Zrt. Zalahalápi Parkettagyára, Batsányi János Galamb- és Kisállattenyésztő
Egyesület, Csavária Kft., Csontváry Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Dégi
Temetkezési és Virágkereskedelmi Kft., E.R. T. Autósport Egyesület, Folly Arborétum és
Borászat, Hegyközség Helyi Csoportja, Horváthné H. Erzsébet - Oriflame, Hotel Kapitány****
Wellness és Konferencia, Igaz Sándor Alpolgármester, „Kacagó” Napközi Otthonos Óvoda,
Kámán Bányászati és Kereskedelmi Kft., Kékkúti Ásványvíz ZRT., Kittenberger Kálmán
Nonprofit Kft., Lesenceistvánd Önkormányzata, Magyar Vöröskereszt Zalahalápi
Alapszervezete, Máté Renáta Települési Képviselő, Mayer Ottóné Települési Képviselő, Mayer
Renáta Kozmetikus, Rozsdamarók Veteránjármű Egyesület, Serpa Kalandpark, Sobri Jóska
Élménypark, Szabó Norbert Települési Képviselő, Szabolcsa István, Szalai József Települési
Képviselő, Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás, Tóth Ferenc Települési Képviselő, ZA
– SA Kft., Zalahaláp – Kolónia Nagycsaládosok Egyesülete, Zalahaláp - Sáska Községek
Önkéntes Tűzoltó Egyesülete, „ZALAHALÁPÉRT” Közalapítvány, Zalahalápi Fagyizó és
Kávézó, Zalahalápi Ifjúsági és Sportegyesület, Zalahalápi Nyugdíjas Klub, Zalahalápi Polgárőr
Egyesület
Augusztus hónapban még helyet biztosítottunk vegyes vásároknak, és egy unokatestvér
találkozónak.
SZEPTEMBER: a hónap 2. hétvégéjén részt vettünk a Badacsonyi Szüreti Felvonuláson egy
zalahalápi küldöttséggel, népszerűsítve a településünket, valamint a Haláp – hegyi borokat.
A hónap elején a Nyugdíjas Klub tartotta jókedvű foglalkozását a nagyteremben.
A Vöröskereszttel karöltve ruhabörzét szerveztünk.
24-én rendeztük meg a Szüreti Felvonulást településünkön, immáron negyedik alkalommal. A
rendezvény előtti hetekben már készítettünk különböző figyelemfelkeltő bábukat a civil
szervezetek tagjaival, amelyeket kihelyeztünk a falu különböző pontjaira. A felvonulás a
Művelődési Háztól indult, és oda is ért vissza. Sokan érkeztek beöltözve, feldíszített
járműveken.
5 megállóhelyet iktattunk be a menetbe, ahol kulturális műsorokra, a résztvevők étellel, és itallal
való kínálásra került sor.
A Művelődési Házhoz visszaérve következhetett a kulturális műsor, amelyben az állomásokon
résztvevők szerepeltek.
A műsort követte a vacsora, amelyen minden megjelentet vendégül láttunk.
Nagy örömünkre szolgált, hogy ezzel a rendezvénnyel is sikerült megmozgatni a település
apraját-nagyját, és sokan részt vállaltak az előkészítésben, lebonyolításban is.
Ebben a hónapban is tartottunk vegyes vásárokat, valamint hallásvizsgálatra is sor került.
OKTÓBER: a hónap első hétvégéjén a népszavazásnak adtunk otthont.
Meghívásomra érkezett a Művelődési Házba Hangodi László Történész, a tapolcai Wass Albert
Könyvtár és Múzeum Főmuzeológusa előadást tartani, amelynek címe: Zalahaláp és az I.
világháború volt.
A Nyugdíjas Klub havi összejövetelét a hagyományoknak megfelelően a Művelődési Ház
nagytermében tartotta meg ebben a hónapban is.
9

Ebben a hónapban az iskola az október 23-ai ünnepségét tartotta a Művelődési Házban.
A hónap 2. felében tartottuk meg a VIII. Haláp-hegyi Borutat, amelyet ezúttal helyi alkotók
gobelin és hímző kiállításával kötöttem össze, „TŰBE ZÁRT NAGYVILÁG” címmel.
Résztvevő pincék voltak a borúton:
 Sötét János
 Tóth László
 Ruzsa Attila
 Tóth Lajos
 Herczog Edit
 Egyed József
 Nacsa Ferenc
A menet útvonalát fáklyákkal világítottuk be.
A pincék végigjárását követően visszatértünk a Művelődési Házba vacsorázni. A Borúton való
részvételi díj: 1500 Ft/Fő volt.
A Tapolcai Rendőrkapitányság konzultációs fórumot tartott, amelynek célja olyan a köz-,
közlekedésbiztonsággal, bűnügyi helyzettel kapcsolatos problémák megbeszélése volt,
amelyek Zalahaláp vonatkozásában fennálltak, vagy rendőri intézkedést igényeltek.
A hónap végén tartottuk az I. és II. világháborúban elhunyt áldozatok emlékére a
megemlékezést a Templomkertben.
A gyerekek, és a fiatalok verseket szavaltak, a civil szervezetek, intézmények vezetői,
képviselői megkoszorúzták az emlékművet.
Az ünnepség végén pedig, név szerint is megemlékeztünk arról az 52 halápi áldozatról, akik
életüket vesztették a harcok során, és mindegyikük emlékére elhelyeztünk 1-1 mécsest.
Ebben a hónapban is tartottunk vegyes vásárt, valamint temetési tornak is helyet biztosítottunk.
A hónap legvégén a Zalahalápi Nyugdíjas Klubbal meghívást kaptunk a Sáskai Nyugdíjas
Klubtól Sáskára, ahol egy közös, jó hangulatú estét töltöttünk el.
NOVEMBER: ebben a hónapban 2 rendezvény kapcsán is közreműködtünk a „Kacagó”
Napközi Otthonos Óvodával, amelyek a közös munkának köszönhetően igen jól sikerültek, és
sok embert megmozgattak.
Az első, a „Gyermekkorunk játékai” című kiállítás volt, ahol kértük a falu lakosságát, hogy
hozzák el játékaikat, ki-ki a saját kedvencét, így aztán rengeteg féle, különböző korú játék gyűlt
össze, amelyek sokakat nosztalgiával töltöttek el. Sikeres programnak, és együttműködésnek
bizonyult a program.
A következő közös rendezvényünk a Márton napi lámpás felvonulás volt. A program
időpontjára sajnos el kezdett esni az eső, így a Kultúrházban kellett megtartanunk az eseményt.
A polgármesteri köszöntő, és az ovisok műsora után zsíros kenyérrel, és a résztvevők által
hozott sütikkel kínáltuk a vendégeket, majd lekapcsolva a villanyokat megtartottuk a „lámpás
felvonulást”. A rossz idő sem szegte kedvünket, és szép számú érdeklődő is volt a programon.
A Nyugdíjas Klub a foglalkozásán ebben a hónapban szintén Márton napot tartott.
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A hónap végén a Veszprém Megyei Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek
Integrált Intézmény 5. számú Telephelyének -LESENCETOMAJ- termékeiből nyílt karácsonyi
kiállítás és vásár.A megnyitó ebben az évben is igencsak bensőségesre sikeredett.
A kiállítás termékei igen kedveltek voltak, és sokan vásároltak belőle. Az intézmény dolgozói,
és igazgatója ismét kifejezték köszönetüket, és hálájukat, azért, hogy immáron évek óta
lehetőséget kapnak a zalahalápi bemutatkozásra. Minden alkalommal elhangzik, hogy az
anyagi vonzat mellett, mekkora lelki ereje van ezeknek a találkozásoknak, milyen fontos a
megbecsülés, hiszen a gondozottak még hetek, hónapok után is emlegetik a zalahalápiakat,
ebből táplálkoznak a mindennapokban.
Ebben a hónapban ismét meghívtam Dr. Jerkovits Gergely Háziorvos Szakorvost egy
egészségmegőrző programra, amelynek keretein belül 2 témát járt körbe előadásában
(Csontritkulás, Szervezetünk felkészítése a téli időszakra). A programot kiegészítettük testzsír, testtömegindex méréssel és vércukorszint méréssel, amelyek igen népszerűnek bizonyultak.
A hónap második felében már megkezdődött a felkészülés, egyeztetés az adventi időszak
programjaira, amelyet a munkálatok, és a nagy hideg miatt 2016-ban a Művelődési Házban
tartottunk meg.
DECEMBER: a hónap elején a nagycsoportos óvodások könyvtári foglalkozáson vettek részt
a Zalahalápi Könyvtárban. A foglalkozás első részében Mester Györgyi: A legkisebb cinke
című tanulságos meséjét hallgathatták meg a gyerekek, amelyről aztán beszélgettünk, majd
terményekből készítettünk, díszítettünk karácsonyfát. A foglalkozás végén az ovisok kedvükre
válogathattak a gyermekkönyvek között. Vidám délelőttöt töltöttünk el együtt.
Nacsa Ferenc, a Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület Elnöke tartott előadást II.
világháborús magyar katonasírok dokumentálása (Katonasírok a Tapolcai-medencében)
címmel.
A Kabóca Bábszínház előadását láthatták az óvodások a Kultúrházban.
December 6-án ellátogatott a Mikulás a zalahalápi gyerekekhez is a Művelődési Házba, és
minden kisgyereket meg is ajándékozott. A program igen népszerűnek bizonyult, és
hagyományteremtő szándékkal került megrendezésre, elsőként 2016-ban.
Az iskolával közösen ismét meghirdetésre került az Adventi Rajzpályázat, amely nagy sikernek
örvendett a gyerekek körében, és az elkészült alkotások nagyon jól megalapozták a karácsonyi
hangulatunkat. A beérkezett művek mindegyike kiállításra került a Művelődési Ház
kistermében.
10-én, szombaton a Csontváry Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és Szülői
Munkaközössége tartott nagysikerű Mikulás bált a Házban.
A civil szervezetekkel, és az óvodával közösen rendeztük meg 2016-ban is a Karácsonyi vásárt,
amelyet a hideg időjárás miatt nem szabadtéren, hanem a Művelődési Házban tartottunk meg.
A Magyar Vöröskereszt Zalahalápi Alapszervezetével közösen ruhabörzét szerveztünk.
A Nyugdíjas Klub karácsonyváró összejövetelét tartotta a nagyteremben.
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Az óvodás gyerekeknek, és szüleiknek a Nyirettyű Zenekar tartott karácsonyi koncertet.
17-én, szombaton jó hangulatú forraltbor főzőversenyt tartottunk, amelyen képviseltették
magukat a civil szervezetek, intézmények is. A program igazán sok érdeklődőt vonzott, és jó
hangulatban zajlott le.
19-én a Zalahalápi Kamarakórus elsőként mutatkozott be a közönség előtt, Adventi Áhítat című
műsorunk igazán nagy sikert aratott.
Helyet biztosítottunk a ZA-SA Kft. évzáró bankettjének, valamint az éves Közmeghallgatásnak
is.
Ebben a hónapban 1 alkalommal temetési tor helyszíne volt a Művelődési Ház.
21-én, szerdán került sor a Mindenki Karácsonya ünnepi műsorra. Az ünnepély Bedő Lajos
Polgármester Úr köszöntőjével vette kezdetét, majd a „Kacagó” Óvoda gyermekei léptek a
színpadra, ők énekkel, verssel készültek.
Őket követték a Csontváry Általános Iskola és AMI növendékei, színvonalas előadásaikkal. A
gyerekektől verseket hallhattunk, karácsonyi jeleneteket adtak elő, énekeltek, valamint a
néptáncosok is színpadra léptek. A műsor végén énekelt a Zalahalápi Kamarakórus is.
A műsor után meleg tea, forralt bor és kalács várta a falu apraját - nagyját.
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Könyvtár
Az információ és a tudás alapú társadalom alapintézménye a könyvtár, betölti gyűjtő és
szolgáltató szerepét is. A könyvtár továbbra is megőrzi hagyományos funkcióit, hisz az olvasás
megszerettetését, az irodalmi ízlés formálását legalább olyan fontosnak tartja, mint az
elektronikus információkhoz való hozzáférés biztosítását. A könyvtár nyilvános, közszolgálati
intézmény.
Könyvtárunk nyitvatartási ideje: hétfő és szerdai napokon 13:00 – 16:00.
A könyvtárunk állománya kb. 7000 kötet. A Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása
és a tapolcai Wass Albert Könyvtár 2006. január 30-án Könyvtárellátási szerződést kötöttek,
amelyhez Zalahaláp 2007. január 26-án csatlakozott, így tehát könyvtárunk a tapolcai Wass
Albert Könyvtár mozgókönyvtára.
A könyvállományunk szak-, szép, gyermek és ifjúsági irodalmi művekre különül, illetve
vannak csak olvasótermi körülmények között használható könyveink is.
Könyvtárközi kölcsönzés is lehetséges könyvtárunkban, így ha egy könyv nincs meg nálunk,
használatra kikölcsönözhetjük azt a tapolcai könyvtárból, illetve az év folyamán többször is
együttműködtünk a sáskai könyvtárral is, könyvtárközi kölcsönzések alkalmával.
Minden év elején könyvtári statisztikát kell készítenem, az elmúlt évben a könyvtárban zajló
folyamatokról, ezen adatszolgáltatást a tapolcai Wass Albert Könyvár felé kell megtennem.
A tapolcai könyvtár évente több alkalommal lát el bennünket új könyvekkel, amelynek során
alapul veszik a helyi igényeket, sajátosságokat, illetve a helyi olvasók, valamint a könyvtáros
igényeit, javaslatait is.
201-ban az aktív felhasználók száma: 92 fő volt, amelynek kb. 60%-a 18 éven aluli diák, 20%a nyugdíjas korosztály volt, a fennmaradó 20%-ot pedig az aktív korosztály tette ki. Az új
könyvek érkezéséről mindig informáltam a lakosságot, illetve a könyvtárba betérőket, ezzel is
ösztönözve őket a rendszeres kölcsönzésre.
Összegzés
Rendezvényeinket, programjainkat a lehetőségekhez mérten minden alkalommal
költséghatékonyan, takarékosan próbáltuk lebonyolítani. A farsangi bál esetében a bevétel
éppen elég volt a kiadásainkra, a borutak, valamint a szőlővirágzás ünnepének alkalmával a
kóstolópoharak eladásából tudtuk fedezni a költségeket, illetve valamennyi pénzt visszaosztani
a szőlősgazdáknak. A falunap, illetve a szüreti felvonulás esetében nagyobb könnyebbséget
adtak a pályázati pénzek, és a támogatások, azonban ezeket is ki kellett pótolni.
2016-ban is havi több alkalommal tartottunk vegyes árucikkek vásárát a Kultúrházban, amelyek
egyrészt népszerűnek bizonyulnak a lakosság körében, másrészt a terembérleti díjak
bevételként is szolgálnak számunkra.
Intézményünk szolgáltató funkciójához szorosan hozzátartozik, hogy befogadja más
intézmények, civil szervezetek, magánszemélyek és cégek rendezvényeit. Ezen a téren a
megfelelő színvonalú hely biztosítása mellett, szükség estén aktív technikai segítséget nyújtunk
a programok színvonalas lebonyolítása érdekében.
Az év során többször is helyet adtunk a helyi lakosok igényeinek, kéréseinek eleget téve családi
rendezvényeknek. Volt esküvő, lakodalom, születésnap, keresztelő, házassági évforduló,
ballagási ebéd, illetve több alkalommal sajnos temetési tor is a Kultúrházban. Természetesen a
programokhoz igazodva, mindig törekedünk arra, hogy eleget tudjunk tenni az ilyen irányú
kéréseknek.
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Végül kiemelten szeretném megköszönni a „Kacagó” Napközi Otthonos Óvoda és a Csontváry
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola vezetőségének, pedagógusainak, dolgozóinak,
gyermekeinek azt a segítőkész hozzáállást, amelyet 2016-ban is tanúsítottak Felénk, hiszen
amikor kértük, minden egyes kisebb programunkon, illetve a nagyobb rendezvényeinken
egyaránt, színvonalas műsorokkal képviseltették magukat, az év minden részében.
A rendezvényeink természetesen nem jöhettek volna létre a Polgármester Úr, a Képviselőtestület, az Önkormányzat, valamint településünk intézményei, civil szervezetei, közösségei,
vállalkozói segítsége nélkül. Mindannyian lehetőségeikhez mérten segítették és segítik akár
anyagilag, akár munkával, vagy éppen szakmai támogatással az éves munkát.
Bízom benne, hogy 2017-ben is folytathatjuk a munkát!
Tisztelettel kérem a Képviselő-testületet, hogy az eltelt egy év munkájára vonatkozó
beszámolómat fogadja el, és a jövőben is segítsék az intézmény zavartalan működését!

Tisztelettel:
Somogyi Kinga
Művelődésszervező
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