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„Közösségi és kulturális program kínálat színvonalának emelése Tapolca Város 2019. évi 

meghatározó rendezvényein” 

 

Tapolca Város gazdasági programjában célként került megfogalmazásra „a tapolcai városi 

rendezvények továbbfejlesztése, lehetőség szerinti bővítése”. Projektünkre ennek a célnak a 

megvalósítása érdekében van szükség. 

Projektünk célja, hogy a Tapolcán társaságunk szervezésében hagyományteremtői céllal útjára 

indított rendezvények a jövőben magasabb színvonalon és nagyobb kulturális-közösségi töltettel 

kerülhessenek megrendezésre. 

A rendezvények a teljes 2019-es évet átfogják, és összesen 3 eseményfolyamot foglalnak magukban: 

- Tapolca Tavasz – 2019 április 

- Ünnepi Napok – 2019 augusztus 

- Adventi Ünnep – 2019 december 

 

A támogatást igénylő tevékenysége a kérelem benyújtásakor, továbbá a tevékenységek során elért 

célcsoportok: 

A jelen projekt keretében támogatást igénylő: Tapolca Kft., amely Tapolca Város 

Önkormányzatának 100%-os tulajdonában áll. A társaság egyik lényeges feladata, hogy 

közreműködjön a város közművelődési koncepciójának végrehajtásában, miszerint: az 

önkormányzat „támogatja a nemzetközi és országos jelentőségű kulturális fesztiválok, 

idegenforgalmi vonzerővel bíró kulturális nagyrendezvények megrendezését”. 

 

A fejlesztés szükségessége: 

Tapolca városában hagyományteremtő jelleggel indultak útjukra olyan rendezvények, amelyek célja 

kettős: egyrészt az év egészében kínáljanak alternatívát az Észak-Balaton körzetében, és hogy 

másrészt a helyi lakosság számára színvonalas közösségi-kulturális tevékenységek terén nyújtsanak 

újat a lokális szempontból jelentős célok homloktérbe emelésével. 

A Balaton környéki települések rendezvényei alapvetően ugyanazt a célcsoportot célozzák, igy 

gerjesztve versenyt az egyes települések rendezvényei között. Szükségét érezzük annak, hogy 

Tapolca hagyományos rendezvényeinek színvonal emelésén keresztül ebben a kiélezett versenyben 

helytálljunk a projekt forrásainak segítségével. 

 

 

 

 



FEJLESZTÉS BEMUTATÁSA: 

 

A támogatási összeget a Tapolca városában 2019-ben megrendezendő 3 nagyrendezvényünk 

finanszírozása és hagyományteremtő megrendezése érdekében kívánjuk felhasználni. 

A rendezvények a teljes 2019-es évet átfogják, és összesen 3 eseményfolyamot foglalnak magukban, 

amelyek azon túl, hogy a VII. fejezetben bemutatott és megszokott elemeket tartalmazzák, a 

következő színvonalat emelő elemekkel bővülnek: 

- Tapolca Tavasz – 2019 április 

A rendezvényt 2019. április 26-27-28-án tervezzük lebonyolítani a Malom-tó partján. Az 

eddigiekben korlátozottan tudtunk lehetőséget biztositani a helyi közösségek számára, hogy a 

tapolcai tavaszon bemutatkozzanak, és ugyanez érvényes a városi gyermek csoportokra is. 

Mindennek elsősorban anyagi korlátai voltak, de most lehetőség nyílhat a helyiek és a gyermekek 

intenzívebb és inkluzívabb részvételére. Ezzel nem mellékesen új célcsoportot is elérhetünk a 

családos felnőttek személyében. Ezen túlmenően az eddigiekhez képest a fellépők hangszerelése is 

igazodna a tóparti miliőhöz, amennyiben többségében akusztikus hangszereken játszanak majd. 

- Ünnepi Napok – 2019 augusztus 

Az eddigiekhez képest 2019-ben 6 naposra tervezzük a rendezvényt, amelyek közül mindegyik 

egyenrangú, de az eddigikehez képest emelet színvonalat képvisel majd. Az eddigiekben az 1. nap 

már országosan ismert fellépővel indul. 

- Adventi Ünnep – 2019 december 

A korábbi rendezvényekhez képest idén a közösségi karácsonyfa adományozás, és a 

hulladékgyűjtők kreatív dekorálása lesz a többlet elem. A közösségi karácsonyfa adományozás 

során a városban különféle céllal tevékeny közösségek fákat díszítenek, amelyeket rászoruló 

csoportok vagy családok számára ajánlanak fel. A hulladékgyűjtők dekorálását a helyi 

képzőművészeti csoportok, vagy erre fogékony önkéntesek végezhetik el, ezzel új színt hozva a 

közterületi hulladékgyűjtésbe. 

 

INNOVATÍV TARTALOM: 

Az ünnepi napok esetén újdonságként tervezünk ún. fesztivál poharat bevezetni, amelyet külön 

standon fogunk bemutatni, és ugyanott Tapolca város bemutatkozását is tervezzük – ezt a 

marketing eszköz-fejlesztésben valósítjuk meg. 

A nyári ünnepi napokon megrendezett pörkölt főzés – amelyhez az alapanyagot a résztvevők 

maguk biztosítják – eddig csak helyi, városi lakosok számára volt nyitott, de ezt most a 

testvérvárosok csapataival, ill. versenyzőivel is kiegészítenénk. Az új versenyzői csoportok akár saját 

nemzeti receptjeikkel készülhetnek, vagy egy-egy tapolcai csapatba betagozódva megtanulhatják a 

magyar recepteket. 

Főként az adventi programsorozatra vonatkozóan vannak helyileg innovatív megoldásaink, 

amelyeket eddig forrásszűke miatt nem tudtunk megvalósítani. Ilyen például a közösségi 

karácsonyfa adományozás, vagy a hulladékgyűjtők kreatív dekorálása. A közösségi karácsonyfa 

adományozás során a városban különféle céllal tevékeny közösségek fákat díszítenek, amelyeket 



rászoruló csoportok vagy családok számára ajánlanak fel. A hulladékgyűjtők dekorálását a helyi 

képzőművészeti csoportok, vagy erre fogékony önkéntesek végezhetik el, ezzel új színt hozva a 

közterületi hulladékgyűjtésbe. 

Újdonságként mindhárom rendezvény esetén kép- és hangfelvételek készítését tervezzük, 

amelyekből a jövőben bemutatható reklám szpot előállítása történne meg. Ez szolgálna arra, hogy 

projektben tervezett rendezvények a hagyományteremtés céljával a jövőben népszerűsitésre 

kerülhessenek. 

 

HELYI IDENTITÁS: 

 

Az alábbiakban bemutatjuk, a projekttel folytatni kívánt programokat, kitérve a helyi kulturális-

közösségi és identitást erősítő elemekre is: 

Tapolca Tavasz 

A Tapolcai tavasz általában 3 napos rendezvénysorozata 2007 óta kerül megtartásra, és országos 

szinten is ismert eseménynek mondható. 2018. április 28-május 01. között már ötödik alkalommal 

az elfeledett mesterségek, ezek felidézése és népszerűsítése volt a központi témaköre. A rendezvény 

országos és határon túli média megjelenést is kapott. Helyszíne a Malom-tó környéke, ahol színpadi 

és zenés-táncos produkciók, előadások, bábszínház, játékok és vásár kerül megtartásra. Az 

elfeledett mesterségek a kulturális és közösségi örökség része, és folyamatosan a fesztivál alappillére. 

Ünnepi Napok 

A város hagyományosan augusztus-közepi 5-6 napos nagyrendezvénye, a Balaton-felvidék egyik 

meghatározó eseménye. Utolsó napja az augusztus 20-i állami ünnepre esik, tartalma változatos: 

nemzetközi nagypályás labdarúgó kupa (2018-ban XX. alkalommal), népi- és könnyűzenei 

előadások, táncház, gyermek foglalkoztatók, megjelenési lehetőség Balaton-környéki pincészetek 

számára, hagyományos tűzijáték. 

Advent 

Az adventi program 2016-ban „Adventi várakozás” címmel került megrendezésre, és 2016. 

november 25-től 2017. január 6-ig tartott. Az adventet megelőző szombat estéken zenés estek, az 

adventi vasárnapokon délutáni-esti programok látogatására volt lehetőség (kulturális műsorok, 

helyiek fellépései, koncertek), időszaki szabadtéri lehetőségek álltak rendelkezésre (betlehem, 

állatsimogató), valamint egyéb attrakciók vonultak fel (játszóház, családi és kézműves 

foglalkozások). 

 


