
 

  

 

4. számú melléklet: Szakmai záró beszámoló1 
(sablon) 

 

A helyi felhívás címe: 

„Válaszd a hazait”- rendezvénysorozat a helyi termékek népszerűsítésére  
A helyi felhívás kódszáma: 

VP6-19.2.1.-42-9-21 

 

1. Kedvezményezett adatai: 

Kedvezményezett neve: 
Zalaapáti Község Önkormányzata 

Ügyfél regisztrációs száma: 
1003306431 

Kedvezményezett képviselőjének 
neve: 

Vincze Tibor 

Kedvezményezett képviselőjének 
elérhetősége (e-mail cím, 
telefonszám): 

83/352-003 

kozoshivatal@zalaapati.hu 

 
2. Projekt adatai: 

Projekt címe: 
Apáti Vigadalom és Helyi Termelői vásár 

Projekt megvalósítás kezdő 
időpontja: 

2022.05.09. 

Projekt megvalósítás záró időpontja: 
2022.09.03. 

Elnyert támogatási összeg: 
5 952 499 Ft 

Projekt megvalósítás helyszíne: 
8741 Zalaapáti, Szent I. tér 9.    Rendezvénytér 

 
3. Projekt megvalósítás összefoglalása: 
 
Mérföldkövek száma: 2 
 
Projekt célja(i): Az „Apáti Vigadalom és Helyi termelői vásár” megrendezése, valamint 
eszközbeszerzés a rendezvényekhez kapcsolódóan (tetőponyvák, öltözősátrak, kandeláberek). 
 

                                                           
1 Útmutató: A projekt záró kifizetési kérelmével egyidőben a projekt eredményeiről szakmai záró beszámoló és 

legalább 5 fotó a HACS számára benyújtandó annak érdekében, hogy azt a HACS saját honlapján közzétehesse.  
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Projekt célcsoportja(i): Teljes lakosság 

Projektben megvalósított tevékenységek összefoglalása (maximum 2000 karakter): 
A projekt 2022.05.09. vette kezdetét a beszerezni kívánt eszközök megrendelésével. 1. 

ütemben beszerzésre került 2 db öltözősátor, 4 db kandeláber, és 5 db tetőponyva a 

rendezvények érdekében.  

A rendezvény szervezése 2022. nyarán kezdődött el, a rendezvényszervezés feladataival az 

Orfeum Színpad Nonprofit Kft lett megbízva. A rendezvény 2022.09.03. került megrendezésre 

a Zalaapáti Rendezvénytéren. A megnyitót követően a helyi művészeti csoportok mellett a 

gyermekeket és a fiatalokat MóKata – gyemekműsora az EMotion táncstúdió (Keszthely, 

Gyenesdiás), illetve Szabyest szórakoztatta. Az idősebbeket pedig az Orfeum Színpad RETRO  

műsora szórakoztatta, Birinyi Mónika és Gregor Bernadett és Balánt Csaba előadásában, 

illetve Ihos József humorista. Az est zárásként a helyi illetőségű Start Zenekar szolgáltatta a 

zenét a jelenlévőknek. 

A rendezvény teljes ideje alatt Termelői vásár zajlott a termelők utcájában, ahol fedett árusító 

asztaloknál összesen 7fő helyi és környező településről érkező helyi termelő kézműves kívánta 

áruját a vásárlóknak. A termelők között 3 fő a Szezonkosár Bevásárló Közösség tagja (Tóth 

Farm – Tóth Zsolt - Esztergályhorváti, Gyümölcsbutik – Vincze Sára - Zalaapáti, Bognár Farm – 

Bognár Csaba – Zalaapáti), 1 fő dióskáli kézműves, 1 fő zalaapáti kézműves, 2 fő felsőrajki 

termelő (méz, málna). 

A gyermek zenekar mellet gyermekprogramok is várták a kicsiket egész délután, a Fanyűvők 

jóvoltából fajátékok (kosárhinta, fa kirakók, stb.) álltak a rendelkezésükre ingyenesen. 

 
Projekt eredményei:  
Helyi termelők száma a vásáron: 7 fő, 
Szezonkosár Bevásárló Közösség tagjai: 3 fő  
Programokon résztvevők száma: 470 fő 
 
Projekt eredményeként teljesített indikátorok adatai: 

Létrehozott munkahelyek száma (FTE módszer alapján számolva): nem releváns 
 

 
Projekthez kapcsolódó kommunikációs tevékenység összefoglalása (minimum 1000 
karakter): 
A projekt által megrendezésre kerülő rendezvény plakáton került hirdetésre valamint a 

település Művelődési Házának Facebook oldalán is népszerűsítve volt. A plakát a település 

több pontján kerültek kihelyezésre illetve a szomszédos települések hirdető tábláira is került 

belőlük. Valamint a település honlapjára is felkerült az esemény plakátja. 

 
 
  



 

  

 

 
Projekthez kapcsolódó megjelent sajtóanyagok címe, helye, ideje, on-line anyagok esetén 
elérhetősége: 
 
https://www.zaol.hu/helyi-kozelet/2022/09/mulatsag-vasar-majd-unnepi-szentmise-varta-
zalaapati-polgarait?fbclid=IwAR0K0Jwnm9OAIejR0q1B18JA-
obSnzuqwXbyd3zJzmi7St1gKtHv00na9HQ 
 
 
 
 
Helység, dátum: Zalaapáti, 2022.09.23. 
 
 
Képviselő neve: Vincze Tibor 
 
 
Cégszerű aláírás:  
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