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1. A közművelődési munka anyagi, tárgyi, és személyi feltételei:  
1.1 Épületi adottságok:  

Az épület általános állapota jó, helyiségstruktúrája a jogszabályi kötelezettségeknek és a
feladatellátásnak  megfelel.  A  nagyterem  világítása  szorul  korszerűsítésre  és  az  udvar
zúzottkő burkolata cserére, ezeket az idei évben szeretnénk megvalósítani. 

A művelődési ház a következő helyiségekkel rendelkezik:

HELYISÉG:                                   BEFOGADÓKÉPESSÉG (fő):              ALAPTERÜLET (m2):  

Heller Ödön/Nagyterem:   150 141

Előcsarnok:     60 118

Radnóti M./Klubterem:     50   61

Juhász Gy./Előadó     40   49

Ács Gy./Próbaterem:     60   81

Emeleti foglalkoztató (gyékényes):       20   30

Kiállító terem:        20   90

(Honismereti gyűjtemény)

Egyéb kiszolgáló helyiségek:

Igazgatói  iroda,  közművelődési  iroda,  folyosó,  teakonyha,  mosókonyha,  öltözők,
mellékhelyiségek, raktárak.

Az emeleten működik a Somogyi Könyvtár Tápai fiókkönyvtára (90 m2-en), valamint a
Honismereti gyűjteménynek (90 m2) is az intézmény ad helyet.

A  20/2018.  (VII.  9.)  EMMI  rendeletben  megadott  követelményeknek  megfelel  az
intézmény.  Rendelkezünk  4  db  többfunkciós  teremmel,  amelyek  25  főnél  nagyobb
befogadóképességűek.  Ezekben a helyiségekben  megfelelő  bútorzat,  székek és  asztalok
találhatók. 

- A  Nagyterem  berendezése,  hangtechnikai  felszereltsége  megfelelő.  A  terem  világítása
korszerűsítést igényel.

- Az Előadóterem  és  a  Klubterem  tisztasági  festést  kapott  az  előző  évben,  megfelel  az
előírásoknak és a programoknak, amelyeket ott valósítunk meg.

- A  Próbaterem  hajópadlója  felújításra  került,  azon  korszerű  balettszőnyeg  van,  így  a
próbaterem  megfelel  az  előadócsoportjaink  táncpróbáinak  megtartására,  egyéb  táncos
programokra.

- Az Emeleti foglalkoztató helyiség megfelel az előírásoknak, az ott működő csoportoknak.
- A  Gyékényes  műhely  kézműves-foglalkozások  megtartására  alkalmas,  ezen  kívül

kiállítótérként is működik.
A 8. § (4) bekezdése szerint a kiállítótér és az alkotóműhely egy helyiségben is működhet,
ezt így biztosítjuk.

Az intézmény nem rendelkezik megfelelő nagyságú raktárhelyiséggel, ez a probléma még
a jövőben megoldásra vár.
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1.2. A közművelődési intézmény felszereltsége:

Az  intézmény  felszereltsége  megfelel  a  jogszabályi  kötelezettségeknek  és  alkalmas  a
feladatok ellátására.

Az ingyenes  internetelérés  biztosítva  van az  intézmény  látogatói  számára,  a  megfelelő
audiovizuális eszközök is rendelkezésre állnak. 

1.2.1. Technika:

Az  intézmény  technikai  felszerelése  megfelelő  színvonalú.  Mobil  hangfalunkkal  a
szabadtéri  rendezvények  minőségi  hangosítása  is  megfelelő.  A tavaly  beszerzett  mobil
színpad és a fölé helyezhető pavilon sátor segíti a szabadtéri rendezvények megvalósítását.

Folyamatosan működtetjük a LED hirdetőfalat, amelyen non-stop láthatóak programjaink.

Meglévő technikai eszközeink:

- beépített hangrendszer keverőpulttal, mikrofonokkal, a nagyteremben,
- 4 db hangfal,
- 10 db mikrofon,
- 1 db aktív hangfal (Bouse),
- 1 db Sony hifi torony, CD-s, kazettás, hangfallal,
- 1 db Samsung hangprojektor,
- 1 db Yamaha keverőpult,
- 1 db Grunding hordozható lejátszó,
- 2 db Sencor hordozható lejátszó,
- 1 db Parasonic hordozható lejátszó,
- 2 db Orion hordozható CD-s rádió,
- 1 db Commel állványos LED reflektor
- 1 db lamináló gép,
- 2 db iratmegsemmisítő,
- 2 db laptop,
- 3 db asztali számítógép,
- 3 db monitor,
- 1 db projektor,
- 1 db telefax,
- 1 db videó kamera,
- 1 db színes televízió,
- 2 db fénymásoló gép,
- 3 db mobiltelefon,
- 2 db. hordozható telefon,
- 1 db mosogatógép,
- 1 db mosógép,
- 1 db szárítógép
- 3 db hűtőszekrény,
- 1 db Gorenje mikrohullámú sütő
- 1 db forróvízadagoló/melegentartó (kültéri rendezvényekhez)
- 1 db gőzállomás
- 8 db klímaberendezés
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- 3 db wifi router
- 2 db wifi-jelerősítő

1.2.2. Bútorzat:

A termekben elegendő asztal és szék áll a foglalkozások rendelkezésére. A kárpitos székek
mennyisége  elegendő,  állapotuk  megfelelő.  2021-ben  új  asztalokat  szereztünk  be.  Az
intézmény ablakcseréjét követően új karnisokat és függönyöket szereztünk be.

1.3. A közművelődési munka anyagi feltételei:

A közművelődési munka anyagi feltételei megfelelőek.

A 2022. évi költségvetés főösszegei:

Személyi juttatás (K1) 28 099 000

Munkaadókat terhelő járulékok (K2) 3 623 000

Dologi kiadás (K3) 8 359 000

~ebből áfa kiadás (K351) 1 863 000

Egyéb működési célú kiadások (K5) 600 000

Beruházás (K6) 0

~ebből áfa kiadás (K67) 0

Felújítás (K7) 799 000

~ebből áfa kiadás (K74) 170 000

Kiadás összesen (K1-K7): 41 480 000

Működési célú átvett pénzeszköz (B16) 9 178 000

~ebből pályázati támogatás (981*&!981016&!
981070)

9 178 000

~ebből közcélú foglalkoztatás (981016) 2 556 000

Működési bevétel (B401, B402, B403, B410, 
B411, B406)

6 976 000

~ ebből kiszámlázott általános forgalmi adó 464 000

~ebből jegy-, tagdíj bevétel 0

Kamatbevétel (B408) 1 000

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 0

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 200 000

Előző évek maradványa (B813) 1 649 000
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Irányítószervi támogatás (B816) 23 476 000

Bevételek összesen (B1, B4, B8): 41 480 000

1.4. Személyi feltételek:

Az  intézmény  szakmai  munkatársainak  végzettsége,  szakmai  tapasztalata  megfelel  az
előírásoknak. 

Művelődési ház vezető  1 fő, szakirányú egyetem

Közművelődési szakember  2 fő, szakirányú főiskola

Gondnok, takarító 1 fő, képesítése érettségi

Udvaros, karbantartó  1 fő, képesítése szakmunkás

A  közmunkaprogramban  továbbra  is  részt  vesz  intézményünk,  jelenleg  2  fő
közfoglalkoztatott kollégánk van: 

Takarító     1 fő, képesítése megfelelő

Egyéb kisegítő     1 fő, képesítése megfelelő

A művészeti csoportokat, klubokat, és minden egyéb csoportot megfelelő végzettséggel,
szakképesítéssel  rendelkező  vezető  irányít.  Munkájukat  térítés  nélkül,  társadalmi
munkában végzik. 

Az  intézménybe  rendszeresen  járó  közösségek  tagjai  szívesen  segítenek  egyes
programjaink  lebonyolításában,  közreműködnek  meghatározott  tevékenységekben  (pl.
nemzeti ünnep, majális, falunap, búcsú stb.), így kb. 30 főre számíthatunk.

2. A közművelődési intézmény tevékenysége:

Az intézmény programstruktúrája továbbiakban is a saját csoportokon és a terembérletes
formában működő csoportokon alapul, valamint 2015 őszétől a Triola Alapfokú Művészeti
Iskola is a művelődési házunkban működik.

Jelenleg  25  csoport  tagjai  látogatják  rendszeresen  intézményünket  és  tartanak
foglalkozásokat.

2.1. A közművelődési intézmény rendezvénystruktúrája és rendszeres művelődési formái:

21.1. Alkotó művelődési közösségek:

- Tápai Hagyományőrző Egyesület, heti két alkalommal tartanak próbát a művelődési
házban, fellépnek a rendezvényeinken, létszámuk 40 fő. Tevékenységük fontos része
a  tápai  hagyományok  és  a  néptánc  megőrzése,  megismertetése,  és  átörökítése.
Rendszeresen részt vesznek ünnepségeinken, műsort adnak rendezvényeinken.

- Gyékényes  Műhely,  heti  rendszerességgel  tartanak  összejöveteleket,  általában  6
fővel. Tevékenységük fontos része az ismeretterjesztés, a hagyományok megtartása,
bemutatása és továbbörökítése. Ezért a településrész általános iskolájában is tartanak

5



foglalkozásokat. Csoportoknak, magánszemélyeknek előzetes bejelentkezés alapján
vállalnak foglalkozásokat. 

- Napsugaras  Dél-Tisza  Menti  Népművészeti  és  Kulturális  Egyesület,  havi
rendszerességgel látogatják intézményünket. Egyesületük tagjai a népi kézművesség
mesterei,  céljuk  a  népi  hagyományos  értékek  megőrzése  és  továbbvitele.
Rendszeresen részt vesznek az alkotó tevékenységükkel rendezvényeinken.

- Senior Harmonikások Egyesülete, heti rendszerességgel próbálnak az intézményben,
rendezvényeinken gyakran szerepelnek. Havi rendszerességgel klubdélutánt tartanak.

- Gyöprugi gyermek néptánc: 20 fő heti 2 alkalom.
- Borica Bálint Sándor Néptáncegyüttes: 20 fő, heti 2 alkalom.
- Gyöprugi felnőtt néptánc: 14 fő, heti 1 alkalom.
- Papiron  Társastánc  Egyesület:  40  fő,  heti  1  alkalom,  rendezvényeinken  gyakran

szerepelnek.
- Serin hastánc: 8 fő, heti 2 alkalom, rendezvényeinken gyakran szerepelnek.
- Nyugdíjas hastánc csoport: 6 fő, heti 1 alkalom.
- Tápai Ifjú Citerások: 6 fő, heti 1 alkalom.
- Triola  Alapfokú  Művészeti  Iskola:  20  fő,  heti  1  alkalom,  valamint  tanszaki

hangversenyeik, vizsgáikon 60-100 fő. Rendszeresen részt vesznek ünnepségeinken,
műsort adnak rendezvényeinken.

2.1.2. Rendszeres művelődési formák:

Gazdag csoportélet  zajlik az intézményünkben. A klubok, szakkörök, egyéb közösségek
színes kavalkádja látható, hallható hetente.  

- Karate: 20 fő, heti 2 alkalom,
- Az aerobik csoportjainkban 30-40 fő tornázik heti 4 alkalommal,
- Nyárutó Nyugdíjas Egyesület: 32 fő, havi 2 alkalom,
- Pingpong klub: 8 fő, heti 2 alkalom,
- Őszikék Nyugdíjas Klub: 16 fő, heti 1 alkalom,
- Gerinc torna: 20 fő, heti 2 alkalom,
- Sakk szakkör: 8 fő, heti 1 alkalom,
- Házasok klubja: 30 fő, havi 1 alkalom.

Saját  hagyományos  programjaikon  (névnapok,  nőnap,  anyák  napja,  farsang)  kívül
rendszeres látogatói egymás- és a művelődési ház rendezvényeinek is.

A  Triola  Alapfokú  Művészeti  Iskola  tanárai  és  növendékei  is  rendszeres  fellépnek
rendezvényeinken.

A  harmonika  klub  fesztiválokat,  zenés  esteket  szervez,  valamint  rendezvényeinket  is
színesítik előadásukkal.

A nyugdíjas csoportjaink és az intézményben működő egyéb csoportjaink (Serin Hastánc,
Borica Táncegyüttes, Napsugaras Egyesület,  Gyöprugi Néptánc klub, Gyermek néptánc,
Ifjú Citerások, Házasok klubja) aktívan működő közösségek, akikre számíthatunk akkor is,
ha segítségre van szükségünk egy-egy program kapcsán.
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Nagy népszerűségnek örvendenek a mozgáskultúrát fejlesztő, egészséges életmódra nevelő
foglalkozások  is  (Papiron  Társastáncklub,  Serin  Hastánc,  aerobik  csoportok,  pingpong
klub, gerincjóga).

2.1.3. Kiállítások:

Bemutatkozási  lehetőséget  adunk képzőművészeknek,  fotósoknak,  egyéb gyűjtőknek is.
Szívesen fogadunk amatőr alkotókat, örömmel mutatjuk be a tehetségeket. A megnyitókon
megjelenő  nagyszámú  közönség  mutatja,  hogy  mennyire  érzékenyek  a  tápaiak  az
alkotóművészetekre is. 

2022-ben  is  több  kiállítást  tervezünk,  ezek  közül  néhányat  a  város  többi  művelődési
házával közösen. Az időpontok egyeztetés alatt állnak.

Állandó kiállítások:

A művelődési ház ad helyet a Honismereti  Gyűjtemény állandó kiállításnak, valamint a
Gyékényes  Műhely  is  folyamatosan  fogad látogatókat  a  néprajzi  anyaga  bemutatására.
Ezek  előre  bejelentkezéssel  látogathatók.  Főként  a  nyári  időszakokban  van  nagyobb
látogatólétszám.

2.1.4. Ismeretterjesztés:

Főként  valamely  alkalomhoz,  ünnephez,  vagy  eseményhez  kötődően  szervezzük
előadásainkat, vagy a megtartásában segédkeztünk, helyet adtunk. Tápéhoz kapcsolódó, és
egyéb  ismeretterjesztő  előadásokat  tervezünk  egész  évben.  Az  előző  évben  indított
„Szülőkről  szülőknek”  előadás  sorozatunkat  is  folytatni  szeretnénk,  ahol
gyermekneveléshez  kapcsolódó  témákat  dolgozunk  fel,  szakmai  előadókkal.  „Színházi
titkok  és  meglepetések”  címmel  híres  színészeket  bemutató  havi  rendszerességű
előadássorozatot szervezünk.

2.1.5. Művészeti események:

Rendezvényeinken gyakran szerepeltetünk neves előadóművészeket, szervezünk, népzenei
programokat,  komoly-  és  könnyűzenei  hangversenyeket  a  helyi  lakosság  igényeinek
megfelelően.

2022-ben  is  tervezünk  intézményünkbe  hívni  népszerű  előadókat,  szervezni  irodalmi,
színházi, illetve zenés műsoros esteket.

2.1.6. Táncos rendezvények

Nagy  igény  mutatkozott  az  elmúlt  években  is  a  zenés-táncos  rendezvényekre,  amiket
főként különböző közösségek szerveztek, mi a helyet biztosítottuk a lebonyolításhoz (pl.
egyházi  bál,  iskolabál,   házasok batyus bálja,  nagycsaládosok bálja,  szilveszter,  családi
rendezvények stb.).  Csoportjainkkal  közös szervezésben több táncház is megvalósult  az
elmúlt időszakban, és ezután is tervezzük az ilyen programokat.

2.1.7. Egyéb művelődési és szórakozási alkalmak:

Játszóházak, táborok:

Egyre nagyobb igény jelentkezik a gyerekek szabadidejének hasznos eltöltésére. Az utóbbi
években a művelődési házak kivették a részüket a szünidős foglalkoztatásból.  A szülők
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örülnek, hogy jó helyen tudhatják gyermekeiket, akik jól érzik magukat, és még valami
hasznosat tanulnak is. Ezen keresztül jó kapcsolat alakul ki a családok és az intézmény
között, ami növeli a látogatottságot. Szervezünk a jeles napokhoz és a karácsonyi, húsvéti
ünnepkörhöz kapcsolódó kézműves foglalkozásokat. 

Június, július és augusztus hónapokban négy héten keresztül tervezünk napközis jellegű
tematikus táborokat 6-12 éves gyerekeknek.

Az  évfordulókra,  ünnepekre  minden  évben  színvonalas  megemlékezést  szervezünk,
bevonva a helyi általános iskola és a Triola Művészeti  Iskola növendékeit,  valamint az
intézményünkben működő csoportokat. Ezek többek között: farsang, nőnap, március 15.,
költészet napja, majális, gyermeknap, búcsú, idősek világnapja, október 23., falukarácsony.

Rendszeresen  kiadjuk  termeinket  rajz-  és  festőnapok  megtartására.  Rendszeresen  kérik
helyiségeinket  vásárokra,  véradásra,  egészségügyi  bemutatókra,  egészségvédelmi
előadásokra.

2.1.8. Kötetlen formák és szórakozási alkalmak:

2022-ben is a bevált művelődési formákat és szolgáltatásokat kínáljuk az intézményünkbe
látogatók számára.

A különböző korosztályok számára helyet  biztosítunk és szakmai segítséget  nyújtunk a
klubfoglalkozásaik megtartásához. A nyugdíjasoknak előadásokat, kirándulást szervezünk,
pályázatot írunk.

2022-ben  is  megrendezzük  a  már  hagyományos  Tavaszköszöntő  Bálat  és  a  Libabálat,
amelyekre az előző években is nagy érdeklődés mutatkozott.

Többféle  egészségmegőrzést  célzó  csoportfoglalkozás  folyik  a  házban  (aerobik,
gerinctorna), amelyek ebben az évben is működni fognak.

A majális  hagyományosan  minden  évben 3  helyszínen  zajlik:  Tápén,  Baktóban,  és  Új
Petőfitelepen. Ezek a rendezvényeket úgy állítjuk össze, hogy a gyerekek, a felnőttek, a
családok is  megtalálják  a  nekik  tetsző programokat,  szórakozási  lehetőségeket.  Az idei
évben a művelődési ház udvarán egy sörkertet is tervezünk aznap.

A falunapot  2018-ban összevonták az időben hozzá közel álló Tarhonya-fesztivállal.  A
rendezvény nagyon jól sikerült, ezért azóta is ezt a formát alkalmazzuk. Így szeretnénk az
idén is megvalósítani a művelődési ház udvarán.

Felvállaljuk Heller Ödön sírjának a gondozását.

A  híres  Tápai  Búcsú  is  változatlanul  kívánjuk  megszervezni:  pénteken  kiállítással
egybekötött kulturális programra hívjuk a lakosokat a művelődési házba, szombaton pedig
a Búcsú téren szórakozhatnak estig az odalátogatók. Menettánc és fogatos felvonulás indul
a művelődési háztól, és a téren néptánc bemutatók, egyéb szórakoztató programok lesznek
a hagyományos vásári forgatagon, hangulaton felül késő estig, amikor egy nagy koncert
zárja a napot.  Vasárnap az egyházi búcsú zajlik.
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Falukarácsony:  három  helyszínen  folyik  egymás  után  a  karácsonyi  ünnepség;  Tápén,
Baktóban  és  Új  Petőfitelepen.  Gyermekfoglalkozások,  gyermekeknek  szóló  műsor,
karácsonyfa  díszítés,  vendéglátás,  majd  délután  az  év  zárásaként  tartjuk  meg  a  helyi
közösségek, csoportjaink, társintézmények részvételével a karácsonyi műsorunkat. Ezen a
műsoron fellépnek az óvodások, iskolások, a Triola Alapfokú Művészeti Iskola növendékei
és a Tápai Hagyományőrzők.

A  nemzeti  ünnepeinkről  való  megemlékezés  az  általános  iskola  diákjaival,  a  Triola
Alapfokú  Művészeti  Iskola  művésztanáraival,  növendékeivel,  valamint  a  Tápai
Hagyományőrző Egyesület tagjaival együttműködve történik.

Az iskolát és az óvodát egyéb programjainkba is rendszeresen bevonjuk, és ők szívesen
jönnek is.

2.1.9. Külső szervek tevékenysége

A termeinket, felszereléseinket, eszközeinket, berendezési tárgyainkat szigorú szabályozás
mellett adjuk bérbe, bérleti szerződés megkötésével, és használati díj megfizetése esetén.
Természetesen csak akkor, amikor intézményünk nem használja azokat. 

2.2 Szolgáltatási és rendezvényterv 2022-re (20/2018.(VII.9.) EMMI rendelet szerint)

A szolgáltatási tervbe került bedolgozásra a 2022. évi rendezvényterv.

Rendszeres programok:

RENDSZE-
RESSÉG

KÖZÖSSÉGI 
PROGRAMOK

KÖZÖSSÉGI 
TEVÉKENYSÉG 
CÉLJA

RÉSZTVEVŐK 
TERVEZETT 
SZÁMA

ALAPSZOL-
GÁLTATÁS

76. § (3)

HELYSZÍN

heti egy 
alkalom

Baba klub önkéntes közösségi 
tevékenység

12 fő b. Radnóti  
terem

heti két 
alkalom

Tápai 
Hagyományőrző 
Egyesület

a hagyományos  népi 
kulturális értékek 
népszerűsítése, 
átörökítése

30 fő d. Heller terem

heti egy 
alkalom

Nyárutó 
Nyugdíjas 
Egyesület

az idősek 
művelődésének, 
tevékenységének 
segítése

30 fő b. Juhász Gy. 
terem

heti egy 
alkalom

Őszikék 
Nyugdíjas Klub

az idősek 
művelődésének, 
tevékenységének 
segítése 

20 fő b. Juhász  Gy. 
terem

heti két 
alkalom

Borica 
Táncegyüttes

a hagyományos népi 
kulturális értékek 
népszerűsítése, 
átörökítése

30 fő d Ács  terem

heti két 
alkalom

Gyöprugi 
gyermek Néptánc
klub

tehetséggondozás, 
fejlesztés 

24 fő f. Heller terem

heti egy 
alkalom

Gyöprugi felnőtt 
Néptánc klub

a hagyományos népi 
kulturális értékek 
népszerűsítése, 
átörökítése

40 fő d. Ács terem
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havi egy 
alkalom

Házasok Klubja az önkéntes közösségi és
társadalmi részvétel 

40 fő b. Juhász Gy. 
terem

heti egy 
alkalom

Papiron 
Társastánc Klub

csoportfejlesztés 40 fő a. Heller  terem

heti egy 
alkalom

Nyugdíjas 
hastánc

közösségi tevékenység 5 fő b. Radnóti terem

heti egy 
alkalom

Szegedi Senior 
Harmonika 
Egyesület

amatőr művészeti 
csoport működtetése, 

6 fő e. Juhász Gy. 
terem

heti három
alkalom

Klára Aerobic az életminőséget javító 
tanulási lehetőség 
feltételeinek biztosítása

12 fő c. Radnóti  
terem

heti két 
alkalom

Gerinctorna az életminőséget javító 
tanulási lehetőség 
feltételeinek biztosítása

15 fő c. Ács  terem

heti két 
alkalom

Pingpong Klub a közösségi és 
társadalmi részvétel, az 
önkéntes tevékenység 

12 fő b. Heller terem

heti egy 
alkalom

Triola Alapfokú 
Művészeti Iskola

tehetséggondozás, 
fejlesztés

5 fő f. Emeleti 
foglalkoztató

heti egy 
alkalom

Citera klub tehetséggondozás, 
fejlesztés

5 fő e. Juhász 
Gy.terem

heti két 
alkalom

Hastánc 
tanfolyam

mozgáskultúra- és 
csoportfejlesztés

8-10 fő e. Radnóti  
terem

heti egy 
alkalom

Gyékényes 
Egyesület

kézműves hagyományok
ápolása, népszerűsítése, 
átörökítése

16 fő d. Gyékényes 
műhely

havi egy 
alkalom

Napsugaras 
Egyesület

kézműves hagyományok
ápolása, népszerűsítése, 
átörökítése

10 fő d. Gyékényes 
műhely

Időponthoz kötött rendezvények:

JANUÁR

TERVEZETT 
IDŐPONT

KÖZÖSSÉGI 
TEVÉKENYSÉG

CÉLJA RÉSZTVEVŐK
SZÁMA

ALAPSZOLGÁLTATÁS TEVÉKENY-
SÉG 
SZÍNHELYE

15. Piktor Tanoda az egész életre
kiterjedő tanulás

feltételeinek
biztosítása

20 fő c Juhász Gy. 
terem

16. Hagyományok 
Napja

a hagyományos
népi kulturális

értékek
népszerűsítése,

átörökítése

120 fö d Heller terem,
Aula

21. Magyar 
Kultúra Napja -
Operamesék

nemzeti értékeink
gondozása

40 fő b Heller terem

22. Magyar 
Kultúra Napja 
–Kultuális Piac

nemzeti 
értékeink 
gondozása

40 fő d Agóra 

28. Harmonika amatőr alkotó- 50 fő e Ács terem
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koncert és 
előadóművészeti
tevékenység 
feltételeinek 
biztosítása

28. Nyugdíjas 
Pótszilveszter

közösségi 
részvétel 
fejlesztése

40 fő b Heller Ö. 
terem

FEBRUÁR

TERVEZETT 
IDŐPONT

KÖZÖSSÉGI 
TEVÉKENYSÉG

CÉLJA RÉSZTVEVŐK 
SZÁMA

ALAPSZOL-
GÁLTATÁS

TEVÉKENY-
SÉG 
SZÍNHELYE

5. Piktor Tanoda az egész életre
kiterjedő tanulás

feltételeinek
biztosítása

20 fő c Juhász Gy. 
terem

10. Göncz Árpád 
100 -kiállítás

a hagyományos
kulturális értékek

átörökítése

80 fő d. Aula

13.. Hagyományok 
Napja

a hagyományos népi
kulturális értékek
népszerűsítése,

átörökítése

100 fő d. Heller Ö. 
terem, Aula

17. Szülőkről 
szülőknek -
előadás

a hagyományos
közösségi és

kulturális értékek
népszerűsítése,

átörökítése

25 fő d Radnóti  
terem

19. Télűzés,
III.Pecsenyesütő
és  Forralt bor 
nap

közösségi részvétel 
fejlesztése
a hagyományos népi 
kulturális értékek 
népszerűsítése, 
átörökítése

300 fő b,d. udvar, összes 
terem,

25. Színházi titkok -
előadás

az egész életre 
kiterjedő tanulás 
feltételeinek 
biztosítása

20 fő c Radnóti  
terem

MÁRCIUS

TERVEZETT 
IDŐPONT

KÖZÖSSÉGI 
TEVÉKENYSÉG

CÉLJA RÉSZTVEVŐK 
SZÁMA

ALAPSZOL-
GÁLTATÁS

TEVÉKENY-
SÉG 
SZÍNHELYE

5.. Piktor Tanoda az egész életre kiterjedő
tanulás feltételeinek

biztosítása

18 fő c Juhász Gy. 
terem 

8. Nőnapi 
ünnepség- 
Miller Zoltán 
műsorával

közösségi részvétel
fejlesztése

150 fő b Heller Ö.
terem

9. Nyugdíjas 
Nőnapi ebéd 

művelődő közösségek
működésének
támogatása

25 fő  a. Juhász Gy.
terem
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12. Koszorúzás nemzeti értékeink
gondozása

60 fő d országzászló

13. Hagyományok 
Napja

a hagyományos népi
kulturális értékek
népszerűsítése,

átörökítése

70 fő d Heller Ö.
terem, Aula

17. Szülőkről 
szülőknek -
előadás

a hagyományos
közösségi és kulturális
értékek népszerűsítése,

átörökítése

22 fő d Radnóti
terem

19. Magyar Nóta 
est

a hagyományos
kulturális értékek

átörökítése

80 fő d Heller Ö. 
terem

20. Baba börze közösségi részvétel
fejlesztése

50 fő b Aula

25. Színházi titkok 
-előadás

az egész életre kiterjedő
tanulás feltételeinek

biztosítása

16 fő c Radnóti
terem

26. Generációs 
Sportnap  -
Béres 
Alexandrával

közösségi részvétel
fejlesztése

120 fő b Udvar és
összes terem

31. Baba-mama 
klub  
megalakulása

művelődő közösségek
működésének
támogatása

20 fő a Radnóti
terem

ÁPRILIS

TERVEZETT 
IDŐPONT

KÖZÖSSÉGI 
TEVÉKENYSÉG

CÉLJA RÉSZTVEVŐK 
SZÁMA

ALAPSZOL-
GÁLTATÁS

TEVÉKENY-
SÉG 
SZÍNHELYE

2. Piktor Tanoda az egész életre kiterjedő
tanulás feltételeinek

biztosítása

100 fő c Juhász Gy. 
terem 

6. Harmonika 
koncert

amatőr alkotó- és
előadóművészeti

tevékenység
feltételeinek biztosítása

50 fő e Ács terem

8. Polgárőrök 
évnyitó 
értekezlete

közösségi részvétel
fejlesztése

30 fő b. Juhász Gy.
terem 

9. Öt Karinthy és 
Én – zenés 
irodalmi est a 
költészet napja 
alkalmából

közösségi részvétel
fejlesztése

100 fő b Heller Ö.
terem

10. Hagyományok 
Napja 

a hagyományos népi
kulturális értékek
népszerűsítése,

átörökítése

100 fő d Heller Ö.
terem, Aula,

udvar

12. Kávészünet 
koncert

a hagyományos
közösségi és kulturális
értékek népszerűsítése,

átörökítése

60 fő d Heller Ö.
terem

14. Húsvétváró 
játszóház

közösségi részvétel
fejlesztése

100 fő b. Aula, udvar

15. Gongfürdő amatőr előadó-művészeti
tevékenység

30 fő e. Ács terem
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feltételeinek biztosítása
22. Szülőkről 

szülőknek -
előadás

a hagyományos
közösségi és kulturális
értékek népszerűsítése,

átörökítése

25 fő d Radnóti  
terem

23. Piktor Tanoda az egész életre kiterjedő
tanulás feltételeinek

biztosítása

20 fő c Juhász Gy. 
terem

23. Tavaszköszöntő
Bál

közösségi részvétel
fejlesztése

150 fő b Heller Ö.
terem

24. Sakk 
Diákolimpia

a tehetséggondozás- és
fejlesztés feltételeinek

biztosítása

120 fő f Heller Ö.
terem

27. Zongora 
koncert

a tehetséggondozás- és
fejlesztés feltételeinek

biztosítása

50 fő f Ács terem

MÁJUS

TERVEZETT 
IDŐPONT

KÖZÖSSÉGI 
TEVÉKENYSÉG

CÉLJA RÉSZTVEVŐK 
SZÁMA

ALAPSZOL-
GÁLTATÁS

TEVÉKENY-
SÉG 
SZÍNHELYE

1. Tápéi újszülöttek 
köszöntése

közösségi részvétel
fejlesztése

60 fő b. Heller Ö.
terem

1. Sörkert
Koncertek

közösségi részvétel
fejlesztése

300 fő b. udvar

7. Ovis Sakk Olimpia a tehetséggondozás-
és fejlesztés
feltételeinek
biztosítása

120 fő f Heller Ö.
terem

7. Harmonika koncert amatőr alkotó- és
előadóművészeti

tevékenység
feltételeinek
biztosítása

50 fő e. Ács terem

8. Hagyományok Napja a hagyományos népi
kulturális értékek
népszerűsítése,

átörökítése

120 fő d. Heller Ö.
terem, Aula,

udvar

14. ELIXÍREK
- egészségnap

az életminőséget
javító tanulási

lehetőség feltételeinek
biztosítása

300 fő b. összes
terem, udvar

15. Baba börze közösségi részvétel
fejlesztése

60 fő b Aula

20. Tudomány napja a tehetséggondozás-
és fejlesztés
feltételeinek
biztosítása

60 fő f Heller Ö.
terem

20. Triola Gála művészeti ízlés
fejlesztése

80 fő b Heller Ö.
terem

22. Kulturális Fesztivál a hagyományos népi
kulturális értékek
népszerűsítése,

200 fő d összes
terem, udvar
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átörökítése
28-29. Gyermeknap (Baktó,

Újpetőfi telep)
közösségi részvétel

fejlesztése
150 fő b. külső

helyszín

JÚNIUS

TERVEZETT 
IDŐPONT

KÖZÖSSÉGI 
TEVÉKENYSÉG

CÉLJA RÉSZTVEVŐK 
SZÁMA

ALAPSZOL-
GÁLTATÁS

TEVÉKENY-
SÉG 
SZÍNHELYE

4. Piktor Tanoda az egész életre
kiterjedő tanulás

feltételeinek
biztosítása

25 fő c Juhász Gy. 
terem

10. Harmonika
koncert

amatőr alkotó- és
előadóművészeti

tevékenység
feltételeinek
biztosítása

50 fő e Ács terem

17. Triola Tanszaki
vizsga

művészeti ízlés
fejlesztése

20 fő b Juhász  Gy. 
terem

12. Hagyományok 
Napja

a hagyományos népi
kulturális értékek
népszerűsítése,

átörökítése

120 fő d Heller Ö. 
terem, Aula, 
udvar

18. Magyar Nóta 
est

a hagyományos
kulturális értékek

átörökítése

80 fő d Heller Ö. 
terem

19. Harmonika-
fesztivál és 
verseny

a tehetséggondozás- és
fejlesztés feltételeinek

biztosítása

80 fő f Heller Ö. 
terem

23. Őszikék 
Nyugdíjaqsklub 
kirándulása

művelődő közösségek
működésének
támogatása

25 fő a Mórahalom

24. Szent Iván Éj a hagyományos
kulturális értékek

átörökítése

100 fő d udvar

25-26. Szabás-varrás
tanfolyam

az életminőséget javító
tanulási lehetőség

feltételeinek
biztosítása

20 fő c Juhász  Gy. 
terem

25. Hastánc 
bemutató

művelődő közösségek
működésének
támogatása, 

30 fő a Heller Ö. 
terem

27-01. Nyári tábor - 
Hagyományőrz
ő Tábor

a hagyományos népi
kulturális értékek
népszerűsítése,

átörökítése

20 fő d Heller Ö. 
terem

27-01. Borica, 
Gyöprugi tábor

a hagyományos népi
kulturális értékek
népszerűsítése,

átörökítése

20 fő d Ács terem

JÚLIUS

TERVEZETT 
IDŐPONT

KÖZÖSSÉGI 
TEVÉKENYSÉG

CÉLJA RÉSZTVEVŐK 
SZÁMA

ALAPSZOL-
GÁLTATÁS

TEVÉKENY-
SÉG 
SZÍNHELYE

2. Falunap – a hagyományos 300 fő d udvar
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Tarhonya 
Fesztivál

kulturális értékek
átörökítése

4-8. Nyári tábor- 
Mese Tábor

a hagyományos
kulturális értékek

átörökítése

20 fő d Előcsarnok

18-22. Nyári tábor- 
Akrobatikus tánc
tábor

hagyományos
kulturális a értékek

átörökítése

20 fő d Ács terem

23. TOP 
Zárórendezvény

közösségi részvétel
fejlesztése

300 fő b összes 
terem, 
udvar

25-29. Nyári tábor
-Hagyományőrző
Tábor II.

hagyományos
kulturális a értékek

átörökítése

20 fő d Előcsarnok

AUGUSZTUS

TERVEZETT 
IDŐPONT

KÖZÖSSÉGI 
TEVÉKENYSÉG

CÉLJA RÉSZTVEVŐK 
SZÁMA

ALAPSZOL-
GÁLTATÁS

TEVÉKENY-
SÉG 
SZÍNHELYE

1-5. Nyári tábor- 
Kicsi kukta 
Tábor

a hagyományos
kulturális értékek

átörökítése

20 d Előcsarnok

19. Kenyérszentelő 
Ünnep

a hagyományos
kulturális értékek

átörökítése

60 fő d udvar

28.. Vakáció Záró 
Buli

közösségi részvétel
fejlesztése

100 fő b udvar

SZEPTEMBER

TERVEZETT 
IDŐPONT

KÖZÖSSÉGI 
TEVÉKENYSÉG

CÉLJA RÉSZTVEVŐK 
SZÁMA

ALAPSZOL-
GÁLTATÁS

TEVÉKENY-
SÉG 
SZÍNHELYE

11. Hagyományok 
Napja

a hagyományos népi
kulturális értékek
népszerűsítése,

átörökítése

100 fő b Heller Ö, 
Aula, udvar

17. Piktor Tanoda az egész életre
kiterjedő tanulás

feltételeinek
biztosítása

20 fő c Juhász Gy. 
terem 

17. Gyógyító 
angyalok- 
Látássérültek 
napja

közösségi részvétel
fejlesztés

100 fő b összes terem

23. Mikszáth 
vetélkedő

a hagyományos
kulturális értékek

átörökítése

60 fő d Heller Ö. 
terem,

24. Iskolabál közösségi részvétel
fejlesztése

160 fő b Heller Ö. 
terem,

30.
Tápai Búcsú –
A népmese 
napja

hagyományos
közösségi értékek

átörökítése, művészeti
ízlés fejlesztése

300 fő d Heller Ö. 
terem
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OKTÓBER

TERVEZETT 
IDŐPONT

KÖZÖSSÉGI 
TEVÉKENYSÉG

CÉLJA RÉSZTVEVŐK 
SZÁMA

ALAPSZOL-
GÁLTATÁS

TEVÉKENY-
SÉG 
SZÍNHELYE

1. Tápai Búcsú – 
Menettánc 
fesztivál 

közösségi részvétel
fejlesztése,

hagyományos
közösségi értékek

átörökítése

3000 fő b Búcsú tér

2.. Tápai Búcsú – 
Egyházi ünnepi 
ebéd

közösségi részvétel
fejlesztése

60 fő b Heller Ö.
terem

8. Idősek 
világnapja a 
művelődési ház 
nyugdíjas 
csoportjainak 
tiszteletére

közösségi részvétel
fejlesztése

60 fő b Heller Ö.
terem

9. Hagyományok 
Napja

a hagyományos népi
kulturális értékek
népszerűsítése,

átörökítése

100 fő b Heller Ö.
terem, Aula

15. Harmonikások 
éjszakája

közösségi részvétel
fejlesztése

50 fő b Heller Ö.
terem

21. Nemzeti 
Ünnep- 
emlékműsor

nemzeti értékeink
gondozása

250 fő b Heller Ö.
terem

29. III. 
TÖKJÓNAP

közösségi részvétel
fejlesztése

100 fő b összes terem

NOVEMBER

TERVEZETT 
IDŐPONT

KÖZÖSSÉGI 
TEVÉKENYSÉG

CÉLJA RÉSZTVEVŐK 
SZÁMA

ALAPSZOL-
GÁLTATÁS

TEVÉKENY-
SÉG 
SZÍNHELYE

5. Piktor Tanoda az egész életre
kiterjedő tanulás

feltételeinek
biztosítása

20 fő c Juhász Gy. 
terem

12. Libabál közösségi részvétel
fejlesztése

120 fő b Heller Ö. 
terem

13. Hagyományok 
Napja

a hagyományos népi
kulturális értékek
népszerűsítése,

átörökítése

100 fő b Heller Ö. 
terem

19. Heller Est a hagyományos
kulturális értékek

átörökítése

200 fő b Heller Ö. 
terem

23. Nyugdíjasok 
évzáró 
vacsorája

közösségi részvétel
fejlesztése

50 fő b Heller Ö. 
terem

26.
Véradás

közösségi részvétel
fejlesztése

25 fő b Ács terem

27. Advent I. hagyományos
közösségi értékek

80 fő d Heller Ö. 
terem

16



átörökítése

DECEMBER

TERVEZETT 
IDŐPONT

KÖZÖSSÉGI 
TEVÉKENYSÉG

CÉLJA RÉSZTVEVŐK 
SZÁMA

ALAPSZOL-
GÁLTATÁS

TEVÉKENY-
SÉG 
SZÍNHELYE

4. Advent II.
Mikulás

hagyományos
közösségi értékek

átörökítése

80 fő d Előcsarnok

5. Körbejár a 
Mikulás

közösségi részvétel
fejlesztése

200 fő b Tápé

11. Advent III.
Mézeskalács 
nap

hagyományos
közösségi értékek

átörökítése

80 fő d Előcsarnok

13. Luca-napi 
népszokások

hagyományos
közösségi értékek

átörökítése

60 fő d Előcsarnok

17.
Triola Gála 

közösségi részvétel
fejlesztése

60 fő b. Heller Ö. 
terem

18. Falukarácsony 
3 helyszínen 
(Tápé, Baktó, 
Új-Petőfi-telep)

hagyományos
közösségi értékek

átörökítése

300 fő d.

31. Szilveszter közösségi részvétel
fejlesztése

150 fő b. Heller Ö. 
terem

2.3.  A Heller Ödön Művelődési Ház nyitva tartása:

Hétfőn és csütörtökön: 8.00-22.00 óráig

Kedden, szerdán és pénteken: 8.00-20.00 óráig

Vasárnap: 16.00-20.00 óráig

Az ettől eltérő nyitva tartást az intézményvezető engedélyezheti.

3. A közművelődési intézmény kapcsolatai:

3.1. Közönségkapcsolatok:

Az  intézmény  a  működő  csoportok  tagjaival,  illetve  a  ház  programjait  rendszeresen
látogatókkal  folyamatos  kapcsolatban  van.  A  személyes  kapcsolatok  által  felmérjük  a
lakosság  kulturális  igényeit,  nyitottak  vagyunk  ötleteikre,  javaslataikra,  az  esetleges
problémákat  orvosolni  tudjuk.  Amennyiben  szükséges  és  módunkban  áll,  változtatunk
programjainkon, szolgáltatásainkon.

3.2. Kapcsolat más szervekkel
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Munkatársaink  rendszeres  kapcsolatban  állnak  a  helyi  oktatási  intézményekkel,
részönkormányzattal, helyi egyházzal, polgárőrséggel, vállalkozókkal. 

A terület önkormányzati képviselőjével is szoros munkatársi kapcsolatot ápolunk.

A város hét művelődési háza január elsejétől beolvadt a Szent Györgyi Albert Agórába.
Munkánkat külön-külön egymás mellett végezzük.

A  városban  működő  egyéb  közművelődési  intézmény  közül  a  Somogyi  Könyvtárral
(különösen a Tápai Fiókkönyvtárral), a Szegedi Nemzeti Színházzal, valamint a sajtóval
való együttműködésünk is jónak mondható.

Az  intézmény  dolgozói  tagjai  a  Csongrád  Megyei  Népművelők  Egyesületének.
Rendszeresen részt veszünk megbeszéléseiken,  képzéseiken.  Így tartjuk  a kapcsolatot  a
megye összes művelődési házával és közművelődési dolgozójával.

 Szeged, 2022. március 1.

Terjékné Kaposi Andrea

művelődési ház vezető
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