
 

 

TÁJÉKOZTATÓ 

TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01770. 

„TRIANON 100, kulturális és szabadidős programok felnőtteknek és fiataloknak” 

 

A projektben megvalósítani tervezett ingyenes programokkal a lakosság széles rétegének aktív kulturális 

és közösségi elvárásait szeretnénk kiszolgálni a tapolcai közösségi tereken és létesítményekben. 

Társaságunk fontos célnak tekinti, hogy a kultúra közel kerüljön a lakosokhoz, kiváltképp a gyermekek és 

fiatalok kultúra iránti érzékenyítése a fontos teendő. 

 

Jelen projektünkkel elő kívánjuk segíteni, hogy Tapolca a jelenleg fennálló egészségügyi veszélyhelyzet 

megszűnését követően méltó módon emlékezhessen a trianoni békediktátum 100 éves évfordulójáról a 

fiatalok aktív bevonásával, a helyi közösség összefogásával a kulturális-történelmi és sportprogramok 

révén. 

 

A bemutatásra kerül a történelmi tényeket alapul vevő „Elveszített kézszorítás” című ősbemutató, 

amelyet társaságunk a VOKE Művelődési és Oktatási Központtal együttműködve, helyi rendezővel, helyi 

műkedvelő színészekkel, táncosokkal, zenészekkel készít elő, valósít meg. Ez a rendezvény Tapolca fő 

emlékező eseménye. 

 

A tapolcai Trianon Emlékműnél tartandó rendezvényen a többgenerációs közönség a Tapolcai Ifjúsági 

Fúvószenekar térzenéjére, a templomok emlékező harangszava mellett mécsesekkel, nemzeti színű 

szalagkötéssel emlékezik a Nemzeti Összetartozás Napján.  

 

A kulturális események mellett sport- és szabadidős rendezvények képezik a további programokat: 

 

• a Tapolca Városi Sportegyesülettel együttműködve a Városi Sport és Szabadidő Centrumban 

általános iskolai futóversenyt tervezünk 100 résztvevővel, 100 méteres és 1920 méteres távokon, 

majd 100 perces időtartamban, 19,20 kilométeres távon kerékpáros túrát tartunk a Tapolcai-

medence tanúhegyei között, 

• a hagyományos Városi Gyermeknapot a Tapolcai Városgazdálkodási Kft. tulajdonában és 

üzemeltetésében álló Tapolcai Termálstrandon tervezzük megrendezni hagyományos 

gyermeknapi produkciókkal, játékokkal a megszokott, magas színvonalon, hogy erősödjön az 

identitás a fiatalok, gyermekek körében, nem megfeledkezve az idősebbekről. 

 

A kulturális-történelmi programok és a szabadidősportok szerepét a közösségépítésben, a generációk 

közötti párbeszéd erősítésében is intenzívebben ki kell használni a helyi értéken alapuló 

közösségépítéshez, a civil társadalom fejlesztéséhez, valamint a fiatal családok helyben tartásához, amely 

végeredményként Tapolca társadalmi kohéziójának erősítését szolgálja. 

 

A FEJLESZTÉS SZÜKSÉGESSÉGE 

 

Történelmünk, nemzeti öntudatunk arra kötelez bennünket, hogy a Nemzeti Összetartozás Napján, a 

trianoni békediktátum aláírásának évfordulóján méltó módon emlékezzünk.  

Ez Tapolcán minden korosztály részéről társadalmi elvárás is.  

 



A Tapolcai Termálstrand látogatói és a városi rendezvényeken részt vevők több alkalommal is kifejezték 

igényüket arra, hogy szívesen fogadnának egy olyan kezdeményezést, felajánlást részünkről, hogy a 

hagyományos strandi szolgáltatásokat gyermekprogramokkal, zenés műsorokkal bővítsük.  Ennek eleget 

téve 2019. évi Városi Gyermeknap nagy sikerrel került megrendezésre a közelmúltban megújított 

létesítményben. A járványügyi helyzet miatt ezt 2020-ban nem tudjuk megrendezni. 

Célunk a folytatás, hogy a 2021. évi rendezvényen biztonságos, kulturált környezetben szórakozhassanak 

a kisgyermekek, családok, nagyszülők. 

 

A FEJLESZTÉS CÉLJA 

 

Jelen projektünk kulturális, sport- és szabadidős programjainak célja, hogy társaságunk a Nemzeti 

Összetartozás Napján, az azt megelőző és követő napokban méltó módon segíthesse elő Tapolca 

megemlékezését a trianoni békediktátum 100 éves évfordulójáról a fiatalok aktív bevonásával, a helyi 

közösség összefogásával. 

 

Célja továbbá, hogy a hagyományos Városi Gyermeknap programjai a megszokott, magas színvonalon 

valósuljanak meg, erősödjön az identitás a fiatalok, gyermekek körében, nem megfeledkezve az 

idősebbekről. 

 

A FEJLESZTÉS MEGVALÓSULÁSÁNAK HATÁSA 

 

A programok megvalósítása várhatóan kedvező hatást gyakorol a város társadalmára. 

 

Az érintett személyek, családok, közösségek büszkék lesznek arra, hogy aktív részvételükkel valósulhatnak 

meg az események. 

Elégedettek lesznek az eseményeken részt vevők is, hogy kisvárosunk képes ezek megrendezésére. 

A tervezett hatékony marketingtevékenységgel el kívánjuk érni a környező települések lakóit, közösségeit 

is a tapolcaiak mellett, akik/amelyek vélhetően elismeréssel tekintenek majd Tapolcára.  

 

A tervezett fejlesztés várható hatásaival hozzá kívánunk járulni a Helyi Közösségfejlesztési Stratégia 

(HKFS) dokumentum 5. fejezete, a stratégia célhierarchiája fejezetében meghatározott átfogó és 

specifikus célok megvalósulásához a következő módon:  

 

- átfogó célok: 

 

1. A helyi közösségek részvételének és tudatosságának fokozása, 

2. A helyi társadalom megújítása. 

 

A projekt támogatásával lehetőséget kívánunk adni a helyi szereplők, közösségek számára, hogy a 

közösségi és kulturális életet tudatosan alakítsák, formálják, a jövőben kiteljesítsék tevékenységüket, 

újítsák meg a helyi társadalmat. 

 

- specifikus célok 

 

1. A kultúra és a szabadidő városa 

 

A projekt céljai hozzájárulnak a helyi közösségi értékek megerősítéséhez, teljesítik a társadalmi 

részvétel, társadalmi élet iránti igényt. A kulturális, sport- és szabadidős rendezvények – amelyek fő 

célja a közösségi élet erősítése, a közösségi élet megélése lehetősége biztosítása – összehozzák, 

formálják a közösséget, érzékeltetik az együvé tartozást.  

 



2. Innovatív, fenntartható város 

 

Projektünk olyan programokat tartalmaz, amelyek innovatívak a fiatalok számára, hozzájárulnak a 

helyi identitás erősítéséhez, fenntartásához. 

  

4.  A kapcsolatok városa 

 

A projekt tervezett megvalósításával elő kívánjuk segíteni az értékteremtő szerveződéseket, 

kezdeményezéseket, a saját városáért, sorsáért tenni tudó és akaró közösségek megerősítését, amelyek 

a művelődési terület számára erőforrást jelentenek.  

A sport- és szabadidős eseményeken a részt vevők a város közösségét érintően meghatározó emberi 

és szabadidős kapcsolatokat alakítanak ki és ápolnak. 

 

Összefoglalóan kijelenthető, hogy projektünk a HKFS 6.1.3. fejezetében leírt a 3. „Ifjúsági, szabadidő-, 

egészségkultúra-, sport- és közösségfejlesztő programok beavatkozási terület/művelet megvalósításához 

hivatott hozzájárulni. 

 

INNOVATÍV TARTALOM 

 

A megrendezésre tervezett ingyenes kulturális- és sportprogramok önmagukban innovatívak.  

A történelmi évfordulóhoz kapcsolódó résztvevői létszámok, távolságok remélhetőleg figyelemfelkeltő 

módon rögzülnek az egyéni és köztudatban. 

 

Újszerű, innovatív a helyi műkedvelő színészekkel megtartásra tervezett kulturális előadás is, amely 

történelmi tényeken alapuló eseményt dolgoz fel. 

 

A megvalósítani tervezett gyermek, ifjúsági és a minden korosztályt érintő szabadidős, gyermeknapi 

programok egy megújult strandi helyszín kellemes környezetében újszerűséget jelentenek a részt 

vevőknek.   

 

HELYI IDENTITÁS 

 

A projekt programjai, rendezvényei ismert tapolcai közösségi helyszíneken, a Csermák József 

Rendezvénycsarnokban, a Városi Szabadidő Centrumban, a megújult Tapolcai Termálstrandon 

valósulnak meg.  

A különböző helyszínek alkalmat kínálnak a különböző korosztályoknak, célcsoportoknak a szórakozásra, 

találkozásra, beszélgetésekre.  

A megrendezni tervezett programok lehetőséget biztosítanak a tapolcaiaknak, a környékbeli települések 

lakóinak, a hazalátogató elszármazottaknak, baráti társaságoknak, a családoknak, a fiataloknak és 

idősebbeknek az együvé tartozás érzésének erősítésére, amely a helyi identitást erősíti. 

Egy településen a népesség megtartásához szép természeti, hangulatos épített környezet, megélhetési 

lehetőség, megfelelő nevelési – oktatási – közművelődési és sport intézményrendszer, kulturált 

szórakozási, közösségi alkalmak szükségesek.  

Tapolcán mindez megtalálható és rendelkezésre áll. Törekvésünk az, hogy a bőséges programkínálat 

mellett helyben találja meg valamennyi korosztály a neki tetsző eseményt, legyen visszatérő látogatója a 

rendezvényeknek, eseményeknek, ismerőseinek, családtagjainak: milyen jó Tapolcán élni, tanulni, 

dolgozni! 

 

 

 


