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Művelődési ház, könyvtár. Teleház, falumúzeum 2014. évi főbb 

programjai 

 

 

 

Január: 

 
A Művelődési Ház nagytermében a nagy érdeklődésre való tekintettel továbbra 

is látható a SZINVONAL Művészeti Iskola tanulóinak kiállítása.  

Január 2-3-án leltározásra került a Művelődési ház, könyvtár, teleház, konyha, 

mosdók, öltözők álló és fogyóeszközei, majd feldolgozásra került a leltár. 

Ebben az évben is beneveztünk a Tapolcai Könyvtár által meghirdetett könyvtári 

olvasópályázatra. Témái: 2-3-4-o. Madarakról, a felső tagozatosoké 

természetről, madarakról szólt. 

2.o. tanulók Molnár Sára, Ángyán Luca, Zsoldos Bálint, Wind Barnabás, Kékesi 

Zalán, Varga Laura, Németh Viktor, Steitner Nikolai, 

3.o. Takács Gergő, Lesch Máté, Kékesi Kornél, Gölöncsér Flóra 

4.o. Illés Natália, Göllönt Janka, Dezső Tibor, Orsós Kíra, Papp Réka, 

5.o. Széll Adrienn, Török Tia, Papp Csaba, Zentai Tibor, Török Gergő, Tál 

Mónika, Szórádi Dzsenifer, Kelemen Alexandra, Gölöncsér István.  

6-7-én olvasópályázathoz adatgyűjtés. 

 

8. Megkerestek bennünket a Káli térképtől Fehér Csilla, aki a Falumúzeumról, 

Nepomuki Szt. János, Varga malom, Áldozói és Táltos dűlő eredetvédelmi 

szőlőfajtáiról, Löflör Malomról, Almád apátság romjairól, templomról, Marton 

kút, Szent-kút, kilátó dombról kértek adatokat, rövid leírást, valamint 

fényképeket. 

 

9. 9-12 óráig vásár a művelődési házban 

A Káli térképhez megküldtem a kért rövid ismertetőket,a fényképeket Taál 

István fényképezte. 

 

10. 2.o. 4.o. tanulókkal készítettem az olvasópályázatot. 

14 órától adatgyűjtés a felsős olvasópályázathoz. 

 

13. 11,30-12,30. óráig a 2.o. tanulókkal olvasópályázatot készítettem. 

14 órától olvasópályázat készítés a felsős tanulókkal. 

 

14. Olvasópályázathoz adatgyűjtés/felsős/   

13,30-16 óráig a Tapolca Könyvtár „ Már tudok olvasni”  program 2.o. 

tanulókkal feladatmegoldás a macskákról + játszóházon vettünk részt a 

gyerekekkel. 



15. Könyvtári statisztikához adatgyűjtés. 

15,30-20 óráig Kézimunka szakkör a könyvtárban. 

 

16. 10,30-11,30. Olvasópályázat készítés a 3.o. tanulókkal. 

13,30-14,30 közmunkásokkal kirándulás a lovas tanyára. 

 
17. e-Magyarország centrum felhívásához könyvtárunk is csatlakozott. 

Célja, hogy segítsük a hátrányos helyzetűek nyaralását segítő, támogató 

kezdeményezést, ahol segíteni fogjuk a segítségre szorulókat. 

A 2.o. tanulókkal kecskesimogatón vettünk részt. 

 

14-16 óráig A felsős tanulókkal a könyvtárban készítettük az olvasó-pályázatot. 

 

Művelődési házunk az idén is csatlakozott a Kultúrházak éjjel-nappali 

felhívására. Február 28. 10 óra farsangi álarckészítés az 1.o. tanulókkal. 

Március 1. Óvodás farsang. 

 

20. A nyugdíjas klub február 28-án 17 órakor tartja a nyugdíjas farsangi műsorát 

az ő programjukkal is csatlakoztunk a Kultúrházak éjjel nappal programjához. 

Délután felkészültem a Jan.22-i Baba-mama klubfoglalkozásra, 

 

21. A Tapolcai Könyvtártól 59 db új könyvet kapott könyvtárunk, amelyet 

nyilvántartásba vettem. 

 11,30-12,30 Könyvtári órát tartottam az 1.o. tanulóknak. Témája a téllel 

kapcsolatos mondókák, versek, téli madarak, vadállatok, majd könyv-

kölcsönzés. 

 

22. 8-9 óráig a 2.o. tanulókkal készítettük az olvasópályázatot. 

10 órától 12 óráig a könyvtárban volt a Baba-mama klub foglalkozása. A 

foglalkozást én vezettem, témája a téllel kapcsolatos rövid versek, mondókák, 

zenehallgatás meseolvasás, megismerkedés a téli madarakkal, állatokkal, majd 

játszóházi foglalkozás keretében hóembert színeztünk. 

 

22. 14,30-Részt vettem a Tamási Áron Művelődési Ház által szervezett 

megbeszélésen a III. Tapolcai Téltemető programmal kapcsolatban. 

 17,30-20 óráig kézimunka szakkör a könyvtárban. 

 

23. Bevételeztem a Tapolcai Könyvtárból hozott könyveket. 

 

24.10,30-11,30 A Tapolcai Katasztrófavédelem ellenőrzést tartott a Művelődési 

házban, könyvtárban, társalgóban. 

 



27. 8-10 óráig Olvasópályázat készítés az alsós tanulókkal 2-3-4-.o 13-16 óráig 

vegyes, aprócikk vásár a műv.házban. 

 

28. 8-10 óráig olvasópályázat készítés 

 

29. 8-10 óráig olvasópályázat készítés 3-4.o. tanulókkal 

     10,30-12 óráig szánkózás a 2.o. tanulókkal. 

     17,30-20 óráig kézimunka szakkör a könyvtárban    

 

30. Olvasópályázat készítés a 2.o. tanulókkal. 

    10,30-12 óráig hóemberkészítés, szánkózás hó csata a 2.o. tanulókkal   

művelődési ház udvarán. 14-16 óráig összeállítottam az olvasópályázatokat,  

 

31. Olvasópályázatok leadása határidőre a Tapolcai könyvtárba. 

 Falumúzeumi leltár feldolgozása. 

 17 órától beindult a könyvtárban az alapfokú számítógépes tanfolyam, 

 melyre a Katedra Nyelviskola pályázott, így ingyenesen vehettek 

 részt rajt az érdeklődök. PL-7064 „Informatikai készségfejlesztés” 

 elnevezésű, 72 órás „Számítógép használat alapjainak megismerése 

 című képzés, mely elsősorban a nyugdíjasok körében volt népszerű. 

 

Február: 

 

3. Elkészítettem a 2013. évi beszámolót a Művelődési ház, teleház, könyvtár 

falumúzeumról. 

 A „Völgy” turisztikai honlapra megküldtem a farsangi programokat. 

 Elkészítettem a 2013. évi könyvtári statisztikát, lefénymásoltam az 

anyagokat.  

 

4. 2013. évi könyvtári statisztika leadása a Tapolcai Könyvtárba, adatok 

egyeztetése. 

2013. évi beszámoló gépelése. 

 

5. SZINVONAL Művészeti Iskola kiállításának bontása, csomagolása. 

2013. évi Közművelődési statisztikához adatok gyűjtése 

17,15-20 óráig a kézimunka szakkör a könyvtárban 

 

6. Farsangi mondókákat, énekeket gyűjtöttem a baba mama klub-

foglalkozáshoz. 

2014. január havi könyvtári statisztika zárása, adatok egyeztetése. 

 

7. Székhordás, terem berendezése a február 9-i /vasárnap/ falufórumra. 



17-20 óráig számítógépes tanfolyam a könyvtárban. 

 

 

9. Fűtés a falufórumra. 

   15 órától 17 óráig lakossági fórum a művelődési házban. 

 

10. Beszámoló gépelése a művelődési ház, könyvtár, teleház, múzeum 

     programjairól. 

 

11. Beszámoló gépelése, 14 órától részt vettem a Tapolcai Könyvtár által 

meghirdetett „Már Tudok olvasni” programon a 2. o. tanulókkal. 

16-19 óráig véradás volt a Művelődési házban. 

 

12. 8-12 óráig vásár a művelődési házban 

10-12 óráig baba-mama klub foglalkozás a könyvtárban. 

Foglalkozást tartottam a farsanggal kapcsolatosan, verseket olvastam a 

gyerekeknek a farsanggal kapcsolatosan, farsangi énekeket is énekeltünk, majd a 

gyerekek farsangi bohócokat színeztek, az anyukák segítségével. 

 17,30-20 óráig kézimunka szakkör a könyvtárban 

 

13. Megkezdtem a Művészeti Napokra a szállásokkal kapcsolatos 

ügyintézéseket, levelezéseket az érdeklődőkkel. 

 14 órától 10 gyerekkel részt vettem a Tapolcai Könyvtár által szervezett 

Kolompos együttes „Itt a farsang áll a bál!” című interaktív koncertjén. Melyet a 

gyerekek nagyon élveztek, és jól érezték magukat. 

A koncert a TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0452 pályázatán nyerte a könyvtár. 

1-2. o. tanulókkal vettünk részt. Az utazást autóval 2 szülő biztosította, 

A koncert előtt játszottunk a Tapolcai Tóparti játszótéren. 

Ezen az este a Művelődési ház ajtaját javította, Városi Attila, köszönet érte. 

 

14.Takarítás a művelődési házban, könyvtárban, terem berendezése az esti 

számítógépes tanfolyamra. 

Folytattam a közművelődési statisztikához az adatgyűjtést, nyugdíjas klub, 

mozgáskorlátozottak színjátszó csoportja, valamint az énekkar részéről. 

14-20 óráig folytatódott a számitótépes tanfolyam a könyvtárban. 

 

17. Farsangi próba a művelődési házban a 2. o. tanulók részére. 

Káli térképhez adatok megküldése, túrákhoz, Szent-kút. Gyermekpolcon lévő 

könyvek betűrendbe rakása. 

 

18. 8-14 óráig iskolás próba a műv.házban. 

 

19. 8-14 óráig iskolás próba a műv.házban.  



 8 órától önkormányzati adók kihordása 

 17,30-19,30 kézimunka szakkör a könyvtárban 

 

20. 8 órától székrakás, terem berendezése a műv. Házban. 

 12,30-14 óráig próba a művelődési házban 

21. 16 órától alsós farsang a művelődési házban 

 17 órától számítógépes tanfolyam a könyvtárban 

22. 16 órától felsős iskolai farsang a művelődési házban 

 21 órától SZM által szervezett farsangi bál a műv.házban  

24. Beszámoló készítés a műv. ház munkájáról a gyermekjóléti szolgálatnak. 

25. Közművelődési statisztika elküldése Veszprémbe a Nemzeti Művelődési 

Intézetbe. 

26. 10-12 óráig óvodás próba a farsangra a műv. Házban 

 10-12 óráig babamama klubfoglalkozás a könyvtárban, 

 Farsangi versek, bohócszínezés a gyerekeknek. 

 17,30-19,30 kézimunka szakkör a könyvtárban 

 18-19 óráig nyugdíjas próba a műv. Házban. 

27. Kiszebáb készítés, úsztatása, égetése a folyón a 2.o. tanulókkal. 

 

28. Farsangi álarckészítés az 1.o. tanulókkal. 

 

 

Március: 

 

1. 15 órától 19 óráig a Művelődési házban volt az Óvodások farsangi 

rendezvénye. 

3. Óvodás dekoráció leszedése, pakolás a művelődési házban, székek 

visszahordása, társalgó berendezése. 

4. 8-12 óráig vásár a művelődési házban. 

Önkormányzati adók utca szerinti válogatása. Házszámszerinti berakása. 

5-6. Önkormányzati adók kihordása, aláíratása. 

7. Asztalrakás, székpakolás, terítés,  a terem előkészítése, a mozgás-

korlátozottak rendezvényére. 

8. 15 órától 22,30 óráig a Mozgáskorlátozottak Egyesülete, farsang, illetve 

nőnapi rendezvénye volt a művelődési házban. 

10. Asztalok bontása, székek visszapakolása,  felkészültem a baba-mama 

klubfoglalkozáshoz. 10-12 óráig vására a művelődési házban. 

12. Az 1.o. tanulók részére játszóházat tartottam a március 15-i ünnephez 

papírból készítettünk piros-fehér-zöld virágot,  

10-12 óráig baba-mama klub foglalkozás volt a könyvtárban. 

Témája: tavaszhoz kapcsolódó versek, mondókák, valamint zászlós  huszárt 

színeztek a gyerekek. 



 14 órától  „Már tudok olvasni” 2.o. tanulók könyvtári foglalkozása a Tapolcai 

Könyvtárban. 

17,15-20 óráig a kézimunka szakkör, majd a kiállítás berendezése a művelődési 

házban a kézimunka szakkör elkészített kézimunkáiból. 

13. Színvonal Művészeti Iskola kiállításának felrakása,  új március 15-i 

dekorációt készítettem, teremdíszítés. 

Ünnepi meghívók készítése, kihordása, plakátolás, 

14. 17-20 óráig számítógépes tanfolyam a könyvtárban. 

Ebben az évben az alsós gyermekekkel közösen gyűjtöttük a macikat, melyet az 

ünnep tiszteletére a könyvtárban kiállítást készítettem.158 db maciból. Ezzel a 

kiállítással szerettem volna felhívni a gyerekek figyelmét Kormos István 

könyveire, Pl: Mesék Vackorról, amelyek Macikról szólnak. 

15.Március 15-i ünnepély, 17 órától szentmise, majd a művelődési háznál 17,45- 

órától koszorúzás, ünnepi műsor, majd a kiállítások megnyitója. 

17. 5/B. osztály megtekintette a kiállításokat. 

      Ezen a napon gyakoroltunk a könyvtári versenyre Ángyán Lucával, majd a 

bejutott gyerekeknek felakasztható madarat kellett vinni a versenyre. 

      Lucával közösen egy baglyot készítettünk. 

      14 órától részt vettünk Ángyán Lucával a Tapolcai Könyvtári versenyen. 

Ahol a 11 csapatból az 5. helyezést érte el 69,5 ponttal. 

Nagyon szoros volt a verseny, hiszen az első helyezett 77 pontot ért el. 

 

18. 8-10 óráig gyakoroltunk a könyvtári versenyre a 4. o. tanulókkal. 

Ezen a napon az 1.o.2.o. megtekintette a kiállítást, majd kecskesimogatót 

szerveztem a gyerekek részére. 

14 órától Magyar Népi gyermekjátékok interaktív foglalkozásán vettünk részt 

Sándor Ildikó néprajzkutató előadásán a Tapolcai könyvtárban a gyerekekkel. 

A 4.o. tanulókkal készültünk a versenyre, keresés a könyvtári katalógusban. 

 

19. 8-12 óráig ruha, cipő vásár a társalgóban 

 8-10 óráig Illés Natáliával, Gölönt Jankával készültünk a versenyre 

 Könyvek keresése a polcon, szólások és közmunkások keresése, 

értelmezése Ó Nagy Gábor könyvéből. 

 14 órától az 5.o. tanulókkal készültünk a könyvtári versenyre. 

 18 órától a Nagycsaládok Egyesület gyűlése a Művelődési Házban. 

 17,30-19,30 óráig a könyvtárban kézimunka szakkör 

20. 13 órától gyakoroltunk a 4.o. tanulókkal a tapolcai könyvtárba, 

      14 órától verseny a Tapolcai Könyvtárban, Illés Natália, Göllönt Janka, Papp  

Réka 4.o. tanulók. 

 Ezen a versenyen 1 helyezést ért el Illés Natália – Göllönt Janka 

 Jutalmuk, egy napos Pécsi kirándulás májusban. 

 18-20 óráig a Szoc.dem. fórum igényelte a termet, de az előadás 



 elmaradt, mivel nem volt érdeklődő. 

21. 4.o. tanulók megtekintették a maci kiállítást. 

 13 órától gyakoroltunk a Tapolcai Könyvtárban a versenyre, 

Madárhangok felismerése, tollazatuk, számítógépen való keresés. 

 A versenyen Széll Adrien- Török Tia 5.o. valamint Zentai Tibor- 

         Török Gergő, Papp Csaba vettek részt. 

 Zentai Tibor Török Gergő I. helyezést ért el. Az Ő dijuk is egy 

         Pécsi 1 napos kirándulás. 

 Széll Adrienn Török Tia 5. helyezett, Papp Csaba 8 helyezett lett. 

         17 órától 20 óráig számítógépes tanfolyam a könyvtárban. 

26-án 10 órától Baba- mama klubfoglalkozás a könyvtárban 

         16,30-tól Roma Nemzetiségi Önkormányzat gyűlése a társalgóban 

         17,30-19,30 óráig kézimunka szakkör a könyvtárban. 

 

28. 17-20 óráig számítógépes tanfolyam a könyvtárban. 

 

31. 13 órától részt vettünk a Tapolcai Könyvtár által szervezett 

„Tündérjárta mesetájon” című szavalóversenyen a 4.o. tanulókkal. 

Illés Natália, Sipos Máté, 

58 szavalóból, nem jutottunk az első három helyezettbe. 

 

 

Április: 

 

 

1. 13 órától részt vettünk a Tapolcai Szavalóversenyen a 3.o. tanulókkal. 

    Sipos Máté, Takács Gergő, Gölöncsér Flóra. A gyerekek nagyon  

    Jól szerepeltek, de Ők sem jutottak be a díjazottak közé. 

 

2. Szent-kútra mentem 4 dolgozóval, megkapáltuk a az emlékműnél 

   virágokat, majd a szent-kútnál összeszedtük az ágakat, és a vízből 

   az iszapot takarítottuk, útközben az ágakat is lepucoltuk. 

4. Berendeztük a társalgót a szavazásra,  

7-8. Előkészültem a húsvéti játszóházra, sablonok átrajzolása, 

      58 fő részére. 

9. 10 órától baba-mama klub foglalkozás a könyvtárban. 

     Témája a húsvét volt. Nyuszis mondókákat, verseket olvastam 

    A gyerekeknek, locsolóverseket, valamint a gyerekek ismerkedtek 

    A nyuszis lapozgatókkal/Pl: Ákom, bákom, berkenye, 

     Nyuszkó a kis feltaláló,Nyuszi harangocskája, /majd nyuszis Szinezőt 

     kaptak a gyerekek. 

10. 8-9 óráig húsvéti játszóházat tartottam a 2.o. tanulóknak, ahol 

      Húsvéti nyuszis ajtódíszt készítettünk dekorgumiból 



 

       10.órától a könyvtár vendége volt Németh István Péter költő, Tapolcáról 

      aki a gyerekeknek olvasott a verseiből, Iró-olvasó találkozón az 1-2- 

      3-4.o. tanulók vettek részt.  

 

11. Adatgyűjtés a 2014. évi közművelődési statisztikához. 

14. Egész napos Szakmai Napon vettem részt a Tapolcai Könyvtárban. 

15. Húsvéti játszóházat tartottam az 1.3.4. o. tanulóknak. Ezeken a  

      játszóházakon ismerkedtünk a húsvéti hagyományokkal, a tojásfestés 

      módszereivel/ berzselés, kapart, karcolt, húsvéti ételekkel/ a fiúk 

      a lányokat locsolóverssel is meglepték. 

 

16. Költészet Napja, József Attila születésnapja alkalmából szavalóversenyt 

      szerveztem a könyvtárban az l-2-3-4.o. tanulók részére. 

      36 szavaló nevezett a programba, ahol az I. helyezést Sipos Máté 4.o. 

      tanuló Lesch Máté 3.o. tanuló, II. helyezést Ságer Attila 1.o., Merse 

      Benedek 1.o. tanuló, Gölöncsér Flóra 3.o. tanuló, III. helyezést  Török 

      Blanka 1.o. Ódor Mikes 1.o, Kékesi Zalán 2.o, valamint Takács Gergő 

      3.o. tanulók érték el, könyvjutalomban, oklevélben részesüllek. 

 

17. Tavaszi szünet első napján a könyvtárban húsvéti játszóházat tartottam 

      a gyerekeknek 8-16 óráig. 

18. Plakátokat készítettem a selejt könyvek értékesítéséhez, plakátolás, 

      honlapon megjelenítés. 

22. Selejt könyvek kipakolása, rendszerezése.  

23. 8-16 óráig megkezdtem a selejt könyvek értékesítését. 5o-100 Ft-os egység- 

      áron. Ez az értékesítés 2014. április 23-tól május 8-ig tartott. 

      10-12 óráig a könyvtárban a baba-mama klubfoglalkozás volt. 

       Témája a lepkés mesék, és mondókák , valamint pillangós szinezőket 

       színeztek a résztvevők. 

24. 10-12 óráig a Művelődési Házban vásár 

      14 órától lehetőséget kaptunk, hogy a Monostorapáti könyvtáros 

      gyerekek is részt vehessenek Gryllus Vilmos és Juhász Miklós  

       Zenés, verses előadásában a Tapolcai Könyvtárban. 11 fő vett részt 

      2-3-4.o tanulók 

25. Felkészülés az anyák napi játszóházra, sablonok készítése, virágok 

      rajzolása. 

 

28. Völgymajálisra meghívó készítése, plakátok, meghívók kihordása. 

      Vásárlás a völgymajálisra. /üdítő, ásványvíz, műa.pohár, tányér/ 

29. Anyák napi játszóházat tartottam 8-12 óráig a 1-2-3-4. osztályos 

     tanulók részére. 

 



30. Beszámoltam a képviselő testületi gyűlésen a Művelődési Ház 

      teleház, falumúzeum 2013. évi munkájáról. 

 

 

 

Május: 

 

2. 10 órától Völgymajális a sportpályán. 

    9. Ajkai bányász fúvós zenekar  koncertje a falumúzeum előtt. 

    10. Lovas Egyesület nyilvános edzése a sportpályán 

    11,30 Civilszervezetek főzőversenye 

    13 órától Szipőcs Csaba Emlék futball torna 

   15,50 Eredményhirdetések 

   16,00 Fonográf Emlékzenekar Koncertje 

 

5. A Tapolcai Zeneiskolások 10 órától hangszeres bemutatót tartottak a  

    Művelődési házban az 1-2-3-4.o. tanulók részére. 

 

7. 17,30-18 óráig a Mozg. korl. Egy. Színjátszó csoportja próbált a  

    Művelődési házban. 

10. Kirándulást szerveztem a 2. o. tanulók részére a Marton- kúthoz, 

     és a Scheller pincészethez., 

13. „Itt a tavasz, jön a nyár+ címmel verses, mondókás, zenés előadáson 

     vettek részt az alsós tanulók, valamint az óvodások Tóth László előadásán. 

     14-16 óráig a 2. o. tanulókkal részt vettünk a „Már tudok olvasni „programon 

    a Tapolcai könyvtárban. 

14. 10 -12 óráig a könyvtárban a baba-mama klubfoglalkozás volt. 

16. 14,30 órától a Tapolcai könyvtárban az alsós tanulókból 10 fővel vettünk 

     részt egy” Dínó szauruszos „előadáson. 

 

21. Az olvasópályázaton részt vett tanulókkal Pécsi kiránduláson vettem részt 

     A Tapolcai könyvtárral. 

21. 13-16 óráig vásár a művelődési házban. 

22. Kiránduláson vettem részt az alsós tanulókkal a Kisbalatonon. 

24. 17 órától a művelődési házban erdő birtokossági gyűlés volt. 

25. 6-19 óráig szavazás a művelődési házban 

28. Baba-mama klubfoglalkozás a könyvtárban 10-12 óráig. 

 

 

Június: 

 

3.  A Tapolcai Könyvtár szervezésében lehetőséget kaptunk, hogy 10 fő könyv- 

     táros gyerek részt vehessen Kósa Csaba író-olvasó találkozóján 14 órától 



      16 óráig a Tapolcai Könyvtárban. 

5. A „Már tudok olvasni” program zárásaként Budapestre kirándultunk a  

    Monostorapáti 2.o. tanulókkal és a Nagyboldogasszony Római Katolikus 

    Iskola 2.o.  tanulóival a Tapolcai Könyvtár szervezésében. 

6. Kirándulást szerveztem a 2.o. tanulók részére a Kapolcsi királykőre. 

8. Iskolai SZM szervezésében Pünkösdi Bál a Művelődési Házban. 

9. Pünkösd hétfői program keretében koszorúzás az Almád Apátság 

    Romjainál, majd közös beszélgetés a Szent-kútnál. 

10.A művelődési ház szervezésében közös túra az 1-2-3-4. tanulókkal a  

    Szent-kúthoz, szalonnasütéssel egybekötve. 

11. 10-12 óráig Baba-mama klubfoglalkozás a könyvtárban. 

     17-18 óráig  munkahellyel kapcsolatos tájékoztatást tartott az érdeklődők  

     részére egy ajkai cég. 

12. Minden évben hagyomány, hogy a 4.o. tanulóknak kirándulást szervezek 

     A Veszprém Megyei Eötvös Károly könyvtárba, ahol a gyerekek megismer- 

     kedhettek a könyvtár szolgáltatásaival, majd játszóházon vehetnek részt. 

16. Részt vettem a Völgy Turisztikai TDM. értekezleten Kapolcson. 

19. 14-16 vásár a művelődési házban 

23. Egész napos játszóházat tartottam a gyerekeknek a könyvtárban. 

26. 14-16 óráig vásár a művelődési házban. 

27. Falumúzeum takarítás. 

28. Lovas zarándokok fogadása 16 órakor a templom előtt, szállások rendezése, 

      19.30 órától 20 óráig a falumúzeum bemutatása a vendégek részére. 

30 Egész napos játszóházat tartottam 8-16 óráig a könyvtárban. 

 

 

Július: 

 

2. 12-15 óráig vásár a művelődési házban. 

5-6-7-8. 9-17 óráig a Művelődési Házban Nyári felkészítő tábor volt a modern 

     táncosok részére. Vezető: Erki Eszter 

7. 8-16 óráig játszóházat tartottam a könyvtárban 

8. 8-16 óráig játszóházat tartottam a könyvtárban, ahol részt vettek a tánc- 

    táborban részt vett gyerekek is. 

9. 9-11 vásár a társalgóban. 

11. Asztalrakás, székhordás, vasalás, terítés, terem berendezése, készülődés 

    a sportévzáróra. 

12. 18-22 óráig 60 fő sportévzáró a művelődési házban. 

14-15-16 Nagycsaládos Egyesület gyerek programja a társalgóban. 

14. 8-16 óráig játszóházat tartottam a könyvtárban- 

15. 13-15 óráig vásár a művelődési házban. 

16. Falumúzeum bemutatása a vendégek részére 

21. 8-16 óráig játszóház a könyvtárban. 



     10-12 óráig vásár a művelődési házban. 

22. 10-11,30 szem vizsgálat  a művelődési házban 

25.-augusztus 3. Művészeti Napok. Ebben az időszakban szabadságon voltam, 

      és a szállásokat rendeztem a könyvtárban. 

26. 14-18 óráig véradás a társalgóban. 

29. 8-12 óráig vásár a művelődési házban. 

 

 

 

 

 

   

Augusztus: 

 

   4. 12-16 vásár a művelődési házban 

   6. 19-20 óráig Mozgáskorlátozottak csoportjának próbája a művelődési 

       házban. 

11. 8-16 óráig könyvtárban játszóház a gyerekek részére 

      12,45-13,45 modern táncosok próbája a művelődési házban. 

      Falunapi meghívók kihordása, plakátolása 

12. 13-16 óráig vásár a művelődési házban 

15. Falunapra pakolás a sportpályán. 

      Vásárlás a falunapra, / üdítő, ásványvíz, tányérok, poharak,  

      édességek a gyerekek részére. 

16. Falunapi programok a sportpályán,  

18. Sportpályáról pakolás, takarítás, 

     10-16 óráig játszóház a könyvtárban. 

25. 19 órától Nagycsaládos Egyesület gyűlése a művelődési házban. 

     19 órától a Mozgáskorlátozottak próbája a társalgóban 

27. 9-14 óráig vásár a társalgóban. 

28. Székhordás, pakolás az esküvőre. 

29. Terembérleti szerződés elkészítése, átadott tárgyak leltározása az esküvőre 

 

 

Szeptember: 

 

1.  19-20 óráig mozgáskorlátozottak próbája a művelődési házban. 

2.3.4. Önkormányzati adók kihordása. 

3.  8-12 óráig vásár a művelődési házban. 

4.  19-20 óráig Mozgáskorlátozottak vására a művelődési házban 

5.  18-23 óráig zárkörű rendezvény a művelődési házban . Terembérleti szerző- 

     dés elkészítése, átadott tárgyak leltározása. 

6.  Nagycsaládos egyesületi nap a Művelődési házban. 



8.  19-20 óráig Mozgáskorlátozottak próbája a művelődési házban. 

9.  9-12 óráig vásár a művelődési házban 

     2014. szeptembertől- decemberig programok egyeztetése az  

     általános iskolával. 

10. 15-17 óráig mozg. korlátozottak csoportjának próbája a  

     művelődési házban 

11. 8 órától székrakás, terítés 40 főre a művelődési házban. 

     14-15 óráig szemvizsgálat a társalgóban 

12. Terembérleti szerződés elkészítése,átadott tárgyak leltározása a  

     születésnapra. 

13. születésnap a művelődési házban. 

15. 19-20 óráig mozgáskorlátozottak próbája a művelődési házban. 

16. 14-17 óráig vásár a művelődési házban 

18. 9-10 óráig könyvtári óra a 3. o. részére Janikovszky Éva élete, művei 

19. 19-20 óráig próba a mozg. korl. egyesület tagjainak a művelődési  

      házban. 

 26. Közmeghallgatásra a meghívók kihordása. 

27. Magyarország szeretlek program keretében került megrendezésre 

     15 órától a szüreti felvonulás, majd 18 órától a művelődési házban 

     kultúrműsor, 19 órától közös vacsora a Platán vendéglőben, 

     21 órától bál a művelődési házban. 

30 Benedek Elek születésnapja „ Népmese Napja” alkalmából 9 órától könyvtári   

óra keretében felkészült Benedek Elek életéből, műveiből a 4.o. majd 10 órától 

1- 2-3-4.o. tanulókkal közös meseolvasás a művelődési házban. 

 

 

      

 

Október: 

 

1.  Kirándulást szerveztem a Tapolcai Iskolamúzeumba a 3.o. tanulók  

     részére. 

2. 13-16 óráig vásár a művelődési házban. 

    14-16 óráig részét vettem a gyerekekkel a Tapolcai Könyvtár által 

    szervezett „Már tudok olvasni” programon a 2.o. tanulókkal. 

3. 10-12 óráig Őszi erdő madárvilága” című diavetítéssel egybekötött  

    előadásra hívtam az 1-2-3-4.o tanulókat.Vendégünk volt Takács 

    Péter természetvédelmi mérnök, valamint az erdei iskola vezetője is. 

    Előadás végén minden gyerek készíthetett csuhé, illetve papír madarat. 

 

    18 órától közmeghallgatás a művelődési házban. 

6. Aradi vértanúk tiszteletére túrát szerveztem a Marton kúthoz, ahol az 

    alsós tanulók vettek részt. 



7. 13-15 óráig vásár a művelődési házban. 

8. 18-19.30 óráig mozg. korlátozottak próbája a művelődési házban. 

9. Elkészítettem a 2015. évre a könyvtár részére a folyóirat megrendelést. 

12.6-19 óráig Önkormányzati választás a társalgóban. 

13.10-12 óráig baba-mama klubfoglalkozás a könyvtárban 

     őszi mondókák, zenehallgatás, őszi gyümölcsök, őszi levelek színezése. 

15. 12,30-13,30 óráig iskolai próba a művelődési házban az október 23-i 

     ünnepélyre. 

16. 9-12 óráig vásár a művelődési házban. 

     14-16 óráig „Már tudok olvasni” program a 2.osztállyal a Tapolcai 

     Könyvtárban. 

20. 8-9 óráig Sicc Pszt! Című gyermekelőadás volt a Művelődési Házban 

     részt vettek az óvodások, valamint az alsó tagozatos tanulók. 

     10 órától elkészítettem az október 23-i meghívókat, plakátolás, meghívók  

     kihordása. 

    11,30-12,30 próbáltam az iskolában a 6/B. osztályos tanulókkal az 

    október 23-i műsorra. 

21.8-9,30 óráig Töklámpásokat készítettünk közösen az 1.o. tanulókkal. 

     9.30-10,30-ig próba a 6/B osztályos tanulókkal  az iskolában az 

    Október 23-i ünnepélyre. 

22. 9-12 óráig vásár a társalgóban. 

     Töklámpást készítettünk a 3. osztályos tanulókkal játszóház keretében. 

23. 17 órától ünnepi megemlékezés az 1956-os Forradalom és Szabadság- 

      harc 58. évfordulója tiszteletére. 

27. 10-12 óráig baba-mama klubfoglalkozás a könyvtárban. Töklámpás szí- 

      nezés. 

     13 órától 16 óráig vásár a művelődési házban. 

     16-18 óráig véradás a művelődési házban. 

28.9-11 óráig szemvizsgálat a társalgóban. 

29. Idősek napi meghívók fénymásolása,  

30.Múzeum látogatáson vettek részt az Ajkai Természetjáró szakkör tagjai 

     múzeum ismertetése, kilátódomb bemutatása, könyvtárlátogatással  

     egybekötve. 

31. Idősek napi meghívók kihordása. 

 

 

November: 

 

3.  14-15.30 Mozgáskorlátozottak próbája a művelődési házban. 

4. 9-12 óráig vására a művelődési házban. 

5. Mesterházi József fotókiállításának felrakása  

   17,30-19,30 Mozgáskorlátozottak próbája a művelődési házban. 

   17,30-19,30 kézimunka szakkör a könyvtárban 



6. 8 órától terítés a művelődési házban az idősek napjára. 

   14-16 óráig Már tudok olvasni program a 3. osztályos tanulókkal 

   A Tapolcai Könyvtárban. 

7. 10-11óráig óvodás próba a művelődési házban. 

   16 órától Idősek napi rendezvény a művelődési házban. 

10. 10-12 óráig Baba-mama klubfoglalkozás a könyvtárban. 

    Témája: Márton nap, Márton napi mondókák, énekek, libás színezők 

    a gyerekek részére. 

    10-11 óráig Márton napi játszóház a művelődési házban. 

    Márton napi népszokások, Márton napi versek, kiolvasók tanulása, 

    libakészítés papírból. 1-2-3-4. o. tanulók vettek részt a programon. 

12. 10-11 óráig a 1.o. tanulók részére múzeum bemutatása. 

    13-15 óráig vásár a művelődési házban. 

    17,30-19,30 kézimunka szakkör a könyvtárban. 

14. Terítés a sportévzáróra. 

15. 18 órától sportévzáró, vacsorával a művelődési házban. 

17. 9-12 óráig vásár a művelődési házban. 

19. 17,30-19,30- kézimunka szakkör 

20. 10-12 óra vásár a művelődési házban 

      14-16 óráig Már tudok olvasni program a Tapolcai Könyvtárban 

      a 2.o. tanulókkal. 

22. Énekkar szervezésében bál a művelődési házban. Átadás-átvételi   

      jegyzőkönyv készítés. Leltározás. 

24. 10 óra Baba-mama klubfoglalkozás a könyvtárban 

      15,30-17,30 mozgáskorlátozottak próbája a művelődési házban. 

25. 12-15 óráig vásár a művelődési házban. 

26. 15,30-17,30. Mozgáskorlátozottak próbája a művelődési házban 

26. 17-18 óráig Man atWork KFT munkahely ajánlása, tesztírással a művelődési  

      házban. 

27. 18 órától Mesterházi József természet fotós, fotókiállításának megnyitója 

      a művelődési házban. 

30. 14,30 órától a könyvtárban advent első vasárnapján Biblia kiállítás 

      megnyitója volt. 

 

 

December: 

 

1.  13-16 óráig vásár a művelődési házban 

     16 -17,30 óráig a mozg. korl. csoport tagjai próbáltak a művelődési 

     házban. 

3.  10 órától mikulás játszóházat tartottam az alsó tagozatos tanulóknak 

     a művelődési házban. 

     16-17,30 óráig a mozgáskorlátozottak csoportja próbált a művelődési 



 

     házban. 

     17,30-19,30 kézimunka szakkör a könyvtárban. 

4.  14-16 óráig Már tudok olvasni programon vettünk részt a 2.o. tanulókkal 

     a tapolcai könyvtárban. 

     17 órától a RNÖ szervezésében Mikulást est volt a gyerekek részére. 

5.  8 órától asztalrakás, terítés, előkészülés a mozgáskorlátozottak évzárójára. 

     10,30-12 óráig TRENKWALDER KFT munkahellyel kapcsolatos tájé- 

     koztatása, tesztírás a könyvtárban. 

     16-18 óráig mozgáskorlátozottak próbája a művelődési házban. 

     Társalgóban kiállítás berendezése a mozg. korl. csoport tagjainak  

     munkáiból, / horgolás, hímzés/ 

6.  16 órától a mozg. korl. csoport évzárója a műv.házban vacsorával,  

     műsorral. 

8.  10-12 óráig baba-mama klubfoglalkozás a könyvtárban, mikulás dalok, 

     versekkel való ismerkedés télapós Szinezők a gyerekek részére. 

     14 órától Biblia kiállítás bontása, átadása. 

9. Idősek napi szaloncukor kihordása. 

10.10 órától  Ünnepvásár címmel verses, mondókás, hangszeres előadáson 

     vettek részt az óvodások, és az alsó tagozatosok Tóth László előadásán 

    a művelődési házban. 

    17,30-19,30 óráig kézimunka szakkör a könyvtárban. 

11.13,30-16 óráig vásár a művelődési házban. 

13. 8-12 óráig karácsonyi játszóházat tartottam az 1-2-3-4.o. tanulók részére 

14. 14-15 óráig NR. Próbája a művelődési házban. 

15. 9-10,30 óráig alsós tanulók próbája a művelődési házban 

16. 8-14 óráig iskolás próba a művelődési házban. 

     16,30-17,30 NE próbája a műv. Házban 

     17,30-18,30 kulturális bemutatóra a SZINVONAL Művészeti Iskola 

     kiállításának felrakása. 

17. 11,30-12,30 felső tagozatos próbája a kult. bemutatóra 

      17,30- kiállítás felrakás a művelődési házban. 

      17,30-19,30 kézimunka szakkör a könyvtárban. 

18. 8-12 óráig vásár a művelődési házban. 

     12,30-13,30 7.o. próbája a kulturális bemutatóra 

19. 8-10 óráig alsó tagozatosok próbája a kult. bemutatóra. 

      17 órától Kulturális bemutató a művelődési házban. 

20. 17 órától RNÖ karácsonyi ünnepélye, vacsorás est. 

21. 19 órától NE karácsonyi ünnepélye a műv. Házban 

22. 16,30- Nyugdíjas karácsony a Művelődési Házban. 

30. 8 órától asztalrakás, székpakolás, 90 főre. Leltározás a  

      szilveszteri rendezvényre, 

     17 órától Taál István utiélmény beszámolója a könyvtárban. 



 

 

 

 

 

Ebben az évben is a kézimunka szakkör tagjai készítették a „Bölcsőcskéző,” 

valamint a templomban szereplő gyerekek, énekkar részére az ajándékot, 

horgolt szívecskéket. 

 

A gyerekek szívesen vesznek részt az általam meghirdetett programokon. 

/olvasópályázat, játszóház, tárák, könyvtári órák. 

 

Könyvtári nyilvántartásaim naprakészek/ munkanapló, beiratkozási napló, 

Folyóirat számlák, folyóirat nyilvántartás, egyéb kimutatások. 

Rendszeresen küldök könyvtári felszólításokat, akik határidőre nem hozzák 

vissza a könyveket a könyvtár részére. 

Az új könyveket a Tapolcai könyvtár biztosítja könyvtárunk számára, melyek 

bevételezésre kerülnek a mi könyvtárunk állományába. 

2014. évben 138 db könyvet kaptunk 256201.-Ft értékben. 

Könyvtári foglalkozások lebonyolításához 43.305.- Ft értékben összeállított 

Papír-írószer egységcsomagot is kapott a könyvtárunk. 

Könyvtárunk rendszerezett, könnyű eligazodni a polcokon. Minden könyvünk 

külső raktári számmal el van látva. 

A nyugdíjasok körében nagy örömet jelent, hogy a könyveket kérésre 

házhoz is szállítjuk. 

 

 

Művelődési házat 2014. évben 43 alkalommal adtuk bérbe. 

 

Ebből származó bevétel részletezése: 

 

Január   10.000.-Ft 

Február   3.000.-Ft 

Március  13.000.-Ft 

Április  15.000.-Ft 

Május   10.000.-Ft 

Június  17.000.-Ft 

Július   26.000.-Ft 

Augusztus  13.000.-Ft 

Szeptember  35.000.-Ft 

Október  23.000.-Ft 

November  25.000.-Ft 

December  22.000.-Ft 



Összesen:          212.000.-Ft 

 

Vásár : 35, szemvizsgálat: 2 díszmadár: 1, lakodalom:1 

Születésnap:1, Bál: 1, NE. Zártkörű rend: 1, céges rendezvény: 1 

 

Számítógépeinket a könyvtárban helyeztük el. 

Gyerekek rendszeresen használták a számítógépeket. A nyári időszakban sok 

magyar, illetve külföldi kereste fel kapcsolattartás, illetve levelezés miatt a 

könyvtárunkat. 

A Művészeti Napok ideje alatt is sok turista kereste fel a könyvtárat folyóirat 

olvasás, könyvkölcsönzés, internetezés miatt. 

 

Falumúzeumunkat a nyári időszakban több turista kereste fel a múzeumot. 

Szívesen töltik idejüket a régi berendezési tárgyak között. 

 

Tavasztól-őszig több turista keresi fel az Almád apátság romjait, valamint 

a szent-kutat is, ahova több esetben el kell kísérnem Őket. 

 

Ezúton szeretném megköszönni azon szervezetek, és személyek segítségét, akik 

munkájukkal segítették programjaink sikeres megvalósítását. 

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy beszámolómat elfogadni 

szíveskedjen. 

 

Monostorapáti, 2015. január 15. 

 

Stiglicz Rita 

könyvtáros 

 

 

 

 

 

 

 

 

        


