Zalahaláp Község Önkormányzat
Képviselő-testületének Ülésére

Művelődési Ház és Könyvtár
2017. évi munkatervezete

Művelődési Ház és Könyvtár
8308 Zalahaláp, Petőfi S. tér 9.
muvelodesihaz@zalahalap.hu

Készítette: Somogyi Kinga Művelődésszervező

A Művelődési Ház olyan közösségi színtér, mely minden korosztály, minden közösség számára
nyújt kikapcsolódási, szórakozási, művelődési lehetőséget. Ezen felül helyet és egyéb
feltételeket biztosít a különböző önszerveződő és művészeti csoportoknak. A programok között
vannak állandó, illetve változó jellegűek.
Az intézmény a közösség igényeihez folyamatosan igazodó szolgáltatásaival, a művelődési
formák sokszínűségével egyszerre információs és kommunikációs, kultúra közvetítő és
szervező, közösségi színtér is.
A Ház feladatainak ellátása során együttműködik a fenntartó önkormányzattal, a civil
szervezetekkel, a település egészségügyi, szociális, oktatási intézményeivel és az egyéb általa
alapított szervezetekkel, a települési, megyei, regionális, országos művelődési szervezetekkel.
Könyvtár
Könyvtárunk rendszeresen részt vesz a tapolcai Wass Albert Könyvtár és Múzeum által
szervezett találkozásokon, valamint folyamatos a kapcsolattartás a tapolcai munkatársakkal.
A könyvtári rendszerhez való tartozás elengedhetetlen feltétele, hogy tudomásunk legyen a
rendszerben történő változásokról és ezzel együtt egy dinamikusan fejlődő része legyünk az
egésznek.
Tagja vagyunk a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszernek, amely elsődlegesen a községi
lakosság könyvtári ellátását kívánja biztosítani. Célja, hogy a községekben élők hozzáférjenek
olyan hatékony és minőségi könyvtári ellátáshoz, amely alapvetően a felhasználók igényeit
elégíti ki. A szolgáltató könyvtár biztosítja számunkra a könyveket, folyóiratokat, DVD-ket,
egyéb dokumentumokat.
A nagycsoportos óvodásokat ebben az évben rendszeresen szeretném meghívni a könyvtárba
foglalkozásra, sajnos 2016-ban a találkozásaink elég rendszertelenül alakultak, de szeretném,
ha 2017-ben ez a program is beágyazódna az éves rendezvénynaptárba.
Legfőbb célkitűzéseink erre az évre:
 Hagyományaink, szokásaink megőrzése, átadása érdekében rendezvények, kiállítások
szervezése
 Minden korosztály számára az igényeknek megfelelő szórakozási lehetőségek
biztosítása.
 Intézmények, civil szervezetek mind szorosabb bevonása életünkbe
 Saját csoportjaink működésének biztosítása, bővítése
2017-ben is arra törekszünk, hogy a nagy múltra visszatekintő ünnepi rendezvényeinket
megrendezzük, ezek mellett pedig, mindig újabb programokkal színesítsük, illetve gazdagítsuk
településünk kulturális életét, növeljük az intézmény kihasználtságát, illetve, hogy a
mindennapokban is a civilek, a közösségek szolgálatában álljunk.
Továbbra is fontosnak tartom, hogy a rendezvényeinket megfelelően reklámozzuk. A
településünk honlapjára is mindig felkerülnek a meghívók. Szórólapokon, plakátokon
tájékoztatjuk a lakosokat rendezvényeinkről. Fontos megemlítenünk, hogy a legnépszerűbb
közösségi portálon, a Facebookon is jelen vagyunk, amely az egyik legnagyobb reklámértékkel
bír manapság.
Kiemelten fontosak a helyi intézmények, szervezetek programjai, rendezvényei is a Ház
életében, ezek mindig előzetes, és pontos egyeztetést kívánnak meg.
Törekszünk a település intézményeivel, szervezeteivel kialakított jó munkakapcsolatok
fenntartására, tovább mélyítésére.
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Településünkön a helyi intézmények, szervezetek között kialakított kölcsönös, egymás
segítésén alapuló munkakapcsolat rendkívül jónak mondható, továbbra is építünk támogató
munkájukra, és számíthatnak segítségünkre, hiszen eredményeket csak közösen érhetünk el, és
valamennyiünket egy közös cél vezérel: Zalahaláp élhetőbbé tétele, fejlesztése.
Nyitott és befogadó intézményi szerep erősítésével a helyi közösségek befogadását,
tevékenységük segítését, közös programok megvalósítását továbbra is alapvető fontosságú
feladatnak tekinti az intézmény.
A 2017-es évben is folytatják a munkát a Művelődési Házban, azok a csoportok, körök,
amelyekről már a beszámolóban is szóltam: hobbi kézimunkakör, kosárfonó szakkör,
kamarakórus, Duó Bányai, aerob torna, baba-mama klub. Fontos, hogy a lehetőségeinkhez
mérten támogassuk a munkájukat, valamint lehetőségeket biztosítsunk Nekik a fellépésre,
bemutatkozásra.
A nagy rendezvényeink 2017-ben a következőképpen alakulnak:
Február 25. (szombat): Élőzenés Farsangi Batyus Bál
Április 13. (csütörtök): Közös Húsvétvárás
Május 01. (péntek): Európai Uniós Ünnepség, valamint Anyák napi ünnepség
Május 13. (szombat:) Haláp – hegyi Borút
Június 10. (szombat): Szőlővirágzás Ünnepe
Augusztus 12. (szombat) Falunap és Lángossütő Fesztivál
Szeptember 30. (szombat): Szüreti Felvonulás és Mulatság
Október 07. (szombat): Haláp – hegyi Borút
Október 27. (péntek): I. és II. Világháborús Hősökre való megemlékezés
November 11. (szombat): Márton napi lámpás felvonulás
December: Adventi programok
December 06. (szerda): Mikulás ünnepség
December 16. (szombat): Forraltbor főzőverseny
December 20. (szerda:): Mindenki Karácsonya ünnepi műsor
December 31. (vasárnap): Szilveszteri Batyus Bál
A következőkben havi bontásban ismertetem a 2017. évre tervezett kisebb programjainkat,
valamint nagyobb rendezvényeinket, amelybe belefoglalom azon eseményeket is, amelyeket
ugyan más intézménnyel, vagy szervezettel közösen bonyolítunk, vagy éppen önállóan
bonyolítanak le.
JANUÁR: 2017-ben is folytatjuk a már megkezdett kiállítások sorozatát, amelyeket kora
ősztől, késő tavaszig rendezünk meg, színesítve ezzel a mindennapokat, illetve megtöltve a
hosszú, téli estéket.
Tervben van népművészeti, képzőművészeti, iparművészeti, helytörténeti kiállítás
megrendezése is, kiemelten a helyi alkotó közösségeink, csoportjaink kiállításait.
Ehhez természetesen szükséges felkutatni a kiállítókat, majd velük tartani a kapcsolatot, hogy
időről-időre elhozzák, és bemutassák Nekünk újabb és újabb gyűjteményeiket. Ezeknek a
helyszíne továbbra is a kisterem lesz, hogy ne zavarja a nagyteremben folyó programok, és a
testnevelés órák rendjét. A különböző témájú kiállításokkal remélhetőleg több közösséget is el
tudunk érni, akik reményeink szerint fogékonyak lesznek törekvéseinkre.
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A tavalyi éveket tekintve elmondható, hogy igazán népszerűek ezek a programok, kiemelve a
helyi érdekeltségűeket, valamint azokat, amelyeken a helyben alkotó, tevékenykedő
közösségeink mutatják be értékeiket.
Erre a hónapra még tervezünk egy ruhabörzét, illetve véradást, és a Véradó Ünnepséget, a
Magyar Vöröskereszt Zalahalápi Alapszervezetének tagjaival közösen.
A Nyugdíjas Klub hagyományosan január közepén tartja az évi első összejövetelét, amelyen
beszámolót hallhatunk az elmúlt évről, majd terveket a következő évre.
A 2016-os évben jó kapcsolat került kialakításra a Bugajakab Bábszínházzal, akik év közben
többször is ellátogattak hozzánk tanulságos, vidám, zenés műsoraikkal, az együttműködést az
idei évben is szeretnénk folytatni, a jegyár minden alkalommal 600 Ft/fő volt.
FEBRUÁR: ebben a hónapban tarja a Csontváry Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola a farsangi mulatságát a gyerekeknek, a Szülői Munkaközösség közreműködésével.
Szintén egy februári délutánon kerül majd sor a Nyugdíjas Klub farsangi összejövetelére is.
Tervben van, hogy meghívjuk a Sáskai Nyugdíjas Klubot, hiszen immáron 2 éve, hogy a 2 klub
szorosabbra fűzte egymás között a kapcsolatot, és bizonyos időközönként tartanak közös
összejöveteleket.
A hónap végén pedig, következhet a felnőtt farsangi bál, amelyet idén is batyus bálra tervezünk,
élőzenével, fánksütő versennyel, tombolasorsolással, a civil szervezetek bevonásával.
A Zalahalápi Ifjúsági és Sportegyesülettel közösen egy szombati napra ping-pong versenyt
tervezünk, korosztályonkénti bontásban.
MÁRCIUS: erre a hónapra tervezzük a hegyközségi borverseny megrendezését a Művelődési
Házban. Ez a program egyik évben Sáskán, majd a következő évben Zalahalápon zajlik, így 2
évente kerül ránk a sor.
A Nyugdíjas Klubban Nőnapot tartunk, amelyen a hagyományoknak megfelelően az ovisok, az
iskolások, valamint Polgármester Úr köszönti a Klub hölgy tagjait.
Az iskola ebben a hónapban a március 15-i ünnepségét tarja a Házban.
Márciusban a Vöröskereszt Zalahalápi Alapszervezetével közösen kerül lebonyolításra a
tüdőszűrés. A tavasz beköszöntével különböző ingyenes egészségügyi szűréseket és
előadásokat tervezünk. Hasonlóan a 2016-os évhez, Dr. Jerkovits Gergely bevonásával,
egyeztetve a Magyar Vöröskereszt Önkéntes Pontjával Tapolcán, valamint a tapolcai
Egészségfejlesztési Irodával is.
Ez év tavaszától szeretnénk elindítani egy irodalmi kört, a tavalyi évben műveivel Nálunk már
bemutatkozott Mikolai Bertics Mihály író, költő vezetésével, szakmai útmutatásai alapján. A
kört azzal a céllal szeretnénk létrehozni, hogy alkalmat, és lehetőséget teremtsünk az irodalmat
szerető résztvevőknek, hogy bemutassanak saját, vagy más által írt alkotásokat, egy – egy adott
tematikához kapcsolódóan, valamint beszélgessenek a témáról, és a művekről.
A tervek szerint az érdeklődők a témához illő verssel érkeznek, amelyet aztán szívesen
felolvasnak a többieknek.
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A kör az irodalom, a könyvek, az olvasás iránti igényt szeretné fenntartani, újjáéleszteni.
ÁPRILIS: az óvoda ebben a hónapban tartja meg a szülők-nevelők bálját a Kultúrházban.
A Vöröskeresztesekkel tavaszi ruhabörzét, és véradást tervezünk.
Húsvét előtt egy Hímes tojás kiállítás szerepel a terveim között, a helyi Sulyokné Furján Andrea
hozná el bemutatni gyönyörű alkotásait.
A tavalyi évben nagy sikert aratott programunkat, a Közös Húsvétvárást idén is megszervezzük,
kézműves foglalkozással, tojásfestéssel, dekorálással, valamit nyuszisimogatóval. A
tapasztalatok szerint a családok körében népszerű a rendezvény, így év közben, rendszeres
időközönként, egy-egy ünnephez kapcsolódóan többször is lehetne tartani ilyen közös
kézműveskedéseket.
Az iskola ebben a hónapban a szavalóversenyét rendezi meg a Kultúrházban.
Ebben a hónapban tartja a Tapolcai Rendőrkapitányság az I. félévi konzultációs fórumát az
érdeklődő lakosságnak.
MÁJUS: a május 1-i ünnepséget, az Anyák napi ünnepséggel együtt, a Sportpálya mellett
kívánjuk lebonyolítani ebben az évben is. A délután folyamán elsőként az Anyák napi
megemlékezésre kerül sor, a „Kacagó” Óvoda gyermekeinek, és a Csontváry Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola diákjainak közreműködésével.
Majd ezt követi az Európai Uniós Ünnepség, a zászlók ünnepélyes felvonásával, az ünnepi
beszédekkel, majd a kulturális műsorral.
Ezúttal is retró jelleggel, sörrel, virslivel, lángossal kínáljuk a résztvevőket.
Ebben a hónapban az iskolásoknak tart hangszer bemutatót a tapolcai zeneiskola.
13-án, szombaton kerül megrendezésre a IX. Haláp-hegyi Borút. A program a Kultúrháztól
indul, elsőként a Zalahalápi Hobbi Kézimunkakör kiállításnak megnyitójára kerülne sor, majd
ezután indulnánk el a borútra, amelyen a 2000 Ft-ért megváltott kóstolópohárral lehet részt
venni.
Minden pincénél bemutatnánk a szőlősgazdát, a területet, valamint a borokat, ezután a
vendéglátónk is szól egy pár szót a vendégekhez, illetve minden állomáson elhangoznának
boros versek, rigmusok, majd következhetne a borok kóstolása, és a gazda nótájának elhúzása.
A tavalyi évben már különböző vicces, boros játékokkal színesítettük a programot. A pincéket
végigjárva, vissztérünk a Művelődési Házba, a tombolasorsolásra, és a vacsorára.
A Nyugdíjas Klub összejövetelén ebben a hónapban Férfi napot tartanak.
Az óvoda a ballagását, és évzáróját tartja májusban a Művelődési Házban.
JÚNIUS: a hónap 2. szombatján tartjuk a Szőlővirágzás Ünnepét.
Elsőként megkeressük a szőlősgazdákat, pincetulajdonosokat, és felmérjük, hogy hányan
nyitnák ki a pincéjüket az érdeklődők előtt, majd ennek fényében megtervezzük az útvonalat.
A hagyományoknak megfelelően az ünnepség keretein belül, beszédek hangoznak el, Dr.
Renner Sándor Plébános Úr megáldja a szőlőtermést, majd következik a kulturális műsor, és a
pincék végigjárása.
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A rendezvény látogatói 2000 Ft-os kóstoló pohár megvételével járhatják végig a kijelölt
pincéket, ahol a pincetulajdonosok, az önkormányzat, és a hegyközség vár mindenkit finom
falatok és zamatos borok kóstolására.
Az iskola évzáró ünnepségének ad otthont a Kultúrház ebben a hónapban.
A Nyugdíjas Klub havi összejövetelét tartja a Művelődési Házban.
A Zalahalápi Ifjúsági és Sportegyesülettel közösen egy futóversenyt tervezünk a településen,
korcsoportonkénti bontásban. A verseny a tervek szerint a Sportpályától indul, és oda is tér
vissza, közös bemelegítéssel, tornával kezdenénk. A verseny időpontja még bizonytalan, vagy
június legelején, vagy szeptemberben, egy szombati napon kerülne majd rá sor.
Hagyományteremtő szándékkal kívánjuk megrendezni minden évben, bevonni a
legkisebbektől, az óvodásoktól, egészen a nyugdíjas korosztályig a lakosságot. A verseny
alapos előkészületeket, felkészülést, és szervezést igényel, hogy a baleset legkisebb kockázatát
is elkerüljük.
JÚLIUS: ebben a hónapban tervben van, hogy a Magyar Vöröskereszt Zalahalápi
Alapszervezetével, és a Zalahalápi Ifjúsági és Sportegyesülettel közösen Sport- és
Egészségnapot szervezünk, amely 2016-ban jól sikerült, sok érdeklődőt vonzott. Hasonlóan a
tavalyi évhez különböző egészségügyi szűrésekkel, előadásokkal, ügyességi versenyekkel,
közös tornával, sportversenyekkel, finom étkekkel várnánk a lakosságot.
A hónap többi napja a falunapra való készülődéssel telik.
AUGUSZTUS: ebben az évben augusztus 12-én kerül megrendezésre a Lángossütő Fesztivál
és a Falunap.
A hagyományoknak megfelelően főzőversenyt és lángossütő versenyt tervezünk, amelyhez már
előzetesen megszólítjuk a civil szervezetek, intézmények képviselőit is, hogy ők is vegyenek
részt ezen versenyeken.
Itt szeretném megjegyezni, hogy 2017-ben is kérjük majd a Művelődési Házban működő
közösségeknek, a település civil szervezeteinek, intézményeinek is az aktív közreműködését a
nap folyamán.
Ennek a napnak a tervezése, illetőleg lebonyolítása során is arra törekszünk, hogy a
lehetőségekhez mérten olyan programokat, műsorokat, kiegészítő szórakozási lehetőségeket
nyújtsunk, amelyek között minden korosztály megtalálja a saját igényeinek megfelelőt.
Ebben az évben is, hasonlóan az előző évhez, célul tűzöm ki, hogy új támogatókat találjak a
rendezvényhez, reményeim szerint 2017-ben is sikerül több, új támogatót is megnyerni,
valamint megtartani az eddigi támogatóinkat.
SZEPTEMBER: ebben a hónapban terveink szerint részt veszünk a Badacsonyi Szüreti
Felvonuláson egy zalahalápi küldöttséggel, népszerűsítve a településünket, valamint a Haláp –
hegyi borokat.
A Nyugdíjas Klub havi összejövetelét tartja a Művelődési Házban.
A Vöröskereszttel karöltve ruhabörzét szervezünk.
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Szeptember 30-án tartjuk ebben az évben a Szüreti Felvonulást. A rendezvény előtti hetekben
ismételten készítünk különböző figyelemfelkeltő bábukat a civil szervezetek tagjaival,
amelyeket kihelyezünk a falu különböző pontjaira.
A felvonulás a Művelődési Háztól indul, és oda is ér vissza. Bízunk benne, hogy sokan érkeznek
majd idén is beöltözve, feldíszített járműveken, éppen ezért már jó előre felhívjuk a lakosság
figyelmét a rendezvényre, hogy ők is tudjanak tervezni, készülődni rá.
A megállóhelyeken kulturális műsorra, és a vendégek étellel, és itallal való kínálására kerülne
sor.
A Művelődési Házhoz visszaérve következhet a kulturális műsor, majd a vacsora, amelyen
minden megjelentet vendégül látunk.
Idén is fokozottan ügyelek arra, hogy ezzel a rendezvénnyel is megmozgassuk a település
apraját-nagyját, és minél többen részt vegyenek rajta.
OKTÓBER: a hónap kiemelt rendezvénye az őszi fáklyás Haláp-hegyi Borút lesz, kiállítással
egybekötve.
A Tapolcai Rendőrkapitányság ebben a hónapban tarja meg a II. félévi konzultációs fórumát a
lakosság részére.
A hónap végén tartjuk az I. és II. világháborúban elhunyt áldozatok emlékére a megemlékezést
a Templomkertben. A gyerekek, és a fiatalok verseket szavalnak, a civil szervezetek,
intézmények vezetői, képviselői megkoszorúzzák az emlékművet.
NOVEMBER: ebben a hónapban ismételten 2 rendezvény kapcsán működünk együtt a
„Kacagó” Óvodával. A tavalyi évben is nagy sikert aratott a Gyermekkorunk játékai című
kiállítás, így idénre is tervezünk egyet, természetesen más témában.
Emellett pedig már 2 éve közös szervezésben valósul meg a Márton napi lámpás felvonulás,
így ismételten együtt kívánjuk megrendezni.
A hónap végén, a karácsonyhoz, adventhez közeledve a Veszprém Megyei Fogyatékos
Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézmény 5. számú Telephelyének LESENCETOMAJ- termékeiből nyílik majd kiállítás és vásár. A program minden évben sok
érdeklődőt vonz.
A hónap végén pedig az adventi programokat készítjük elő, hogy közösen hangolódhassunk a
karácsonyi ünnepekre.
DECEMBER: ebben a hónapban már szinte minden programunk a karácsonyi ünnepkörhöz
kötődik.
6-án, a tavalyi sikereket látva, ismételten megrendezzük a Mikulás ünnepséget.
Az adventi programjaink az elmúlt 2 évben is szép számú érdeklődőt vonzottak, így ezeket is
megvalósítjuk, illetve kibővítjük, az intézményekkel, civil szervezetekkel közösen.
Ilyen programok lesznek: az adventi rajzpályázat, a karácsonyi vásár, az óvodások, és az
iskolások szereplése, a zeneiskolások fellépése, a kamarakórus ünnepi koncertje.
Kiegészülhetne a sor egy közös karácsonyi készülődéssel, kézműveskedéssel, mézeskalács
készítéssel, ahogy Húsvét előtt, itt lehetne egy „Közös Karácsonyvárás” elnevezésű program.
17-re tervezzük a forralt bor főzőverseny megrendezését, megszólítva a település lakosságát,
intézményeit, civil szervezeteit.
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A karácsony közeledtével a Mindenki Karácsonya című ünnepi műsort bonyolítjuk le. A
műsorban közreműködnek a „Kacagó” Óvoda gyermekei, a Csontváry Általános Iskola és AMI
tanulói, akik bensőséges műsorszámokkal hangolják rá a település lakóit a szeretet ünnepére.
A műsort követően teával, forralt borral, kaláccsal vendégeljük meg a falu lakosságát.
Végül szeretném megköszönni az Önkormányzat, a Képviselő-testület, valamint településünk
civil szervezeteinek, és intézményeinek a rendezvényeken való aktív jelenlétét, segítőkész
közreműködését, amely 2016-ben is jellemző volt, és, amely nélkül programjaink nem
valósulhattak volna meg. Remélem, hogy hasonlóan folytathatjuk a munkát 2017-ben is!
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem Önöket a Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi munkatervezetének elfogadására!
Munkájukhoz jó egészséget és sok sikert kívánok!

Tisztelettel:
Somogyi Kinga
Művelődésszervező
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