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Vezetői összefoglaló 

A „Közösségépítés és kohézióerősítés Felsőtárkány és a szomszédságában lévő telepü-

léseken” című projekt az Eger Térsége Fejlesztési Egyesület (ETFE) vezetésével, Felső-

tárkány Község Önkormányzata és a Felsőtárkányi Közművelődési Intézmény konzor-

ciumi együttműködésében valósul meg. A Felhívás és a közösségfejlesztés egységes 

módszertana alapján tervezett tevékenységek az Eger Térsége Fejlesztési Egyesület tag-

településén, Felsőtárkányban és térségében kerülnek megvalósításra a 2018. október 15. 

és 2022. július 31. közötti időszakban. 

A projekt célja a lakosság szemléletformálása, a helyi civil társadalom megerősítése, 

a célcsoport identitásának erősítéséhez szükséges kompetenciák fejlesztése, az önkén-

tesség, valamint a településhez való kötődés erősítése. Olyan helyi társadalom, civil 

szféra kialakítása, melynek hatására az itt élők azt érzhetik – „Igen, jó itt élni!” A lakos-

ság közösségi együttműködését dinamizáló és fenntartó közösségi akciók, programok 

megvalósítása által célunk, hogy mindenki közösségi és társadalmi beágyazottságban 

éljen, legyen esélye és lehetősége saját életfeltételeinek javítására, valamint legyen ké-

pes a közös cselekvésben való részvételre, hiszen a közjóért folytatott, lokális társa-

dalmi csoportokban zajló közösségi cselekvés a részvételi demokrácia fő megnyilvánu-

lási formája. Terveink szerint a projekt segítségével, iránymutatásával, a helyi erőfor-

rások fejlesztésével a közösség és tagjai képessé vállnak a helyi igényeknek megfelelő 

programok, rendezvények, kezdeményezések, vagyis az érdekérvényesítés megvalósítá-

sára.  

A közösségfejlesztés eredményeként szegregáció és diszkrimináció mentesen fejlő-

dik a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata, erősödik a civil aktivitás, va-

lamint a településhez, térséghez való kötődés, erősödik a helyben maradás igénye, 

csökken az elvándorlás mértéke, illetve feltárul a település történeti értékei, ezáltal 

erősödik a hagyományok megőrzése, továbbörökítése.  

Célunk, hogy a demokratikus együttműködés és érdekérvényesítés megvalósuljon a 

településen, valamint az itt lakók egymással, illetve a települési önkormányzattal, civil 

szervezetekkel, közösségekkel is sikeresen együtt tudjanak működni. Az együttműkö-

dések következtében új erőforrások aktivizálódnak, melyek minőségi változást hozhat-

nak a közösség életében. A lakosságot ezért rá kell ébreszteni, hogy a közreműködésük 

nélkül az önkormányzat erőfeszítései hosszú távon kevésnek bizonyulnak, csak együtt 

építhetnek jobb, élhetőbb környezetet, települést.  
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1. A helyi cselekvési terv 

A helyi identitás és kohézió erősítése érdekében közösségfejlesztő programok meg-

valósítására kerül sor, amelyek egy cselekvési ütemterv mentén kerülnek lebonyolítás-

ra. A fejlesztés első lépése a kapcsolatépítés, a közösségek részvételével megvalósuló 

helyzetelemzés volt. A helyi cselekvési terv a közösségi interjúk, a felmérés és a közös-

ségi beszélgetések eredményeire épülő terv, mely összegzi a projekt célterületére jel-

lemző jelenlegi sajátosságokat, értékeket, a célterületen élők szükségleteit, saját jövő-

jükre, településükre vonatkozó elképzeléseit, melynek megvalósításában maguk a lako-

sok is aktív szerepet vállalnak. A cselekvési terv célja, hogy előrevetítse a projekt vég-

rehajtási időszakára tervezett tevékenységek tematikáját.  

Jelen dokumentum a projekt időtartama alatt megvalósítani kívánt konkrét tevé-

kenységeket, folyamatokat, programokat mutatja be, valamint meghatározza, illetve 

irányt mutat azok megvalósításhoz. Célkitűzésünk az, hogy ezek elérése érdekében az 

önszerveződő lakosok partnerként dolgozzanak együtt más civil szervezetekkel, saját 

önkormányzatukkal, szakmai szervezeteikkel, a gazdasági élet szereplőivel, és a térsé-

gen belül is meghatározzák és megtalálják saját maguk és településük helyét, értékét. 

Hiszünk abban, hogy az alulról jövő kezdeményezések egymásra épülve hozzá fognak 

járulni a helyiek életminőségének javulásához.  

A cselekvési terv hosszabb távra, 5 évre szól, mely időszak magába foglalja egyrészt a 

projekt szakmai megvalósításának 2019.01.01.-től 2022.05.31.-ig tartó időszakot, más-

részt a projekt fizikai befejezését követő 3 évre vonatkozó fenntartási időszakot, 

ugyanakkor maga a célkitűzés, vagyis a helyi identitás, a közösségi önszerveződési erő 

határozatlan időre szól. A közösség addig lesz képes fenntartani ezt az állapotot, amíg 

a helyi lakosság és az önkormányzat elkötelezetten cselekednek a projektben is megha-

tározott célok mentén. 

A projekt tervezésénél számba kell venni, hogy melyek a megvalósításához szüksé-

ges emberi befektetések: közösségi szerveződések, tanulási, tájékozódási folyamatok 

beindításának szükségessége; anyagi befektetések; s mindehhez milyen szakmai, in-

formációs és szervezési háttér megteremtése szükséges. A cselekvési terv első lépése a 

fentiek okán a helyzetelemzés, a jelenleg fennálló lehetőségek felmérése és értékelése 

volt. 
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2. Helyzetelemzés 

2.1. A célterület bemutatása 

A projekt keretében tervezett tevékenységek az Eger Térsége Fejlesztési Egyesület 

tagtelepülésén, Felsőtárkányban kerülnek megvalósításra. A község a Tárkányi-

medencében, a Bükk hegység kapujában 7732 hektár közigazgatási területen Heves 

megye északkeleti határán, Borsod-Abaúj Zemplén megyével határos oldalán, az Egri 

Járásban, Eger Megyei Jogú Várostól 6 km-re található. 

 

 
 

A 180-340 méter tengerszint feletti magasságban elterülő települést a Bükk hegység 

láncolata koszorúként fogja körül, amely nagy része a Bükki Nemzeti Park kiemelten 

védett területéhez tartozik. Külterületének 90 %-a erdőséggel borított, a kiváló termé-

szeti adottságok, domborzati viszonyok, a helyi növényvilág megléte kedvez a bakan-

csos és kerékpáros turizmus szereplőinek. A település életmódját befolyásolta termé-

szeti környezete, a hatalmas erdőterületek és a szőlőművelésre alkalmas dombok. Fel-

sőtárkány központi belterületét falusias lakóterület jellemzi, kivéve a Várhegy lakó-

parkban kialakított településrészt, amely kertvárosias övezet. A község központjában 

találhatók a legfőbb helyi ellátást szolgáló funkciók: oktatási, egészségügyi intézmé-

nyek, a történeti szerepkörből fakadó központi tér a római katolikus és református 

templommal. 

A település napjainkban mintegy Eger külvárosaként is funkcionál, az idetelepülő 

családok a jó levegő és a tiszta környezet miatt választják lakóhelyüknek. Elmondható, 

hogy Felsőtárkány egy dinamikusan fejlődő település, ahol az utóbbi évtizedekben tör-



6 

tént új településrészek kialakításának köszönhetően nem volt jellemző a térségben 

meglévő elvándorlási, elköltözési folyamat.  

A statisztikai adatok szerint a település állandó lakossága 2017. december 31-én 3592 

fő volt. Falu jellegű, kis település révén a népsűrűség (46 fő/km2) elmarad az országos-

tól. A lakások száma 1321, népességet figyelembe véve, ez 2.7 fő per lakás. A térségben 

összességében természetes fogyásról beszélhetünk, mely alól egyedül Felsőtárkány tesz 

kivételt, ahol a népesség éves %-os változása 2017-2018. év között +0.9 %/év volt. 

 
1. táblázat – Felsőtárkány demográfiai adatai (Éves településstatisztikai adatok 2017-es 
településszerkezetben) 

Települési adatok 2017. év végén 
Összesen 

(fő) 

Állandó népesség száma 3592 

Állandó népességből férfiak száma 1772 

Állandó népességből nők száma 1870 

Állandó népességből a 0-14 évesek száma 572 

Állandó népességből a 15-59 évesek száma 2149 

Állandó népességből a 60 évesek és idősebbek száma 671 

 
Az országos demográfiai folyamatok és tendenciák, mint a lakónépesség elöregedé-

se, vagy a női lakosság összességében magasabb aránya a településen is megfigyelhe-

tők. A falu lakossága nagyon lassan elöregedő, folyamatosan nő a 60 évnél idősebb la-

kosok aránya, miközben a gyermekek és a munkaképes korú lakosság aránya csökken. 

A fiatal, valamint a munkakorú lakosság esetén a férfiak száma kiemelkedő, 50 év felett 

pedig a nők aránya meghatározó, mely szoros összefüggésben van a születéskor várha-

tó élettartammal. 

A gazdasági aktivitás a vizsgált települést tekintve elmarad az országos átlagtól. Vi-

szonylag magas a településen élő, támogatásban és ellátásban (pl.: jövedelempótló tá-

mogatások, szociális ellátás, vagy segély, közgyógyellátás, ápolási díj, gyermekvédelmi, 

lakásfenntartási, iskoláztatási, óvodáztatási támogatás) részesülők száma. A nyilvántar-

tott álláskeresők aránya ugyanakkor alacsonyabb az országos átlagnál. Mindez köszön-

hető az önkormányzat helyi gazdaságot támogató intézkedéseinek, melynek legfonto-

sabb eleme a helyi iparterületek fejlesztése. A Felsőtárkány településen a munkaválla-

lási korú (15-64 éves) népesség száma 2019. év elején a 

https://kozfoglalkoztatas.kormany.hu adatai alapján 2375 fő volt, míg a regisztrált ál-

láskeresők száma 101 fő volt, akik közülük 10 fő vett részt a helyi közmunkaprogram-

ban. 

A település gazdasági súlya nem tűnik jelentősnek, ha az itt működő vállalkozások 

méretét vesszük alapul, ugyanakkor a vállalkozói kör is jelentős létesítményekkel gaz-

dagítja a községet, a kialakított ipari területeken végrehajtott fejlesztései által. Napja-

inkban a korábbi foglalkozások háttérbe szorultak, de néhány család jelenleg is foglal-

kozik mészégetéssel, az erdőművelésben pedig az Egererdő Zrt. foglalkoztat sok helyi 
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lakost. A helyi munkalehetőség a településhez tartozó Berva-völgyi és a Déli iparterü-

letre betelepülő vállalkozások által növekszik, de a lakosság jelentős része így is Eger 

városba ingázik. Az alapvető kereskedelmi és vendéglátó egységekkel rendelkezik a 

település, ifjúsági szálláshelyek, magánszálláshelyek működnek, 2012. évtől a Bambara 

Hotel megépítésével egy új típusú szálláshellyel is bővült a kínálat. 

Az önkormányzat a település lakói számára biztosítja az alapvető infrastrukturális 

feltételeket, a Polgármesteri Hivatal, az óvoda, az általános iskola és a zeneiskola, a 

közművelődési intézmény működtetését és a szükséges egészségügyi szolgáltatásokat. 

Az intézmények sokkal járulnak hozzá az itt élők helyi kötődéséhez is, hiszen vannak 

olyan családok, amelynek több generációja járt ezekbe az intézményekbe. A szociális 

alapellátások (gyermekjóléti szolgáltatás, családsegítés, étkeztetés és házi gondozás) 

helyben elérhetők, ezen kívül a községben állandó rendőrségi körzeti megbízott is mű-

ködik.  

A közlekedés kapcsán a település jól megközelíthető. Ugyanakkor a közlekedéssel 

kapcsolatban jelentős hiányosságok és kockázatok is felvetődnek. Az úthálózat nehe-

zen tudja kiszolgálni a települést átszelő busz- és autóforgalmat. Az autóbuszos tö-

megközlekedés gyakorisága és menetrendje a munkanapokon megfelelő, azonban hét-

végén és ünnepnapokon meglehetősen nehézkes a közlekedés. Éppen ezért az utóbbi 

években mind a település lakói, mind a turisták számára kiemelt fontosságú közleke-

dési útvonal lett a települést Egerrel összekötő kerékpárút. A községben nagy a biciklis 

forgalom, sok gyerek biciklivel jár iskolába. Ezért fokozott igény van a megfelelő szabá-

lyok betartásáról történő tájékoztatására, ugyanis a gyalogosok és a kerékpárosok az 

autósokkal szemben jóval kiszolgáltatottabbak. A kiszolgáltatottság azonban nem fel-

tétlenül társul a körültekintőbb, biztonságtudatos közlekedési magatartással. A közle-

kedés biztonsága mellett a másik problémát a parkolási helyzet jelenti. Jelentősen 

megnőtt a parkolóhelyek iránti igény, különösen a tóparti nagyrendezvények idején. 

Az itt élők többsége a községet ugyanakkor biztonságosnak tartja – köszönhetően a 

hatékonyan működő Felsőtárkányi Polgárőrség Egyesületnek.  

Összességében Felsőtárkány az utóbbi tíz évben dinamikusan fejlődik. Az Önkor-

mányzat sikeresen pályázott a település arculatának kedvező alakulásához feltétlenül 

szükséges középületek, közintézmények korszerűsítésére, felújítására és a különböző 

fejlesztések, beruházások megvalósítására, mely törekvéseit a lakosság elismerése övez-

te. Az Önkormányzat gazdálkodási, költségvetési prioritásai között kiemelt helyen sze-

repel a települési vonzerő növelése, a természeti adottságok minél nagyobb kihaszná-

lása, a meglévő kulturális programkínálat szélesítése, valamint a társadalmi-kulturális 

élet folyamatos fejlődésének elősegítése, az összetartozás érzésének megerősítése a 

hagyományos közösségi rendezvényekre alapozva. 

A településfejlesztés főbb eredményei 2010-2014 között: 

– óvoda felújítás és bővítés ÉMOP pályázati forrásból; 

– tájház kialakítása EMVA pályázati forrás igénybevételével; 



8 

– Tóparti Rendezvénytér és árusító pavilonok kialakítása LEADER forrásból; 

– Faluház építése saját forrásból; 

– a Faluház tetőterének kialakítása BÜKK-MAK LEADER Képzési Központtá, 

részben LEADER pályázat keretében; 

– az iskola energetikai korszerűsítése (napelemes rendszer biztosítja a felhasz-

nált elektromos áram nagy részét) EMVA pályázatból; 

– intézményi fűtéskorszerűsítés: Faluház, Iskola, Óvoda, Hivatal gázfűtésének 

pellet fűtésre történő átállása; 

– a belterületi utak aszfaltozása, vízelvezetés kiépítése több útszakaszon, saját 

forrásból; 

– Kis GRUND sportpályaépítés – MLSZ pályázati forrásból; 

– a település 5 játszóterének teljes eszközcseréje saját beruházás keretében; 

– Tóparti kalandpark kialakítása LEADER pályázatból; 

– az Egészségház felújítása és bővítése ÉMOP pályázati forrás bevonásával; 

– gyógyszertár kialakítása saját forrásból; 

– a családsegítő szolgáltatás fogadóhelyiségének kialakítása saját forrásból stb. 

Felsőtárkány egyre tisztábban kirajzolódó jövőképet, egyre több felmutatható ered-

ményt tudhat magáénak, melyet az Önkormányzat fejlesztésein túl az ipari termelő 

vállalkozások betelepülése, a turisztikai, az idegenforgalmi és a vendéglátó szolgáltató 

funkciók megerősödése is alátámaszt.  Az oktatás, a kultúra, az egészségügyi és szociá-

lis ellátás minőségi javulása, és további javítása, a szellemi, kulturális és a sportélet fej-

lődése szintén elősegíti ezt a folyamatot. A sikeres megvalósítás legfontosabb követel-

ménye, hogy a lakosságot, a civil szervezeteket és a vállalkozásokat ráébresszük arra, 

hogy a közvetlen, vagy közvetett közreműködésük nélkül az Önkormányzat erőfeszíté-

sei kevésnek bizonyulnak, csak együtt építhetnek jobb, élhetőbb Felsőtárkányt. 

2.2. A célcsoport bemutatása 

A projekt célcsoportja a célterületen élő teljes lakosság, ugyanakkor elkülöníthetünk 

kiemelt szegmenseket, így az iskoláskorú fiatalokat, a 60 év feletti időseket, illetve a 

hátrányos helyzetű társadalmi rétegeket. Továbbá a projekt során célcsoportként je-

lennek meg a területen működő civil közösségek és szervezetek is. A projektbe a szak-

mai program megvalósítása alatt bevonni tervezett célcsoporttagok száma: 300 fő. A 

helyi társadalmi akciókba bevonás érdekében elért hátrányos helyzetű személyek szá-

ma pedig a projekt zárására eléri a 30 főt. 

A projekt célcsoportja közvetlenül Felsőtárkány lakossága (3560fő), közvetetten pe-

dig a környező települések lakossága, nemtől, iskolai végzettségtől függetlenül, szem 

előtt tartva az esélyegyenlőség érvényesülését a projekt egészében (pl.: akadálymente-

sített weboldal, és a már jelenleg is akadálymentes intézmény (faluház) színtérként 

történő bevonása). Kiemelt célcsoportnak Felsőtárkány település 45 év fölötti inaktív, 

hátrányos helyzetű lakossága (gyermekét egyedül nevelő szülők stb.) került kiválasztá-
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sa, akik esetében a közösségi szerepvállalás, továbbá a tervezett közösségfejlesztő 

programokba történő bekapcsolódás elősegíti munkaerő-piaci kilátásaikat, vagy esetle-

gesen pozitív hatással lehet az életminőségükre.  

Jelenleg Felsőtárkány település demográfiai mutatói kedvezőek, de a térségre jel-

lemző az elvándorlás és a lakosság csökkenése, mely hosszútávon Felsőtárkányra is 

kihatással lesz. A térségből történő elvándorlás csökkentésére a projekt jó gyakorlatai-

nak átadásával szomszédolás keretében, ill. térségi civil kerekasztal beszélgetések al-

kalmával fordítunk figyelmet. 

A célcsoporton belül kiemelt figyelmet fordítunk a fiatal, feltörekvő generációra, 

akik esetében a közösségi együttműködés alapvető feltétele a társadalmi szerepvállalás 

kiteljesedésének. A településen önálló intézményként működik oktatási intézmény, így 

a célcsoportunkat alkotó fiatalok a Felsőtárkányi Általános Iskola és Alapfokú Művé-

szeti Iskola alsó és felső tagozatos diákjai közül kerülnek ki. A KSH 2018. évi település-

statisztikai adatok alapján az iskolai osztályok száma 8 db, míg a tanulók száma 202 fő. 

A fiatalok részére a Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek keretében 

közlekedésbiztonsági program megvalósítását tervezzük, melynek során megismer-

kedhetnek a biztonságos kerékpáros közlekedés szabályaival. A program során a szü-

lőkkel összefogva és az iskola támogatásával valósul meg az egészséges életre való ne-

velés, valamint a közösségi összefogás. Az iskola ugyanakkor segít a program nyilvá-

nosságának biztosításában s ajánlja programjainkat is.  

Az utóbbi években az önkormányzat tudatos településfejlesztési politikája, a sokszí-

nű és aktív civil élet, továbbá a helyiek vendégszeretete nemcsak a turistákat, hanem a 

letelepedni vágyókat is idevonzza, így a projekt során különösen fontosnak tartjuk az 

újonnan betelepültek beilleszkedését és helyi identitásának megerősítését. 

A célcsoporton belül külön ki kell térnünk a hátrányos helyzetű csoportok elérésére 

és bevonására, akik számára a tervezett fejlesztési programok a legnagyobb előnyt je-

lenthetik. A projekt szintén kiemelt célcsoportját alkotják az álláskeresők. Felsőtárkány 

településen a regisztrált álláskeresők száma 101 fő volt, akik közülük 10 fő vett részt a 

helyi közmunkaprogramban. Elérésüket az önkormányzat bevonásával tervezzük meg-

valósítani, mivel az érdekelt abban, hogy a programban résztvevők készségei fejlesztés-

re kerüljenek, és mielőbb megjelenek az elsődleges munkaerőpiacon. Emellett a prog-

ram előkészítése kapcsán megrendezésre kerülő egyeztetések alkalmával megtörténik 

a lakosság, kiemelten az önkormányzati képviselő-testületi tagok és a polgármesteri 

hivatal dolgozóinak érzékenyítése a hátrányos helyzetű és inaktív rétegek (nők és az 

idősek) irányába úgy, hogy környezetükben képesek legyenek aktivizálni a programba 

bevonandó kiemelt célcsoportot. 

2.3. A helyi közösségi és civil élet bemutatása 

A projekthez kapcsolódó széles körű helyi tájékoztatásba, közösségfejlesztésbe a te-

lepülésen már működő közösségeket, civil szervezeteket is be kívánjuk vonni, ahogyan 
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a szomszédos települések közösségi szerveződéseinek is szerepet szánunk a térségi 

szomszédolások keretében. 

A KSH 2017-es adatai szerint, a térségben több mint 30 közművelődéssel foglalkozó 

intézmény működik, bár a megyeszékhely Eger kivételével muzeális intézmény, szín-

ház, vagy mozi egyik településen sincs, azonban könyvtárral minden település rendel-

kezik, ami mellett megemlíthetők még a térség művelődési és faluházai is. Minden te-

lepülésen működik bejegyzett civil társulás, összesen a térségben több mint 100 non-

profit civil szervezet tevékenykedik, mely legalább 1000 fő aktív társadalmi szerepválla-

lását jelzi a térségben. 

A Felsőtárkány gazdasági-társadalmi életében a civilek kulcsszerepet játszanak. A 

helyi civil élet szervezését az önkormányzat és a civil szervezetek partnersége végzi. 

Két közalapítványa, a Felsőtárkány Ifjúságáért Közalapítvány és a Felsőtárkányi Ha-

gyományőrző Közalapítvány kulcsfontosságú. A hagyományőrzők működtetik a nép-

tánccsoportot, és összesen több mint 100 főt mozgósítanak. A településen működő kul-

turális intézmények és nonprofit szervezetek, illetve programok, rendezvények muta-

tóit az alábbi táblázat rögzíti:  

2. táblázat – Felsőtárkány művelődési adatai (Éves településstatisztikai adatok 2017-es 
településszerkezetben) 

KSH. 2017. évi települési adatok Összesen 

Települési könyvtárak száma (db) 1 

A települési könyvtárak beiratkozott olvasóinak száma (fő) 385 

Közművelődési intézmények száma (db) 4 

Rendszeres művelődési foglalkozások száma (db) 1230 

Rendszeres művelődési formákban résztvevők száma (fő) 734 

Kulturális rendezvények száma (db) 68 

Kulturális rendezvényeken résztvevők száma (fő) 14030 

Alkotó művelődési közösségek száma (db) 20 

Alkotó művelődési közösségek tagjainak száma (fő) 397 

Ismeretterjesztő rendezvények száma (db) 15 

Ismeretterjesztő rendezvényeken résztvevők száma (fő) 235 

Nonprofit szervezetek száma 26 

Civil szervezetek száma 20 

A Felsőtárkányi Művelődési Ház a meglévő rendezvények szervezési munkáiban 

történő személyes részvételével, ill. állandó segítő jelenlétével a projekt szakmai szer-

vezete, mely a településen jelenleg is meghatározó közösségi színtér szerepét tölti be. 

A központi intézményegységként funkcionáló Faluház (3324 Felsőtárkány, Fő út 350.) 

mellett a község további feladatellátási és rendezvény-helyszínekkel is rendelkezik: 

- Könyvtár (3324 Felsőtárkány, Fő út 157.), 

- Tájház (3324 Felsőtárkány, Fő út 198.), 

- Tóparti rendezvénytér (3324 Felsőtárkány, Fő út 1552. hrsz.). 
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A házban jelenleg is több csoport és klub működik, így reményeink szerint ezen 

csoportok taglétszáma és tevékenységeinek köre bővülni fog az elkövetkezendő évek-

ben. A saját foglalkozásokon túl a Faluház ad otthont a felsőtárkányi művészeti csopor-

tok pórbáinak, rendezvényeinek, valamint a helyi civil szervezetek megbeszéléseinek, 

gyűléseinek és rendezvényeinek is.  

A település jelenleg működő civil szervezetei és csoportjai az alábbiak: 

- Nyugdíjas Klub; 

- Felsőtárkányi Fúvószenekar Egyesület; 

- Rozmaring Népdalkör; 

- Felsőtárkányi Hagyományőrző Néptáncegyüttes; 

- Néptánccsoportok: 
o Mankucka Néptánccsoport (ifjúsági korosztály), 
o Mákvirág Néptánccsoport (felső tagozatos gyerekek), 

o Mákszem Néptánccsoport (3.-4. osztályos gyerekek), 
o Apró Mákszem Néptánccsoport (1-2. osztályos gyerekek); 

- Zenekuckó – Zenés foglalkozás kicsiknek; 

- Gyermekszínjátszó Csoport; 

- Baba-Mama Klub; 

- Foltvarró Klub; 

- Világvándor Klub; 

- Ifi Klub; 

- Felsőtárkányi Sportegyesület; 

- Boldogasszony Papucsa Természetjáró Egyesület; 

- Felsőtárkányi Polgárőr Egyesület; 

- Nyugdíjas Érdekvédelmi Szervezet; 

- Felsőtárkányi Sziklaforrás Egyesület; 

- Agria Shotokan Karate Egyesület; 

- Szent László Egylet; 

- Felsőtárkányi Hegyikerékpáros Egyesület. 

Az intézmény az elmúlt években is színes programkínálattal várta a település lakos-

ságát és a máshonnan érkezőket, melynek köszönhetően kulturális szempontból sem 

vált a község tipikus alvó-faluvá. A híres helyi programok közé tartozik a Retró majális, 

a Tárkányok Találkozója, a Rétesnapok, az Úszó Alkalmatlanságok Világbajnoksága és 

Vígtárkányi Malacságok főzőverseny, a Magdolna napi búcsú, a Gyertyafényes Piknik. 

A programok összeállításakor folyamatosan arra törekszünk, hogy minél szélesebb ré-

teget szólítsunk meg, és minden korosztály megtalálja a kedvére való eseményeket.  
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3. táblázat – Felsőtárkányi rendezvények a projektet megelőző időszakban. 

Programok 2017. 

Dátum Program Helyszín 

Január 6. Gyerekszilveszter  Faluház 
Január-február Hóemberépítő verseny Felsőtárkány 
Január  Világvándor klub – Gál Judit: Amerika Faluház 
Január 9-30. Anne Frank – Történelem a mának c. kiállítás Faluház 
Február 6.  Világvándor Klub – Kanada  Faluház 
Február 8.  Ragadványnevek Felsőtárkányban – Kiállítás Faluház 

Február 10. 
Farsangi táncház – farsangi népszokásokkal, far-
sangi fánkkal 

Faluház 

Február 18. Rétessütő műhely Faluház 
Március 14. Koszorúzás és ünnepi műsor Faluház 

Március 16. 
Ciklus-show – felvilágosító program az Általános 
Iskola 5. osztályosai számára 

Faluház 

Március  Világvándor Klub Faluház 
Április Világvándor Klub  Faluház 
Április 17. Hagyományőrző Húsvét a Tájházban Tájház 
Április 21.  Foltvarró Klub Kiállítás Faluház 

Április 22. 
A Föld világnapja –Biciklis szemétgyűjtés a bicik-
lisúton 

Felsőtárkány 

Május 1. Retró Majális Tópart 
Május 2. Nyugdíjas klub – anyák napja Faluház 
Május 26. Gyereknapi Táncház Faluház 
Május 28. Gyereknap a Tóparton Tópart 

Június 2.  Trianoni megemlékezés 
Nemzeti Összetar-
tozás tere 

Június 2. Gyertyafényes nyárindító piknik Tópart 
Június 7. Zeneiskola jubileumi koncert Faluház 
Június 23. Szent Iván éj, éjszakai csillagles Tópart 
Július 8. Úszó alkalmatlanságok  Tópart 
Július 23. Magdolna napi búcsú Tópart 
Augusztus 5-6. Rétesnapok Tópart 
Augusztus 19. Szent István napi ünnepi műsor Tópart 
Szeptember 1. Tanévnyitó táncház Faluház 
Szeptember 16. Falusi Forgatag  Tájház 
Szeptember 27. Idősek világnapja a Nyugdíjas klubban Faluház 
Október 14. Jótékonysági Bál Faluház 
Október 23. 56-os megemlékezés és koszorúzás Emlékmű 
November 24. Adventi táncház és mézeskalács sütés  Faluház 
December 6. Mikulás (Baba-mama klub)  Faluház 

December 
Adventi kézműves foglalkozások, Karácsonyi kon-
cert, Néptáncosok bálja 

Faluház 
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Programok 2018 

Dátum Program Helyszín 

Január Gyerekszilveszter Faluház 
Január - február Hóemberépítő verseny Felsőtárkány 
Január 15. Világvándor Klub - Hawaii Faluház 
Február 2-4 Kultúrházak Éjszakája Faluház 

Február 2. 
Farsangi táncház - farsangi népszokásokkal, kéz-
műves játszóházzal 

Faluház 

Február 17. Kézműves műhely 1 - Réteskészítés fortélyai Faluház 
Február 26. Világvándor Klub Faluház 
Március 14. Koszorúzás és megemlékezés ünnepi műsorral Faluház 
Március 19. Világvándor Klub  Faluház 

Március 
Ciklus-show - felvilágosító program az Általános 
Iskola 5. osztályosai számára 

Faluház 

Április 2. Hagyományőrző Húsvét Tájház 

Április 25. 
„Tiszta búzát szedeget a vadgalamb” VII. Népzenei 
Találkozó  

Faluház 

Április 23. Világvándor Klub Faluház 
Április 29. Zenészbál  Faluház 
Május 1. Retró Majális Tópart 

Május 7-13. Cselekvő Közösségek Hete 
Faluház/Tájház/ 

Tópart/Könyvtár 
Május 14. Világvándor Klub Faluház 
Június 1. Gyertyafényes nyárindító piknik Tópart 

Június 4. Trianoni megemlékezés 
Nemzeti összetar-

tozás Tere 
Június 6. Zeneiskolai évzáró koncert Faluház 

Június 23. 
Szent Iván éj, szentjánosbogarak megfigyelése rövid 
túra keretében 

Tópart 

Június 30. - július 
1. 

Úszó Alkalmatlanságok VB és mini komolyzenei 
fesztivál 

Tópart 

Július 21. Tóparti zenészfesztivál Tópart 
Július 22. Magdolna napi búcsú Tópart 
Augusztus 4-5. Rétesnapok Tópart 
Augusztus 19. Szent István napi ünnepi műsor + tűzijáték Tópart/Faluház 
Szeptember 8. Falusi Forgatag Tájház 
Szeptember 14. Őszi táncház Faluház 
Szeptember 17. Világvándor Klub Faluház 
Szeptember 28. Kávé Világnapja - Kávéház Faluház 
Szeptember Filmklub Faluház 
Október 3. Idősek Világnapja a nyugdíjas Klubban Faluház 
Október 19. 1956-os megemlékezés és koszorúzás Emlékmű 
November 12. Világvándor Klub Faluház 
November 17. Jótékonysági Bál Faluház 

November 24. 
Jubileumi táncház - 10 éves a Mákvirág és Adventi 
táncház mézeskalács sütéssel 

Faluház 

December  Adventi programok  Faluház 
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December 10. Világvándor Klub Faluház 
December 15. Karácsonyi táncház Faluház 

 

A cselekvési terv és rendezvénynaptár szempontjából szükséges volt felmérni, hogy 

milyen jellegű programok valósultak meg eddig, milyen fogadtatásuk volt, illetve rend-

szeresek voltak-e. A közösségfejlesztés szempontjából fontosnak tartjuk, hogy a helyi 

szinten jól bevált programok megtartását a projekt keretein belül is támogassuk, fej-

lesszük, illetve segítsük azokat a lakosokat, akik ezeknek a programoknak a megvalósí-

tásában eddig bármilyen módon részt vállaltak. A projekt során így a meglévő prog-

ramkínálatot kívánjuk a helyi lakosság igényei, lehetőségei és a települési erőforrásokra 

alapozva új elemekkel kibővíteni, illetve továbbfejleszteni és a helyi civilek támogatá-

sával megerősíteni. Szeretnénk, ha ezeket a programokat minél többen felkeresnék, ha 

a feltárt helyi értékeket minél többen megismernék, hiszen ezek olyan turisztikai 

vonzerőt képviselhetnek, melyek erősítése jótékony hatással lehet nemcsak a közösség 

életére, hanem az egész település fellendülését előidézheti. 

2.4. A közösségfejlesztés társadalmi partnerei 

Az előkészítés során kiemelt hangsúlyt helyeztünk az együttműködések megterem-

tésére az ágazatok és intézményeik között. Az érintettek körének feltárása, aktivizálása 

után már az előkészítés során bevontuk a közösségek fejlesztésében érintett kulturális, 

szociális, köznevelési, ifjúsági intézményeket és civil szervezeteket. A közös munkát 

együttműködési megállapodások megkötésével alapoztuk meg, ugyanis a partneri kap-

csolati háló és együttműködési rendszer kialakítása, a lakosság és a közösségek komp-

lex fejlesztése nagymértékben segítheti a projekt megvalósítását és erősítheti az elért 

pozitív eredményeket. 

Összességében a helyi önkormányzati, intézményi és civil partnerek hely- és sze-

mélyismeretükkel, valamint véleményformáló pozíciójuknál fogva nagymértékben 

hozzájárulnak a program sikerességéhez, hiszen multiplikatív szerepükből adódóan 

általuk biztosítottá válik a projekt üzeneteinek többszöri átadása. Továbbá a projekt 

keretében szerzett tapasztalatuk és sikereik a helyi adottságokat figyelembe véve tele-

pülési és térségi szinten is projektgenerálást eredményezhet. 
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3. A közösségi tervezés eredményei 

A tervezés, a közösségi beszélgetések, közösségi tervező műhelyek eredményekép-

pen elkészült helyi cselekvési terv célja, hogy meghatározza a projekt további tevé-

kenységeinek tematikáját a projekt megvalósítási időtartamára és további két évre vo-

natkozóan. A tervezés folyamata magába foglalta a település (a térség) társadalmi, gaz-

dasági helyzetének és mobilizálható erőforrásainak a lakosokat is bevonó feltárását, az 

eredmények és az abból eredő cselekvési és fejlesztési szükségletek, javaslatok közös-

ségi megvitatását. 

3.1. Alkalmazott eszközök és módszerek 

A közösségi felmérés módszereivel élve elsődleges feladatnak tekintettük, hogy erő-

sítsük a helyi közösséget, a már meglévő cselekvő maghoz újabb embereket vonjunk 

be, hogy minél nagyobb számú a településért és a közösségért tenni képes és tenni aka-

ró csoport alakuljon. A felmérés első lépése a kapcsolatépítés volt, melynek során sor 

került a közösségi interjúk elkészítésére, a továbbiakban pedig az elsőleges eredmé-

nyeket vittük tovább a közösségi beszélgetések és felmérés megvalósítása keretében. A 

felmérés részeként 2019. január és május hónapokban összesen 

- 30 db közösségi interjú lebonyolítására, 

- 95 db kérdőív kitöltésére a közösségi felmérés során, és 

- 7 alkalom közösségi beszélgetés, tervező műhely megvalósítására került sor. 

3.2. A közösségi interjúk 

A 2019. januárjában, összesen 30 fő bevonásával megvalósult interjúk célja a kapcso-

latfelvétel, a bizalomépítés volt, a lakosság megszólítása, bevonása a pályázat előkészü-

leteibe, valamint a helyi közérzet, az egyén és közösség kapcsolatának feltérképezése. 

Azt a célt próbáltuk megvalósítani, hogy a település aktív személyiségeit beszélgetésre 

invitálva kialakítsunk egy aktív magot, akik segítségével egy önmagáért tenni akaró 

közösség jöhet létre. Szerettük volna elérni, hogy a megszólítottak érezzék, hogy a vé-

leményük fontos és tehetnek valamit a közösségért. Az interjúk segítségével körvona-

lazódott egy kép a helyi identitás tartalmáról, a helyi fejlesztési elképzelésekről és erő-

forrásokról. Így azok jó alapot jelentenek az elkövetkezendő közösségi beszélgetések 

témáira vonatkozólag. 

A közösségi interjúk kivitelezése 

Ez volt az első alkalom, hogy Felsőtárkány lakosságát közösségfejlesztési folyamat-

ban való részvételre buzdítottuk. A közösségi interjúk kezdeményezését a projekt 

szakmai vezetőjével és a településvezetők bevonásával végeztük kötetlen beszélgetés 
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formájában. A településeken több aktív és, a közösségi életbe könnyen bevonható lakos 

van, ezért nem jelentett gondot a vállalkozó szellemű interjúalanyok megtalálása. 

A közösségi interjúk a Faluházban, az interjú alanyok otthonában, vagy egyéb előre 

egyeztetett helyszíneken nyugodt környezetben zajlottak. A közösségi interjúk kezde-

ményezését a szakmai vezető és a közösségszervezőn kívül néhány önkéntes bevonásá-

val végeztük, négyszemközti kötetlen beszélgetés formájában. A helyi közművelődési 

szakembereket a lakosság jól ismeri, így nem jelentett gondot beengedni a kérdezőket 

az otthonukba. Igyekeztünk úgy alakítani a körülményeket, hogy nyugodtan tudjunk 

beszélgetni, amikor nem sürget sem az idő, sem más zavaró tényező. 

Az első körben a helyi közösségi élet ismert vezetőit, a település véleményformálóit 

kerestük föl. Miután ismertettük velük a felkeresés célját, felkértük őket egy kötetlen 

beszélgetésre.  Második körben a Faluházban az aktuális rendezvényekhez, progra-

mokhoz kapcsolódóan került sor az interjúkra. A házban heti rendszerességgel nép-

tánc oktatás folyik, így a táncórák végén a várakozó szülőket céloztuk meg interjú-

alanyként. Péntekenként a Zenekuckó foglalkozás alkalmával pedig a kisgyermekes 

anyukákat kérdeztünk meg a megadott kérdéskörrel. 

Az interjúk kezdetekor tájékoztatást adtunk arról, hogy egy közösségi cselekvés in-

dul el a településeken, aminek tartalmát és módszereit magunk tervezzük meg és 

együtt valósítjuk meg. Ezt a folyamatot szakemberek segítik, s hogy ebben az ő szemé-

lyes részvételüket nagyon fontosnak tartjuk. A személyes beszélgetések alkalmával az 

emberek megnyíltak és szívesen mondták el véleményüket, többnyire lelkesen és lelki-

ismeretesen válaszoltak a feltett kérdésekre. Együttműködőek, kíváncsiak voltak. Az 

interjúalanyokat minden alkalommal megkértük, ajánljanak ők is olyan személyeket, 

akik segítségére és együttműködésére szintén számíthatunk. Felhívtuk a figyelmet a 

későbbi együttműködésre, a közösségi beszélgetéseken való esetleges részvételre. Igye-

keztünk világossá tenni, hogy egy közösségi cselekvés indul, aminek tartalmát és mód-

szereit az itt élők tervezik meg és együtt is valósítják meg, s hogy ebben a folyamatban 

az ő személyes részvételüket kiemelten fontosnak tartjuk. 

A beszélgetések alatt nem készítettünk felvételt, hogy az ne zavarja meg az interjú-

alanyt, de a beszélgetéseket követően jegyzeteket készítettünk, melyek tartalma sze-

mélyhez kötődően nem került nyilvánosságra. Az interjúkat a közösségfejlesztők a 

szakmai vezető segítségével összegezték. 

A közösségi interjúk tapasztalatai 

A közösségi interjúk során az alábbi három kérdés köré csoportosítottuk a beszélge-

tést: 

 Mit jelent számára itt élni? (Mi a jó az itteni életben, és mi az, ami kevésbé jó?) 

 Min változtatna és hogyan?  

 Ő maga mivel tudna hozzájárulni a változtatásokhoz? 
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E három kérdés megválaszolása alapvető segítséget jelent számunkra abban, hogy ki 

tudjuk jelölni a fő irányvonalakat a közösségfejlesztés további folyamatát illetően. A 

közösségi interjúk során a megkérdezettektől az alábbi válaszokat kaptuk. 

1. Mit jelent az Ön számára Felsőtárkányban élni? 

A jó levegőt, a természet közelségét szinte minden interjúalany megemlítette. A leg-

több ember szereti az erdő közelségét, a sok lehetőséget a kirándulásra, a természet-

ben való kikapcsolódásra: 

 „Itt élni maga a nyugalom.”  

 „Jó levegő, csodálatos környezet, közel a természet. Barátságos emberek.” 

Emellett nagy vonzerő Eger közelsége is. Kiemelt pozitívum a közoktatási intézmé-

nyek jelenléte (bölcsőde, óvoda, iskola), ezért a gyerekek szempontjából ideális hely 

Felsőtárkányban felnőni. Egészen kiskoruktól kezdve ismerik egymást, együtt mennek 

az óvodából az iskolába. Ez ad egyfajta biztonságot a szülőnek, gyereknek egyaránt. A 

gyerekek olyan gyerekkort élhetnek, amiről a szülők álmodtak: társaságban, együtt 

játszva, jó levegőn felnőve. 

 „Nagyon jó, hogy van közösség, nem úgy, mint a nagyvárosokban.” 

 „A gyerekeknek biztonságot ad, hogy ismerik egymást.” 

 „A számunkra lehető legjobb helyen élünk most, úgy érzem. A gyermekeink biz-

tonságban vannak, és olyan gyermekkort tudunk nekik itt biztosítani, amit 

mindig akartunk. A mi korosztályunk és az utca közössége is kiváló, számítha-

tunk a szomszédokra minden tekintetben.” 

A közösségi életet jónak ítélik, évről évre egyre színesebb, minden korosztályt fel-

ölelő programokon lehet részt venni. A már jó ideje nagyon színvonalas, és „messze 

földről” turistákat idecsalogató rendezvények (Rétesnapok, Úszó Alkalmatlanságok) is 

nagy vonzerővel bírnak a helyiek szemében. Ugyanilyen fontosan azok a rendezvények 

is, melyek elsősorban a helyi lakosságot szólítják meg (pl. Gyertyafényes piknik). Eze-

ken a programokon újabb közösségek jönnek létre, kovácsolódnak össze.  Az „összetar-

tó helyszín” a közösségi élet elsőszámú színtere egyértelműen a Tópart, ezt kivétel nél-

kül mindenki megemlítette. Az egyik legnagyobb rendszeres közösségi rendezvény a 

táncház, ahol közel kétszáz ember is megfordul, melynek már híre ment a megyében 

is. A táncház egy tipikusan olyan rendezvény, ahol generációk találkoznak és tanulnak 

egymástól. 

Nagyon sok az ún. „gyüttment” Felsőtárkányban. Folyamatosan költöznek be, nem 

csak a környező településekről, az ország más részeiről is. Főleg kisgyermekes csalá-

dok, akik új lendületet, lelkesedést hoznak. Visszajelzések szerint ők a legaktívabb tag-

jai a közösségeknek. 

A fiatalok azt is kiemelték, hogy „él a település”, hiába Eger közelsége, Felsőtárkány 

nem egy alvó település, és nem is elöregedő, mint sok más falu a környéken. Települé-

sünkön sok a fiatal, a környező településekből is rendszeresen járnak ide a diákok, pl. a 
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néptáncegyüttesbe. Az iskola is aktív közösségfejlesztő, rendszeres programokat szer-

veznek, pl. bál, ünnepségek. 

A válaszadók kiemelték, hogy Felsőtárkány „igazi otthon”, mely biztonságot és bará-

tokat jelent, és ha már el is kerültek a településről, mindenki örömmel jön vissza akár 

évek múlva is. Összességében családbarát, élhető helyként tekintenek a helyiek a tele-

pülésre, nagyon szeretik és értékelik is a mindennapokban.  

 „Kicsi a település, így mindenki ismer mindenkit, könnyebben tudunk segíteni 

egymásnak.” 

 „Családias, békés, egy gyöngyszem.” 

 „Számomra Felsőtárkányban élni a teljes célba érést jelenti.” 

 „Városi színvonal falusias környezetben!” 

- így fogalmazott egy lakos, és azt hisszük, ez egy nagyon is találó mondat.  

2. Min változtatna és hogyan?  

A legtöbb változtatást a fiatal korosztály számára szeretnék. Vélemények szerint jó 

lenne egy helyi közösségi tér, ami csak az övék, ahová iskola után vagy este is elmehet-

nének. A fiatalok csoportjának hangadóit kell megtalálni, akik útján kis közösséget lét-

rehozva eredményeket lehetne elérni ez ügyben. Az intézmények közötti jó kapcsolat 

és kommunikáció érdekében csapatépítő eseményekre lenne szükség, melyek szerve-

zésében többen is részt tudnának vállalni. Szívesen megismernék a helyi lakosságot, 

felfedeznék azokat az embereket, akik valamiben tehetségesek, vagy kiemelkedőek. 

Eger közelségét pozitívumként emlegették, de a buszközlekedésre nagyon sokan 

panaszkodtak. Azoknak, akik napi szinten eljárnak a településről, olykor nagy szerve-

zést igényel az Egerbe való bejutás. Különösen nehézkes hétvégén és az esti órákban 

közlekedni Eger és Felsőtárkány között. A közlekedéskultúra hiányát szintén gyenge-

ségként fogalmazták meg a megkérdezettek. Nagyon kevés a zebra, és a biciklis közle-

kedés szinte életveszélyes a főúton. Fontos volt meghallhatni ezeket a problémákat is, 

mert ebből körvonalazódott egy igény, amire építeni tudunk, és amiből ki tudunk in-

dulni a cselekvési terv elkészítésénél. 

3. Mivel tudna hozzájárulni a változáshoz? 

A megkérdezettek többsége önkéntes munkájával bármikor szívesen hozzájárulna a 

közösségi élet szervezéséhez, örömmel részt vállalna egyrészt az ötletelésben, másrészt 

a különböző közösségi programok lebonyolításában. A legtöbben tudásukat, ismerete-

iket osztanák meg, mint pl.: hagyományápolás, tánctanítás, egészségmegőrző előadás, 

ismeretterjesztő előadás, kézművesség, környezettudatos életforma bemutatása. A tánc 

tanítása településünkön széles réteget ölel fel, ennek a hagyománynak az ápolása, meg-

tartása nagy feladat. A csoport vezetői elkötelezett hívei annak, hogy ezt továbbadják a 

fiatal korosztálynak. 
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Összességében életkortól függetlenül minden megkérdezett elmondta, hogy szeret 

Felsőtárkányban élni, elsősorban a tiszta, nyugodt, jó levegő miatt. A megkérdezettek 

nagyobb része jól tájékozott a településen zajló eseményekkel kapcsolatban. Voltak 

olyanok, akik konkrét ötleteket vetettek föl azzal kapcsolatban, hogy egy-egy adott 

megszervezésre kerülő programot mivel lehetne még pluszban kibővíteni. Többeknek 

eszébe jutott, hogy a környező települések irányába is lehetne nyitni és meginvitálni 

őket egy-egy megszervezésre kerülő alkalomra, vagy szomszédolás keretében ők is szí-

vesen meglátogatnák a környező települések rendezvényeit, szerveződéseit. Így lehető-

séget lehetne biztosítani a közösségek és a művészek, művészeti csoportok bemutat-

kozására. A lakosság szereti a rendezvényeket, sokan aktívan részt is vállalnak a külön-

böző programok megvalósításában. Elmondták azonban, hogy a rendezvényeken min-

dig ugyanazok az aktív tagok vesznek részt, így központi célként tűztük ki az önkénte-

sek körének bővítését. Szeretnénk tovább invitálni és buzdítani a lakosságot, hogy 

megérezzék, milyen pozitív dolog közösséghez tartozni, a közösségért tenni. 

3.3. A közösségi felmérés 

A tevékenység célja egyrészt a helyzetfeltárás volt, hogy a helyi embereket valóban 

érdeklő ügyekről a település lakosságának véleményét összegyűjtsünk, valamint fel-

mérjük a közösség tagjainak cselekvési hajlandóságát és bevonható kapacitásait. A fel-

mérés során a legszélesebb körű elérést tűztük ki célul, hogy azok a személyek is véle-

ményt mondhassanak, akiknek eddig nem volt alkalmuk, hogy elképzeléseiket, véle-

ményüket kifejezésre juttathassák. Másrészt célként fogalmaztuk meg, hogy a felmérés 

által szélesítsük a cselekvők körét, aktivizáljuk a helyi lakosságot, hogy minél több em-

bert bevonjunk a közösségfejlesztésbe és felpezsdítsük a szunnyadó cselekvési kedvet. 

Tudatosítani kívántuk a lakosságban, hogy hangot kaphatnak, elmondhatják vélemé-

nyüket, mert kíváncsiak vagyunk rájuk. 

A felmérés kivitelezése 

A közösségi felmérés a „Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” című, 

EFOP-1.3.1.-15-2016-00001 azonosító számú kiemelt projekt által kiadott „Közösségfej-

lesztés módszertani útmutató” című dokumentumban foglaltak szerint valósult meg. A 

lakossági kérdőívünket a közösségi felmérést megelőző, megalapozó közösségi interjúk 

és beszélgetések során felvetődött kérdésekre, felmerült problémákra alapozva állítot-

tuk össze. Az interjúk kapcsán kialakult véleményeket összegeztük, majd az „aktív 

maggal” közösen megfogalmaztuk a kérdőív kérdéseit. A kérdőív összeállításában így 

részt vettek közösségfejlesztők, önkéntesek és aktív szerepvállalók, a végleges változat 

pedig a szakmai vezető kezéből került ki. 

A kérdőívet az önkéntesek segítségével minden háztartásba eljuttattuk. A legszéle-

sebb körű megszólítás érdekében online változatot is készítettünk a kérdőívből, mely-
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nek Google Form linkjét Felsőtárkány Község Önkormányzat weboldalán 

(http://www.felsotarkany.hu), valamint a Felsőtárkányi Közművelődési Intézmény 

weboldalán (https://felsotarkanyiprogramok.hu) és Facebook oldalán lehetett elérni, 

továbbá helyi partnerszervezeteink számára hírlevélben is megküldtünk. Szám szerint 

1200db kérdőív jutott el a lakossághoz. A beérkezett válaszok többsége pontosan 75 db 

válasz az online felületekről érkezett, majd 20 db választ kaptunk a háztartásokba el-

juttatott papír alapú kérdőívekből. A felmérésben ténylegesen tehát a lakosság (3552 fő 

- 2019, KSH) 2,7%-a vett részt. 

Az adatok feldolgozása után kijelenthető, hogy a településrész lakosságának irányá-

ból jóval nagyobb igény mutatkozott az online változatra, de azért a digitális kompe-

tenciákkal nem, vagy kevésbé rendelkezők részéről a papír alapú kérdőív terjesztése is 

hasznos volt. 

A kérdőív kérdései 

A kérdések a közösségi interjúk és beszélgetések során kikristályosodott témákat 

érintik, azonban nem csak véleményekre voltunk kíváncsiak, hanem fejlesztési ötletek-

re, újításokra is. A kérdőív összeállításában így részt vettek közösségfejlesztők, önkén-

tesek és aktív szerepvállalók, a végleges változat pedig a szakmai vezető kezéből került 

ki, melynek lakossághoz való eljuttatásában az online felületek mellett a beszélgetésen 

résztvevők is nagy szerepet játszottak. 

1. Életkora? 

A kérdőív első kérdése konkrét életkorra kérdezett rá, ezért szakaszos elosztást nem 
tudunk elemezni. A legfiatalabb válaszadó 16 éves, míg a legidősebb 84 éves, a legaktí-
vabb válaszadók kora 30 és 45 év közé tehető.  

2. Neme?  

A válaszadók többsége nő, akik bár cselekvésre hajlandóbbak, segítőkészebbek, de a 
kezdeményezésben és újító elképzelésekben a férfiaké a vezető szerep. 
 

 

 

 



21 

3. Jelenlegi foglalkoztatottsága? 

 

A kérdőívet visszaküldők többsége aktív dolgozó, majd szinte azonos számban vannak 
a GYES-en, GYED-en lévők a tanulókkal és a nyugdíjas korúakkal. 

4. Mióta él Felsőtárkányban? 

 

A kitöltők 41,9%-a születése óta él Felsőtárkányban, 27% több mint tíz éve, és 23 % -a 
él néhány éve a községben. Ez a szám is mutatja, hogy az utóbbi években egyre több a 
betelepülő a településen. Az új lakók tapasztalatunk alapján aktívak, lendületesek, nyi-
tottak az újra és szívesen részt vesznek rendezvényeinken, miközben a tősgyökeres 
„tárkányiak” ismerik a hagyományokat, szokásokat, amiben nagy segítséget nyújtanak 
közösségi programjaink megszervezésekor.  

5. Miért szeret Felsőtárkányban élni? Mi az, amire büszke településén? 

A válaszadók kivétel nélkül a jó levegő, és a gyönyörű környezet miatt szeretnek Felső-
tárkányban élni. A település fekvését is sokan megemlítették, Eger közelsége nagy se-
gítség az ügyek elintézésében, ugyanakkor a Bükk közelsége számos programot és ki-
rándulási lehetőséget biztosít. 

A válaszadók örülnek a fejlődésnek, ami az elmúlt években tapasztalható, büszkék az 
egyre növekvő hírnévre, ami egyaránt köszönhető az új kezdeményezéseknek és a régi 
hagyományok ápolásának, melyek kuriózumok a településen. Az újonnan beköltözők 
nagy százaléka elégedett a bölcsődei, óvodai, iskolai ellátottsággal, a gyerekek színvo-
nalas környezetben, felkészült szakemberek között tölthetik napjaikat. A válaszadók 
többsége kiemelte a biztonságot, a szülők bátran elengedik gyerekeiket, a gyerekek 
rendszeresen gyalog és biciklivel közlekednek a településen. A lakosság ismeri és tisz-
teli egymást, barátságosak, segítőkészek az emberek. 
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6. Elégedett-e a településvezetés és a lakosság párbeszédével?  

Ennél a kérdésnél a kommunikációra voltunk kíváncsiak, így a tájékoztatás, lakossági 
igényekre való reagálás hatékonyságára. Meglepően magas szám lett az eredmény az 
elégedett válaszra. Pontosabban, a válaszadók 79,7%-a elégedett a településvezetés és a 
lakosság párbeszédével. Ez egy jó visszajelzést jelent, megerősít bennünket abban, 
hogy sikeres és együttműködő a településvezetés, a kommunikáció sikeres a felek kö-
zött. A lakosság meg van elégedve a vezetéssel, egyöntetűen kiderül a válaszokból is, 
szinte csak pozitív véleményeket kaptunk. 

7. Mit gondol, mivel lehetne segíteni a felsőtárkányi emberek egymás közöt-

ti kommunikációját?  

A lakosság legfőbb kommunikációs pontja a rendezvényeken valósul meg. Az év során 
számos olyan rendezvény valósul meg a településen, ami kifejezetten elősegíti a lako-
sok egymás közötti kommunikációját. Ilyen rendezvény a gyertyafényes piknik, melyet 
kiemeltek a személyes interjúk kapcsán is. Ezen a rendezvényen kötetlen baráti beszél-
getések, új kapcsolatok születnek, így érthető, hogy évről évre egyre népszerűbb. 

A válaszadók fontos lehetőségként említették meg a helyi történelem megismerését, 
helytörténeti előadások szervezését, továbbá a községből kifelé tekintve a szomszédos 
településekkel és lakóikkal való összekapcsolódást, valamint a generációk közötti tu-
dásátadást, a hagyományápolást. 

 

Az igények azt mutatják, szükséges lenne egy közös online fórum indítására. A közös-
ségi beszélgetéseink alkalmával, több alkalommal felvetették a résztvevők egy kertba-
rát csoport elindítását online felületen, ahol hozzászólásokkal, véleményekkel, tapasz-
talatokkal gazdagíthatják egymást az oda csatlakozók. A jövőben érdemes lesz kihasz-
nálni az internet adta új lehetőségeket, mely egyik hatékony módja lehet a közönség 
aktivizálásának. 

8. Részt venne egy új civil szervezet, közösség létrehozásában, alakításában 

és tevékenységében?  

Ennél a kérdésnél a valahova tartozás iránti igényt szerettük volna felmérni. Valahova 
tartozni, azaz részt venni és részt vállalni annak a közösségnek az életében, amiben 
élünk. Az eredmények azt mutatják, hogy a lakosok készek együttműködni annak ér-
dekében, hogy megvalósítsák céljaikat. Kiderült, hogy a településen több kisebb cso-
port is van – általában lakóövezetek, utcák lakói – akik rendszeresen szerveznek közös-
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ségépítő programokat, csatlakoznak országos kezdeményezésekhez, mint például a „Te 
szedd” akció. 

A megkérdezettek többsége részt vállalna valamilyen közösségi szerveződésben, de 
eddigi tapasztalatunk az, hogy az elindításban nem szívesen vállal senki szerepet, a 
felelősség nagy kihívás. A válaszok azonban abban erősítenek, hogy igény van rá, hi-
szen 62,2% az igen mellett voksolt. 

 

Meg kell találni azokat az aktív személyeket, akik energiát, időt tudnak ilyen tevékeny-
ségekre fordítani és akik vagy rendelkeznek tapasztalattal ezen a téren, vagy hajlandó-
ak képességeiket fejleszteni.  

9. Ön mivel tudna hozzájárulni, ha a településen működne szívességbank? 

(Önkéntes munka, segítség felajánlása.)  

A válaszadók többsége önkéntes munkával tudna hozzájárulni a közösségi feladatok-
hoz. Többen jelezték idősek ellátásában való segítségnyújtásukat, bevásárlás, gyógyszer 
kiváltása, vagy éppen ház körüli munka esetén. A kertészkedés is nagyon népszerű se-
gítségnyújtási forma – derült ki a válaszadók közül. Innen is látszik, hogy sokan foglal-
koznak kertészkedéssel, tehát a már említett kertészkedéssel kapcsolatos fórum meg-
alapozott. 

10. Rendelkezik-e olyan tudással, amit szívesen megosztana a közösséggel? 

A válaszokból kiderült, hogy a településen létezik az a mag, melynek tagjai szívesen 
fölajánlják tudásukat, segítségüket a helyi közösség számára.  

 

Többen jelezték egészséggel kapcsolatos témában való jártasságukat, mint pl.: orvosok, 
egészséges életmóddal foglalkozók. Ezeket a válaszokat összegyűjtöttük, elindítottunk 
egy helyi tankatalógust, ahol feljegyeztük az elérhetőségeket. Így egyértelműen látjuk, 
kik azok, akik azonos témában járatosak. A kellő információk birtokában elindíthatunk 
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egy csoportosulást, illetve a tagok megtalálhatják egymást egy esetleges közös beszél-
getésre, vagy egy általuk szerveződő tanulókörre. A tankatalógust terveink szerint fo-
lyamatosan bővítenénk, mely alapja lehet a helyi tudás megosztásnak, beszélgetések-
nek, szakkörök alakulhatnak megtalálva hozzá a megfelelő szakembert. 

A közösségi felmérés tapasztalatai 

A helyzetfeltárás során visszajelzést kaptunk, hogy az eddig programjaink színvonala-
sak, szeretik az emberek. Szem előtt tartjuk, hogy az eddig is aktív lakosokat, akik ed-
dig bármilyen módon részt vettek rendezvényeinken továbbra is támogassuk, segítsük. 
Szeretnénk, ha programjainkat minél többen látogatnák, községünket, közösségünket 
minél jobban megismernék, nemcsak a helyi lakosok, hanem a környező települések 
lakói is. Így célként tűztük ki - a projekt térségi beágyazódását elősegítendő - az össze-
fogást a Felsőtárkány szomszédságában lévő településekkel, mely hozzájárulhat többek 
között a helyi turizmus és ezáltal a település további fejlődéséhez is. 

Pályázatunk fontos eleme a helyi érték megőrzése, felkutatása, mely újabb programle-
hetőségeket hordoz magában. Számítunk rá, hogy alakulnak új csoportok, akik lelke-
sen toborozzák majd az újabb tagokat, érdeklődőket. A valahová tartozás fontossága, 
együttműködés, csapatmunka mind elősegíti a helyi lakosság közösséggé szerveződé-
sét. A projekt megvalósítása során szeretnénk aktivizálni a lakosságot és a civil szerve-
zeteket, illetve azok tagjait, hogy jobban megismerjék egymás tevékenységét. A közös-
ségi beszélgetések eredményeként feltárultak egyéni javaslatok, melyek folytatása még 
sok közös gondolkodást igényel. Reméljük, egyre több aktív tagot tudunk magunk köré 
szervezni, illetve új szerveződések nőnek ki, míg a már meglévők pedig mintaként és 
iránymutatásként szolgálnak az új kezdeményezések számára. 

Összességében a közösségi felmérés eredményeként tovább szélesedett a helyi cselek-
vők, a változtatni képes és akaró lakosok köre, míg a kérdőív összeállítása és terjesztése 
során új kapcsolatok alakultak ki. A közösségi felmérés után érezhető volt, hogy a téma 
megjelent a lakosság körében, beszéltek róla, elindult tehát egy újabb folyamat a kö-
zösségépítés, a közösségi identitás erősítése érdekében. 

3.4. A közösségi beszélgetések 

A projekt keretében célkitűzésünk a helyi identitás erősítése, a meglévő közösségek 

kibővítése és új szerveződések létrehozása. Szeretnénk, ha Felsőtárkány összetartóbb 

település lenne, ahol az emberek ismerik egymást, érdeklődnek az éppen aktuális 

ügyekről, és részt vállalnak a változások elindításában. A beszélgetések során fel kíván-

tuk tárni a lakosság igényeit, szerettük volna megismerni, ki miben tud és miben sze-

retne szerepet vállalni. Feltárni az eddig rejtett, a közösség számára jelenleg még nem 

elérhető, de a közösség tagjainál megbúvó hagyományokat, kulturális, gazdasági, vagy 

szakmai tudást igénylő értékeket. A cél önszerveződő közösségek létrejötte, melyek a 

jövőben képesek a saját lábukon is megállni.  A beszélgetések keretében a közösségi 

interjúk és felmérés során szerzett tapasztalatok, feltáruló értékek és a közösségi prob-
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lémák nyilvánossá tételére és megbeszélésére került sor a közösségfejlesztő irányítása 

mellett. A közösségi tervező műhelyekre összesen nyolc alkalommal került sor:  

1. beszélgetés: 2019. február 14. 16:00 

2. beszélgetés: 2019. február 21. 16:00  

3. beszélgetés: 2019. március 2. 16:00 

4. beszélgetés: 2019. március 19. 17:00 

5. beszélgetés: 2019. április 9. 17:30 

6. beszélgetés: 2019. május 24. 18:00 

7. beszélgetés: 2019. május 25. 10:00 

 
A nyilvános közösségi beszélgetésre a meghívás több módon történt. A személyes 

megkeresések mellett, a meghívók egyrészt plakátok, másrészt pedig a helyi elektroni-

kus platformokon (honlap, hírlevél, közösségi oldal, online képújság és helyi kábeltévé) 

keresztül jutottak el a lakossághoz. A későbbi alkalmak esetében pedig már szájról-

szájra terjedt a hír, bár megtapasztaltuk, hogy a résztvevők száma még a leggondosabb 

szervezés ellenére is nagyon változó volt. Minden közösségi beszélgetésen jelenléti ív 

és fénykép készült. 

A programok állandó résztvevője volt a konzorciumi tag Felsőtárkányi Közművelő-

dési Intézmény részéről Buzás Eszter (intézményvezető) és Tichy Rita (közösségfejlesz-

tő), valamint a konzorciumvezető ETFE részéről Jordán Péter (szakmai vezető) és 

Kupihárné Bata Szilvia, a „Cselekvő közösségek” kiemelt projekt szakmai mentora. A 

helyszín minden esetben a Közművelődési Intézmény közösségi színtere, a település 

életében központi helyet betöltő Faluház (3324, Felsőtárkány, Fő út 350.) volt. 

1. beszélgetés: 2019. február 14. 16:00 

Az első felsőtárkányi lakossági információs fórumra a 2019-es év első falugyűlése és 

közmeghallgatásának keretei között került sor a polgármester úr javaslatára. A fóru-

mon számos helyi civil szervezet, a képviselőtestület tagjai és az önkormányzat is részt 

vett. A projekttel kapcsolatos fórumot Dr. Juhász Attila Simon polgármester úr nyitotta 

meg, aki beszélt a felsőtárkányi TOP-5.3.1-projekt részleteiről, a megvalósítás lehetősé-

geiről. A későbbiekben Kupihárné Bata Szilvia mentor előadása következett a Cselekvő 

Közösségek projektről, melynek keretében a Cselekvő Közösségek és a TOP-5.3.1 – A 

helyi identitás és kohézió erősítése című pályázat összefonódásai, együttműködési le-

hetőségei, továbbá a közösségfejlesztési folyamat módszertani alapjai is bemutatásra 

kerültek. 
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A szakmai vezető tájékoztatta a lakosságot az éppen zajló, illetve elinduló közösség-

fejlesztéssel kapcsolatos elképzeléseinkről, céljainkról és a projekt kínálta fejlesztési 

lehetőségekről. A rendezvény végeztével a helyi közösségfejlesztők irányításával az 

érdeklődő lakosokkal beszélgettünk. Megválaszoltuk a projekt kapcsán felmerülő kér-

déseket, beszélgettünk a lehetőségekről, a közösségfejlesztési folyamatok helyi tervezé-

séről, ütemezéséről. Igyekeztünk lelkesíteni a lakosságot és aktivitásra, együtt gondol-

kodásra, együtt cselekvésre hívtuk őket. A lakossági információs fórum sikeres volt, a 

résztvevők jó része érdeklődött a közösségfejlesztés témája iránt, reményeink szerint 

sokukkal találkozunk majd a további közösségi beszélgetéseken. 

2. beszélgetés: 2019. február 21. 16:00  

Résztvevők: Buzás Eszter (intézményvezető), Tichy Rita (közösségfejlesztő), 

Kupihárné Bata Szilvia (TOP Cselekvő közösségek” szakmai mentor), és a helyi aktív 

érdeklődők, hangadók. 

A műhely fő témája a már lezajlott közösségi interjúk ismertetése, megbeszélése 

volt. A közösségfejlesztő beszámolt az interjúk során szerzett tapasztalatokról, a feltá-

ruló értékekről, közösségi problémákról, helyi ügyekről. Majd a jelenlévők közösen 

megállapodtak a kiemelt témák megvitatásának ütemezéséről, melyek alapján a közös-

ségi beszélgetés szabályos időközönként folytatódni fog, ezáltal pedig új folyamat, szo-

kás épül a helyi közösségben. 

A beszélgetés a gasztronómia vonalán indult el. A helyi hagyományok felelevenítése 

kapcsán szorgalmazták, hogy ne csak a tárkányi rétes legyen kiemelve, hiszen a köz-

ségnek vannak más gasztronómiai jellegzetességei is. Szó volt a település adottságainak 

kihasználásáról (pl. tópart, horgásztó), a lehetséges táborok szervezéséről. A jelenlévők 

hiányolták a civil szervezetek részvételét, melyek közül a beszélgetésre egy sem jött el. 

Dicsérték a közművelődés munkáját, és a jelenlévők egyöntetűen azt mondták, nagyon 

nehéz a polgárokat mozgósítani. Ugyanakkor megállapítottuk, hogy létezik a települé-

sen egy aktív mag, akik szinte minden rendezvényen, minden megmozduláson ott 

vannak. Véleményük szerint ezt a magot kellene kibővíteni. 
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Felvetődött a szállásadók megkeresése – következő beszélgetésre való invitálás is. 

Kisebb vitát indított az a téma, hogy olyan embereket keresünk, vagy várunk, akiknek 

érdeke fűződik ahhoz, hogy legyen több program, szerveződés stb. Ilyenek a szállás-

adók, akik örülnek, ha minél több a program, minél vonzóbb a település. A másik oldal 

azt fogalmazta meg, hogy a lakosság önmagáért szerveződjön, ne érdekből. Minden-

esetre abban állapodtunk meg, hogy a következő alkalomra meghívjuk a szállásadókat, 

hiszen több település is példát tud mutatni abban, hogy a szállásadók összefogásával, 

egymás támogatásával jelentős eredményeket lehet elérni. A gasztronómia vonalát kö-

vetve felvetődött a helyi termelői piac létrehozása: több helyi lakos is jelezte, hogy nyi-

tott a dologra. 

A beszélgetés azzal a megállapítással zárult, hogy létezik a településen egy nem is 

kicsiny mértékű és hatókörű potenciál, amely fejlesztések, előrelépések motorja lehet-

ne.  

3. beszélgetés: 2019. március 2. 16:00 

Résztvevők: Buzás Eszter (intézményvezető), Tichy Rita (közösségfejlesztő), 

Kupihárné Bata Szilvia (TOP Cselekvő közösségek” szakmai mentor), és a helyi aktív 

érdeklődők, hangadók. 

Ez alkalommal sajnos kevesen jöttek el a közösségi beszélgetésre, de aki eljött na-

gyon hatékonyan vett részt a beszélgetésben. Az egyik jelenlévő egy több mint 30 évet 

Budapesten élő hölgy volt, aki ennyi év után visszaköltözött szülőfalujába. Nagyon ér-

dekes volt a vele való beszélgetés, elmondta, milyen változásokat tapasztal azóta mióta 

ő elköltözött, és megtudhattuk azt is, hogy miért költözött haza ennyi év után. Ismét 

egy pozitív visszajelzés azzal kapcsolatban, hogy miért jó Felsőtárkányban élni. A 

hölgy, Barta Kata, aki két társával egyetemben egy mesekönyvet adott ki ebben az év-

ben. A mesekönyv, melynek egyik szereplője egy helyi kislány, feleleveníti a tárkányi 

hímzés képeit. A könyv helyi értéket mutat be, és őriz, ismertet meg a szülőkkel és a 

gyerekekkel egyaránt. A beszélgetés során felvetettünk egy esetleges könyvbemutató 
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megszervezését a könyvtárban. Katának nagyon tetszett az ötlet, amit a beszélgetés 

folytatásával tovább is gondolt. A könyvbemutatóra a könyvvel és a hímzéssel kapcso-

latos kézműves foglalkozást tervezünk.  

 

A beszélgetés során ismét felvetődött a gasztronómia: megállapítottuk, hogy igény 

mindenképpen van rá, melyre bizonyíték, hogy idén két alkalommal is szerveztünk 

rétesütő műhelyt, ahol a hagyományos tárkányi réteskészítés fortélyait sajátíthatták el 

a résztvevők. Rejteget még kincseket a tárkányi gasztronómia, melynek felkarolására a 

nyugdíjas klub is tesz erőfeszítéseket. Szeretnék átadni tudományukat, az eredeti re-

cepteket és elkészítése módjukat. Reményeink szerint teljesül elképzelésük, a Közmű-

velődési Intézmény támogatni fogja őket. 

Fontos feladatként jelent meg a szélesebb rétegek bevonása, a közösségi szempont-

ból eddig inaktív személyek bevonása és felkarolása. Az emberek sok ok miatt távol 

maradhatnak – nincs önbizalmuk, tartanak attól, hogy kihasználják őket, vagy egysze-

rűen csak félnek az új és szokatlan munkamódszertől. Őket is be kellene vonni a kö-

zösségi folyamatba, így a beszélgetésen e kérdés megoldása kapcsán is elkezdődött az 

ötletelés. 

4. beszélgetés: 2019. március 19. 17:00 

Résztvevők: Buzás Eszter (intézményvezető), Tichy Rita (közösségfejlesztő), 

Kupihárné Bata Szilvia (TOP Cselekvő közösségek” szakmai mentor), és a helyi aktív 

érdeklődők, hangadók. 

Az első olyan „igazi” beszélgetés volt, amikor a helyiek aktívan képviseltették magu-

kat és igazán gyümölcsöző összejövetel volt. A beszélgetés első részében felelevenítet-

ték, hogy régebben milyen közösségi megmozdulások voltak a településen és kis nosz-

talgiával üdvözölték az új kezdeményezést, amit a közösségi beszélgetés nyújt nekik. 

Szóba kerültek a helyi civil szervezetek, milyen feladatokat végeznek, milyen céllal 

és kik hozták létre ezeket, milyen napi gondokkal küzdenek (pl. nincs a pályázatok 

megírására alkalmas személy). Kimondásra került, hogy a helyieknek igenis fontos len-

ne a közös gondolkodás, egy fórum, amikor pl. a következő évi települési programok 

tervezéséről esik szó. Az egyik résztvevő megjegyezte, hogy sajnos sokszor problémát 
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okoz egy-egy helyi rendezvény látogatottságában az, hogy a szűkebb-távolabbi környé-

ken is nagyon sok rendezvény van, ami sokszor esik egy időpontra, és ez lehet az oka, 

ha egy-egy rendezvény látogatottsága alacsonyabb, és nem a rossz szervezés vagy az 

érdektelenség miatt jönnek kevesebben. A probléma jelenlétét többen is megerősítet-

ték. A környező civil programok, rendezvények összehangolása érdekében fölmerült 

egy térségi civil kerekasztal létrehozásának gondolata. 

 

Érdekes módos az újabb körben is felmerült a gasztroklub indítására az igény, úgy 

tűnik, ez egy érdekes és időszerű téma, ami egyidejűleg foglalkoztatja a különböző tár-

sadalmi hátterű lakosokat. A helyi közművelődési intézmény munkáját érintő építő 

kritika is elhangzott, szponzoráció és szervezési kérdéseket illetően. 

Teljesen új gondoltként merült fel a közös kert kialakítása a Tájházban. A Tájházhoz 

tartozik egy viszonylag nagy, műveletlen földterület, amely felkeltette az egyik lakos 

figyelmét. A korábban kigondolt termelői piacra is lehetne itt termelni, és csak úgy 

repkedtek az újabbnál újabb ötletek… Nem csak a termelői piacon, hanem a 

gasztroklubban is fel lehetne használni a közösen megtermelt javakat. Sőt még az is 

szóba került, hogy vajon milyen módos lehetne bevonni a közös munkába az iskoláso-

kat, esetleg óvodásokat. Fontos lenne, hogy már gyermekkorban megismerkedjenek az 

ifjak a kerti munka szépségeivel, a termeszthető növényekkel. Sajnos mára már a falva-

kat is utolérte az a tendencia, hogy nem termelnek fáradtságos munkával saját terüle-

ten, hanem inkább megveszik a piacon a zöldségeket. Így lassacskán eljutunk oda, 

hogy egy városi kisgyerek hamarabb lát testközelről kertművelést, mert a szülők elvi-

szik olyan helyre, ahol ez még megtekinthető. A falusi kisgyermekek viszont aligha 

jutnak el máshová megismerni a kertművelést. Első lépésként azonban mégsem azt 

javasolták a résztvevők, hogy azonnal induljon a kertészkedés, hanem inkább a virtuá-

lis világ felé terelnék ezt a kérdéskört. Az ötletük szerint kellene egy zárt Facebook 

csoportot létrehozni, ahol egyelőre tapasztalatokat lehetne cserélni, kezdő kertészke-

dők kérhetnének a gyakorló tagoktól tanácsokat. Később viszont személyes találko-

zókban, közös együttlétekben is gondolkodnak. 

Szintén új, bár korábbi hagyományokon alapuló gondolat volt egy-egy főzőverseny 

rendezése. Úgy tűnik az ilyen gasztrokulturális jellegű rendezvények továbbra is nép-

szerűek az itt lakók körében. Itt felmerült kérdésként a szabályossággal kapcsolatban a 
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NÉBIH-felé való elszámolás kérdésköre. Ennek utána kell járni, hogy a jogi szabályo-

zásnak megfeleljen az eltervezett főzőverseny. Talán megoldást jelenthet, ha az érdek-

lődők fogyasztási igénye élelmiszerkészítésre szakosodott vállalkozók bevonásával va-

lósul meg, a főzőverseny résztvevői pedig csak saját fogyasztásra és zsűrizésre készíte-

nek ételt. 

Nagyszerű és szintén újszerű ötletként merült fel a településszépítés, ami viszonylag 

alacsony befektetéssel valósítható meg. A beszélgetés során a tavaszi nagytakarításhoz 

kapcsolódóan kiskert vagy virágoskert szépségverseny megrendezése merült fel, mint 

konkrét ötlet. Ez nagy valószínűséggel népszerű lesz a lakosok körében, így megvalósí-

tásra kerülhet már ebben a szezonban. 

Végül ezen a fórumon utolsóként, de nem utolsó sorban egy filmklub ötlete vető-

dött fel, amit a régebbi rendezvényeken készült videókból lehetne megvalósítani. A 

gondolat nagyszerű, ugyanakkor a meglevő, nagyszámú, vágatlan, több órás felvétel 

jelen formájában alkalmatlan a vetítésre. Jó lenne megtalálni azt az önként jelentkező 

aktív helyi lakost, aki szívesen munkálkodna a felvételek összerendezésével. Ennek a 

megvalósítása még várat magára, de mindenképpen érdekes elgondolás lenne. 

A harmadik találkozó összegzéseként elmondható, hogy igen érdeklődő és aktív 

résztvevői voltak, tele újszerű és értékteremtő ötlettel. A résztvevők személyiségüknél 

fogva a saját köreikben hangadónak számítanak, így általuk biztosított a program és a 

közösségfejlesztés fontosságának multiplikatív átadása, ugyanis a beszélgetések során 

elhangzottak továbbadásával erősíteni tudják a közösségi szemléletmódot. Nagyon 

fontos és mindenképpen említésre méltó, hogy a résztvevők maguk szorgalmazták, 

hogy folytassuk a megkezdett beszélgetést, mert remek ötletnek tartják az ilyen jellegű 

közös gondolkodást. A folytatás így áprilisban várható. 

5. beszélgetés: 2019. április 9. 17:30 

Résztvevők: Buzás Eszter (intézményvezető), Tichy Rita (közösségfejlesztő), 

Kupihárné Bata Szilvia (TOP Cselekvő közösségek” szakmai mentor), Kun Zsófia 

(NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. módszertani referense) és a helyi 

aktív érdeklődők, hangadók. 

Téma: a helyi közművelődési rendelet felülvizsgálata, véleményezése. 

A pályázati Felhívás 3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek című fe-

jezetében foglaltak szerint előírás a település társadalom- és gazdaságfejlesztése tekin-

tetében meghatározó dokumentumok közül a helyi cselekvési tervhez illeszkedő stra-

tégiai dokumentumok közösségi áttekintése és amennyiben releváns, megújítása. Fel-

sőtárkány esetében a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. §-a szerinti közművelődési rende-

letet több mint 3 éve fogadták el, ezért az előírásoknak megfelelően sor került annak 

felülvizsgálatára és megújítására. A helyi közművelődési rendelet felülvizsgálata idő-
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szerű volt, mert a korábbi még 2011-ben készült és időközben nemcsak a társadalmi 

elvárás, hanem a törvényi szabályozás is megváltozott. 

A megújítás során külön beszélgetés keretében került sor a rendelet közösségi átte-

kintése és véleményezésére. Ezt az alkalmat kimondottan a helyi közművelődési ren-

delet véleményezésére és átbeszélésére szántuk, hiszen a tervezet az önkormányzat és 

a faluház információs hirdetőfelületein már kifüggesztésre került a társadalmi vélemé-

nyezés céljából. 

Az ilyen, „dokumentumalapú” tevékenység jellemzően kevesebbeket érdekel. Fontos 

volt tehát, hogy a dokumentumokban szereplő tartalmat „lefordítsuk” a mindennapok 

nyelvére, ezzel is bővítve a bekapcsolódók körét.  Sajnos ennek ellenére is kevesen jöt-

tek el ez alkalommal, jóllehet a közösségfejlesztőn kívül egy, a témában jártas szakem-

bert is elhívtunk, hogy az esetlegesen felmerülő kérdésekre szakszerű választ tudjunk 

adni. 

A jelenlevők nagy érdeklődéssel vizsgálták át a rendelet tervezetét, és szinte sorról 

sorra követve végigjártuk a dokumentum minden vonatkozását. Szinte mindenki szá-

mára új és ismeretlen feladat volt egy száraz, jogi anyag értelmezése és feldolgozása. 

Újdonság a közművelődés területén az alapszolgáltatások fogalma, ezeket is részle-

tesen megvitattuk, hogy mit jelentenek, mi minden fér bele az egyes alapszolgáltatá-

sokba, és melyek azok a programok és rendezvények, amelyek a településen megren-

dezésre kerülnek, ill. ezek hová sorolhatók. Így született meg a döntés, hogy a lehetsé-

ges hét alapszolgáltatásból hat az, amelyet úgymond ellát a Felsőtárkányi Művelődési 

Ház, és ezek kerültek be a rendeletbe is. A vállalt alapszolgáltatások az alábbiak: 

1. művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlő-
désük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek szá-
mára helyszín biztosítása; 

2. a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése; 
3. az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása; 
4. a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítá-

sa; 
5. az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása; 
6. kulturális alapú gazdaságfejlesztés. 

Hosszas beszélgetés végén dőlt el az is, hogy mely civil és intézményi partnerek ke-

rüljenek felsorolásra a rendeletben, akik együttműködnek a Művelődési Házzal a célok 

megvalósítása érdekében. Reményeink szerint a rendelet közösség általi áttekintésének 

és véleményezésének köszönhetően jobb rálátást kaptak a helyi lakosok a jogszabályi 

háttérre, illetve magukhoz közelebbinek és ezáltal elfogadhatóbbnak, megvalósítható-

nak érzik majd a helyi közművelődés működését. 

Összességében elmondható, hogy a kis létszámú laikus érdeklők csoportja nagyon 

mély és hatékony munka keretében véleményezte a rendelet tervezetét és segítő új öt-

leteik révén sikerült azt végleges formába önteni. A Felsőtárkány Község Önkormány-
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zata által hivatalosan elfogadott közművelődési rendelet 2019. április 26-án lépett ha-

tályba.  

6. beszélgetés: 2019. május 24. 18:00 

Résztvevők: Buzás Eszter (intézményvezető), Tichy Rita (közösségfejlesztő) és a he-

lyi fiatal érdeklődők, hangadók. 

A májusi beszélgetésre elsősorban a fiatalokat vártuk, mivel az eddigi közösségi be-

szélgetéseken nem igazán találkozhattunk ezzel a korosztállyal, s az ő véleményüket is 

szerettük volna megismerni. Sok-sok mondanivalóval, beszélgetéssel és nevetéssel telt 

a program, mindenki jókedvűen távozott és reméljük, sikerült egy kicsit rácsodálkoz-

niuk arra, mennyi és mennyiféle érték is van ezen a településen, s, hogy ők, mint kö-

vetkező nemzedék, s mint a falu meghatározó részei, felelősek ezekért az értékekért. 

Természetesen a beszélgetés a közösségi felmérés három alapvető kérdése mentén in-

dult el. 

A kérdésre, hogy „Miért is jó Felsőtárkányban élni?”, számos érv elhangzott.  

 Van közösségi élet. Egyrészt a néptánccsoport óvodáskortól egészen felnőttko-
rig végigkíséri az itt élő gyerekek életet, és meghatározó a közösség szempont-
jából. Másrészt az általános iskola nyolc éve is ad egy olyan biztos alapot, hogy a 
mostani egyetemisták is szívesen jönnek haza hétvégénként, hiszen itt a baráti 
kör. 

 Nagyon közvetlen a kapcsolat a településen élő emberek között. Az utcán min-
denki üdvözöl mindenkit, és figyelnek egymásra az emberek. 

 Noha sok az idős ember, a település mégis fiatalos arculatot mutat, hisz renge-
teg a fiatal, a kisgyerekes családok is nagy számban költöznek ide. 

 Gyönyörű a természeti környezet, remek biciklizési, kirándulási lehetőségeket 
kínál a fiataloknak. 

 Rendezett a településkép, jók az infrastrukturális lehetőségek. 

 Számos igen színvonalas, kisebb-nagyobb rendezvény van a faluban egész év-
ben. 

Negatívumként jelentek meg az alábbiak: 

 A távolsági buszközlekedés nagyon rossz, lehetetlen a menetrend, így a fiatalok 
hétvégenként és az esti órákban csak nagyon nehézkesen tudnak bejutni Eger-
be, vagy a programok után hazajutni a településre. 

 Sajnos a tóban nem lehet fürödni, pedig régen még strandja is volt a falunak! 

 Kevés a szemetes a falu utcáin. 

 A fiatalok szorosabb kapcsolatot szeretnének ápolni a testvértelepülésekkel és a 
térség településeivel. 

 A falu játszóterei nagyon elhasználtak, rájuk férne egy felújítás. 

A Tópart, mint meghatározó közösségi tér több igényt felvetett, ezek egy részének 
megoldásában a fiatalok is segíteni tudnak, akár közösségi akció keretében is:  

 nincs egy lezárható, biztonságos, sok biciklis kerékpártároló a tóparton; 

 kulturált illemhely szükséges; 
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 hétvégenként állandó, mini-rendezvényekre lenne szükség, hogy az idelátoga-
tók mindig találjanak valami érdekeset; 

 a Szikla-forrás környékének rendbetétele kiemelten fontos feladat. 

Néhány remek, bár még kidolgozásra szoruló ötlet felmerült a harmadik kérdés kap-
csán is:  

 a települési alvég és felvég egész éves vetélkedői (focimeccs, ki-mit-tud, rajzpá-
lyázat, stb.) által a különböző korosztályok bevonásával az ovisoktól a nyugdíja-
sokig minden korosztályt mozgósítani lehetne; 

 utcai (nép)táncverseny; 

 szemétszedés (némi vicces felhanggal: kocsmatúrával egybekötött „Vidd és idd”-
program); 

 az ünnepekhez kapcsolódóan: húsvétkor póniszekeres locsolkodás, közösségi 
májusfa állítása. 

Az „És te mit tennél a településedért?” kérdés kissé váratlanul érte a fiatalokat, így 

nem túl sok ötlet született, de arra biztattuk őket, hogy a most elindult közös gondol-

kodás mentén később is beszélgessenek. Ötleteikkel pedig keressék a kultúrház dolgo-

zóit, akik lelkesen várják a segítő, együttműködő, szervezkedő fiatal korosztályt, hiszen 

a település jövője elsősorban az ő kezükben van. 

7. beszélgetés: 2019. május 25. 10:00 

Résztvevők: Jordán Péter (szakmai vezető), Buzás Eszter (intézményvezető), Tichy 

Rita (közösségfejlesztő), Kupihárné Bata Szilvia (TOP Cselekvő közösségek” szakmai 

mentor), és a helyi aktív érdeklődők, hangadók. 

A záró közösségi beszélgetésen került sor a helyi cselekvési terv megvitatására és 

alapjainak összeállítására, ezért a résztvevők meghívása kapcsán különösen nagy hang-

súlyt fordítottunk arra, hogy minél szélesebb lakosságot elérjünk. A körültekintő ter-

vezésnek köszönhetően a központi magot alkotó lakosok szép számmal megjelentek a 

közösségi műhelyen.  

Első lépés a közösségi felmérés, interjúk alapján kirajzolódott jelenlegi helyzet ösz-

szegző bemutatása volt. A helyzetelemzés keretében SWOT analízis formájában össze-

gyűjtöttük a feltárt értékeket, problémákat, lehetőségeket. Majd közösen megfogal-

maztuk azokat a célkitűzéseket, melyeket a helyi közösség az élhető település szem-

pontjából legfontosabbnak ítélt. A kiemelt fő irányvonalak alapján pedig már meg lehe-

tett határozni az elérésük érdekében megvalósítandó intézkedéseket, a főbb tevékeny-

ségeket. Az egyes programokhoz, eseményekhez hozzárendeltük a célokat és célcso-

portokat, behatároltuk az egyes programok megvalósulásának idejét, időintervallumát 

és a bevonható személyeket, helyi erőforrásokat.  

A megvalósítandó tevékenységek összeállításánál figyelembe vettük a projekt Felhí-

vásában és a Módszertani útmutatóban foglalt kötelező előírásokat és célokat. Majd a 

fentiek alapján elkezdtük a cselekvési terv és a programnaptár tervezetét összeállítani, 
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így az elmúlt hónapok munkájának eredményeként elkészült a közösség által jóváha-

gyott Helyi Cselekvési Terv és a Rendezvénynaptár tervezete. 

A közösségi beszélgetések tapasztalatai 

A közösségi interjúk, és beszélgetések során világosság vált, hogy a lakosságnak van 

igénye új tevékenységekre. A legnagyobb kihívás a cselekvések, az új folyamatok elindí-

tása, így olyan személyek megtalálása és támogatása a feladatunk, akik képessé és mo-

tiválttá válnak a közösségi feladatok felvállalására és megvalósítására. Reményeink sze-

rint a kibontakozó közösségi aktivitást és a helyi közösségi élet szervezésében és alakí-

tásában való szerepvállalást sikerül tovább ösztönözni és erősíteni, hogy az induló len-

dület ne törjön meg, és idővel természetessé váljon nemcsak a közösségi rendezvé-

nyekbe való bekapcsolódás, hanem a szolidaritás és az aktív felelősségvállalás is. Fon-

tos mozzanat volt, hogy a résztvevők felismerték, vannak közös pontok, melyek men-

tén közösségi felelősségvállalás, elköteleződés és sok-sok eredmény, érték jöhet létre. 

Az egyéni problémáktól, igényektől eljutottunk a csoport problémáihoz, igényeihez. A 

résztvevők megtanultak közösségben gondolkozni, ami a további előrelépés, a további 

eredmények legfontosabb alapja. Kialakult a helyi aktív mag, akik elköteleződtek a kö-

zösségfejlesztési tevékenység mellett. Felszínre kerültek a fontos helyi igények, célokat 

tűztünk ki a programokkal, akciókkal kapcsolatban. 

A műhelyeken körvonalazódott a projekt időszakára vonatkozó cselekvési- és prog-

ramtervezet, melyre alapozva a kivitelezés intézményi és a projekt adta lehetőségeit 

leginkább ismerő szakértői csoport és a közösségfejlesztők véglegesíteni tudták a Helyi 

Cselekvési Tervet és a kapcsolódó rendezvénynaptárat. Természetesen a Terv és a ren-

dezvénynaptár végső változatát meg fogjuk ismertetni a lakosság szélesebb köreivel is. 

A kialakult és megkedvelt közösségi beszélgetéseket pedig a projekt teljes időtartamá-

ban folytatni kívánjuk, melyek során a lakossággal közösen értékelni kívánjuk majd a 

közösségfejlesztési folyamat eredményeit, továbbá az érzékelt hatások, felmerült prob-

lémák és új lehetőségek mentén folyamatosan aktualizálni kívánjuk majd a helyi cse-

lekvési tervet. 

Összességében a közösségi beszélgetések célja a helyi társadalmat érintő kérdések 

megvitatása, a döntésekben való részvétel lehetőségének biztosítása volt. Az állampol-

gári attitűd fejlesztése, hogy a tagok átéljék: ez az én településem, melyre hatással lehe-

tek, alakíthatom a környezetemet, a körülöttem levő világot. Terveink szerint a projekt 

keretében olyan elköteleződés jöhet létre, olyan értékek teremtődhetnek, melyre ala-

pozva a település lakosai felelősséget tudnak és mernek vállalni a közösséget érintő 

ügyekben, a cselekvési tervben megfogalmazott közösségfejlesztési célok elérése érde-

kében. 
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4. A helyzetelemzés eredményei 

A megvalósult közösségi felméréseknek köszönhetően átfogó képet kaptunk a cél-

csoportról és a település jelenlegi helyzetéről. A projekt sikeres megvalósítása és a logi-

kai összefüggések feltárása érdekében SWOT analízist végeztük, hogy az erős oldalak 

kihasználhatók, a gyengeségek pedig kiküszöbölhetők legyenek. 

4. táblázat – A SWOT analízis eredményei. 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

● A fejlesztéshez szükséges szakmai háttér, 
tapasztalat és kapcsolati tőke megléte. 

● A megfelelően átgondolt és előkészített 
végrehajtási program, valamint beavatko-
zási koncepció megléte. 

● Jól kihasznált pályázati lehetőségek. 
● Törekvés az egyenlő esélyek megteremté-

sére. 
● A fejlesztéshez szükséges stratégiák (helyi 

esélyegyenlőségi program, közművelődési 
rendelet) megléte. 

● Eger közelsége. 
● Turizmust vonzó természeti értékek. 
● Az itt élők büszkék lakókörnyezetükre és 

fontosak számukra a természeti értékek. 
● A szükséges közösségi épületek, rendez-

vényhelyszínek, infrastrukturális háttér 
rendelkezésre áll. 

● A településen viszonylag sok fiatal, kis-
gyermekes család él. 

● Nagy arányban vannak jelen a 
munkaerőpiaci szempontból aktív, illetve 
rendszeres jövedelemmel rendelkező la-
kosok. 

● Jelen vannak a helyi lakosságot kiszolgáló, 
helyi kötödéssel bíró vállalkozások, illetve 
civil szervezetek. 

● A meglévő oktatási, kulturális, művelődé-
si, szociális intézmények szakmai munká-
ja színvonalas, együttműködésük sikeres. 

● Az általános iskola, óvoda közösségi hatá-
sa erős. A közösségei megszólíthatók és 
bevonhatók a közösségfejlesztési és köz-
lekedésbiztonsági programokba. 

● A szociális szolgáltatásokat igénybe vevők 
bevonhatók a megvalósításában. 

● Sikeres hagyományos, visszatérő rendez-
vényekkel bír a település. 

● A hagyományőrzés fontossága kiemelt a 

● Kedvezőtlen demográfiai folyamatok, 
fogyó népesség, elvándorlás, elöregedés. 

● Programokkal szemben a helyi lakosság 
érdektelensége, inaktivitása, az egyes 
speciális célcsoportok bevonásának ne-
hezítettsége. 

● A térségi gondolkodás hiánya. 
● Hiányzik egy olyan kiemelt helyszín, 

mely a szükséges információkat és hát-
tér infrastruktúrát biztosítja a közösségi 
szerveződésekhez. 

● A közösségfejlesztésbe bevont központi 
mag szakmai felkészültségének nem kel-
lő színvonala. 

● Kevés a településen a színvonalas ven-
déglátóegység. 

● Magasabb kategóriájú szálláshelyek hiá-
nya. 

● Pályázati lehetőségek hiánya. 
● A tóparti rendezvénytér kihasználatlan 

lehetőségeket rejt, a lakossági, közösségi 
használatának feltételein és a meglévő 
infrastruktúrán javítani szükséges. 

● Az emberek nem figyelnek eléggé a kör-
nyezetük tisztaságára, nem érzik saját 
felelősségüket. Kevés a köztéri szemét-
gyűjtő. 

● A kulturált kutyatartás érdekében szem-
léletformálás szükséges. 

● Hiányoznak az intézményi és egyházi 
szolgáltatásokon kívüli segítő, támogató 
szolgáltatások, szívességi hálózatok. 

● Hiányosan működik a generációk, lako-
sok közötti tudásátadás. 

● Az itt élők korlátozottan képesek megje-
leníteni az őket foglalkoztató ügyeket, 
igényeket. 

● Szükség van szemléletformálásra és fi-
gyelem felkeltésre a közlekedési balese-
tek és konfliktusok számának csökken-
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lakosok körében. 
●  Az itt élők közül sokan rendelkeznek a 

közösség számára megosztható tudással, 
jártassággal, készségekkel, és készek e jár-
tasságuk megosztására. 

● Elérhető és aktív polgárok - A lakosság 
motiváltsága és nyitottság a fejlesztések és 
az újdonságok iránt viszonylag erős. 

● Meglévő helyismereti érdeklődés és a fel-
dolgozásra, megjelenésre való igény. 

tése érdekében. 
 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

● Közösségi identitás erősítése, a település-
hez, térséghez való kötődés erősítése. 

● Az önkéntesség felértékelődése.  
● A helyi értékek iránti igény, kereslet növe-

lése. 
● Demográfiai helyzet és az életminőség 

pozitív változása. 
● A helyi civil társadalom megerősítése, a 

helyi társadalomban rejlő képességek ki-
aknázása. 

● A humán erőforrások felszínre kerülése, 
ezek aktivizálása. 

● Széleskörű szakmai együttműködési lehe-
tőségek kiépítése. 

● A közeli településekkel való szorosabb 
együttműködés. 

● A máshol bevált tapasztalatok, jó gyakor-
latok átvételének lehetősége. 

● A pályázati lehetőségek jobb kihasználása. 
● Szorosabb együttműködés a vendéglátó 

egységekkel, szálláshelyekkel. 

● A közösségszervezés, a közösségi fejlesz-
tés bizonytalansága, kiszámíthatatlansá-
ga. 

●  A környék programlehetőségeinek túl-
kínálata. 

● A programok szétszabdaltsága.  
● A tömegkultúra elterjedése. 
● Megváltozott társadalmi értékek. 
● A célcsoportok hatékony elérésének 

nehézségei, csökkenő részvételi aktivi-
tás, érdektelenség. 

● A fiatal korosztályok generációs prob-
lémái: céltalanság, alacsony motiváció, 
túlterheltség. 

● Idős, idősödő korosztályok nehézségei: 
digitális írástudatlanság, marginalizáció. 

● A társadalmi együttműködés elmaradá-
sa. 

● Forráshiány.  
● Külső kapcsolati rendszer megváltozása. 
● Jogszabályi változások. 

 
A fenti táblázatban összefoglaltuk az akcióterület belső adottságait, erősségeit és 

gyengeségeit, valamint felmértük a meghatározó külső tényezőket, veszélyeket, illetve 

a bennük rejlő fejlesztési lehetőségeket és a felmerült szükségleteket.  
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5. Fejlesztési célok és prioritások 

A projekt elsődleges célkitűzése a közösség fejlesztésének megvalósítása, a helyi kö-

zösséghez és a társadalomhoz tartozás elősegítése. A cselekvési terv legfőbb feladata, 

hogy meghatározza a helyi közösség véleménye alapján azokat a beavatkozási irányo-

kat, a projekt tevékenységeinek tematikáját, amelyek a helyi identitást erősíthetik. 

A projekt igazodik a Módszertani útmutatóban lefektetett célokhoz, vagyis, hogy 

mindenki tartozzon valahová és valakikhez, közösségi és társadalmi beágyazottságban 

éljen, legyen esélye-lehetősége saját életfeltételeinek javítására és képes legyen a pozi-

tív változásokra irányuló közös cselekvésben való részvételre. További cél, hogy a meg-

lévő – főként humán – erőforrások felszínre kerüljenek, és a projekt előrehaladása so-

rán ezek az erősségek aktivizálódjanak, megerősödjenek bizonyos kompetenciák (ön-

kéntesség, identitástudat, területi kötődés, kezdeményező- és cselekvőképesség) és 

minőségi változást eredményezzenek a helyi közösség életében. Fontos tudatosítani, 

hogy a fejlesztéshez szükséges a helyi közösség ereje, a helyi értékek megerősítése, 

mégpedig a közös érdekek felismertetése mentén, melynek eredményeként a szereplők 

hajlandóak lesznek együttműködni, s a közös célok elérése érdekében partnerségben 

gondolkodni. 

 

A projekt kiemelt céljai: 

- Közösségfejlesztési folyamatok elindítása a településen. 

- A helyi identitás erősítése érekében a közösség és az intézmények együttműködé-

sével a település közösségi tevékenységének történeti feltárása és a lakosság szá-

mára elérhetővé tétele. 

- A közösségfejlesztési folyamatról tájékoztató közösségi információs pont kialakí-

tása. 

- A helyi nyilvánosság fórumainak megteremtése, meglévő fórumainak fejlesztése. 

- Új részvételi fórumok elindítása, működtetése, és a meglévők fejlesztése. 

- A lakossági igényekre reagáló, az együttműködést dinamizáló és fenntartó közös-

ségi akciók, tevékenységek megvalósítása. 

- Közlekedésbiztonsági programok megvalósítása, elsősorban a helyi fiatalok szem-

léletformálása érdekében. 

- A lakosság folyamatos motiválása, önkéntes közösségi tevékenységének támoga-

tása, az érdekérvényesítés elősegítése. 

- A közösségi és a térségi gondolkodás fejlesztése és megerősítése. 

- A közösségfejlesztési folyamat szakmai minőségének biztosítása. 

- A környezetvédelmi szempontok és az esélyegyenlőség biztosítása. 

- A feltárt és megerősített helyi értékek, a hagyományőrző tevékenységek turiszti-

kai hasznosítása. 
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- Széleskörű közösségi és szakmai együttműködések kiépítése. 

- A közösségfejlesztés eredményeinek és kezdeményezéseinek továbbvitele a pro-

jekt zárását követően. 

 

A fenti célok mellett az egyik legfontosabb feladat a térség népességmegtartó erejé-

nek a növelése, amelyet elsősorban a fiatalok megtartásával, a lokálpatriotizmus szint-

jének emelésével lehet elérni.  A projekt során specifikus célként jelenik meg a sérülé-

kenyebb társadalmi rétegek szükségleteinek azonosítása, a kielégítésükhöz szükséges 

teendők és erőforrások azonosítása, tervezése.  A fejlesztések, a beavatkozások célja az 

emberek és a közösség társadalmi tőkéjének növelése, ez által a hátrányos helyzetű 

emberek kiszolgáltatottságának csökkentése, és az önálló életvitelhez nélkülözhetetlen 

kompetenciák fejlesztése.  

További kiemelt célként határoztuk meg a már meglévő szervezetek közötti kom-

munikáció javítását, valamint a helyi és térségi szervezetek, közösségek közötti koor-

dináció és hatékonyság fejlesztését, ugyanis ez a kapcsolatrendszer lehetővé teszi a 

fejlesztési célok közös erővel történő megvalósítását, a térségen belüli egyenlőtlensé-

gek mérséklését, a fejlesztési feladatok térségi szinten szervezett, hatékonyabb ellátá-

sát. Mindezek sikere nemcsak a térség belső kohézióját erősíti, de jelentősen hozzájá-

rul a települések külső kapcsolatrendszerének kialakításához, a partneri együttműkö-

désekbe történő bekapcsolódáshoz. 
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6. A tervezett közösségi tevékenységek bemutatása 

A helyi lakosoknak, a civil szervezeteknek törekedniük kell a civil társadalom fejlő-

désére, szerepet kell vállalniuk a helyi közösségek megerősítésében, az ehhez elenged-

hetetlenül szükséges emberi kapcsolatok kialakításában; közösségfejlesztéssel, közös-

ségi munkával erősíteni kell a társadalmi kohéziót, a helyi identitást; közre kell mű-

ködniük a helyi kulturális és természeti örökség közös gondozásában, a hagyományok 

ápolásában, a helyi tudás megőrzésében és átörökítésében. 

Ezeken túl aktívan rész kell, hogy vegyenek környezetük fejlesztési elképzeléseinek 

kialakításában is. A helyi emberek identitástudat javításának egyik megfelelő módja a 

különböző, lehetőség szerint több korosztályt megmozgató rendezvények szervezése. 

Ezeken kívül a közösségformálást erősítő akciók, programok, szemléletformáló kam-

pányok szintén a helyi identitást erősítik és segítenek az elvándorlás megakadályozá-

sában. A hagyományápolás a hagyományőrző kulturális szervezetek megújítása pedig 

további identitáserősítő célzattal bír. 

A megvalósítandó programok a helyi igényekre alapozva a projekt céljaihoz kapcso-

lódóan kerültek meghatározásra úgy, hogy mind a felhíváshoz illeszkedjenek, mind a 

lakosság szükségleteinek, elvárásainak megfeleljenek. A projekt során előírtak és a 

megjelenő társadalmi igények így többnyire lefedik egymást. A tevékenységek megter-

vezésénél figyelembe vettük az elmúlt évek tapasztalatait is. Az évek óta visszatérő 

rendezvények a korábbiakhoz hasonlóan várják az érdeklődőket, melyeket azonban új 

programelemekkel kívánunk kiegészíteni, hogy minél szélesebb célközönséget tudjunk 

elérni, illetve azok a projekt célkitűzéseihez is illeszkedjenek. Az új tevékenységek ter-

vezésénél pedig kiemelt szempont volt a helyi kezdeményezésre való építkezés, az alul-

ról jövő kezdeményezés érvényesítése.  

Közösségi akciók és tevékenységek 

A projekt legfontosabb eleme a lakossági igényekre reagáló, az együttműködést di-

namizáló és fenntartó közösségi tevékenységek keretében 

- közösségi akciók, események megvalósítása legalább negyedévente egyszer és 

- félévente legalább egy új program, illetve folyamat elindítása. 

A helyzetelemző munka eredményei azt mutatják, hogy az itt élők igénylik azokat 

az alkalmakat, amelyek ismeretszerzési, tanulási, véleménynyilvánítási, megjelenési 

vagy csak egyszerűen a másokkal történő találkozás rendszeres lehetőségét kínálják. A 

programkínálat bővítése kapcsán olyan irányok jelentek meg igényként, amelyek felté-

telezik a rendszerességet. Az intézkedés kapcsán helyi és térségi identitást erősítő kö-

zösségfejlesztési folyamatok, közösségi részvételre épülő szabadidős, kulturális, isme-

retterjesztő programok valósulhatnak meg. A pályázati Felhívás és a helyi igények alap-

ján közlekedésbiztonsági programot és a kerékpáros kultúrát népszerűsítő projektele-
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meket tervezünk az általános iskolás korú gyermekek és a szülők bevonásával, a biz-

tonságos biciklis közlekedés szabályainak elméleti és gyakorlati elsajátítása érdekében. 

A település közösségi tevékenységének történeti feltárása 

A helyi identitás erősítése érekében a közösség és az intézmények együttműködésé-

vel, a település közösségi tevékenységének történeti feltárása és a lakosság számára 

elérhetővé tétele kiemelten fontos. Az itt élők közül viszonylag sokan érdeklődnek a 

község, az itt élők történeti emlékeinek megismerése iránt. Elektronikus és nyomtatott 

formában is jelentek már meg olyan publikációk, amelyek a település kialakulását, az 

egykor vagy jelenleg is itt élők emlékeit mutatják be. Ami hiányzik, hogy a kutatók és a 

lakosok találkozhassanak egymással, illetve közösen elindíthassanak egy olyan folya-

matot, amely szisztematikusabban dolgozza fel, illetve jeleníti meg a településen élők 

által létrehozott vagy gondozott értékeket. E célok mentén lakossági igényként jelent 

meg az általános iskola történetének feldolgozása, illetve képi anyagok gyűjtése, régi 

diákok, tanárok felkeresése, történetek felidézése, hiszen a helyi oktatási intézmény 

generációk óta nyújt értékeket és jelentős kötődési pontként szolgál a település életé-

ben.  

A helyi erőforrások feltárása, hagyományápolás 

A közösségek fejlesztésében a hagyományok ápolása, bemutatása, megőrzése az ösz-

szetartozás szempontjából kiemelt fontossággal bír, hiszen a helyi örökségnek közös-

ségépítő szerepe van. A térségben azonban sokan úgy nőnek fel, hogy a helyi értékek-

kel, hagyományokkal nincsenek tisztában. Hiányzik a kapcsolat az egyes generációk és 

csoportok között, ami ezeknek a tradícióknak az átörökítését biztosíthatná. A felmérés 

során kirajzolódott, hogy a település, illetve lakói olyan feltáratlan értékkel, illetve tu-

dással rendelkeznek, melynek felismerést, dokumentálást és szakszerű feldolgozást 

követő közzététele az egész közösség fejlődését eredményezheti. Ezért szükségszerű a 

hagyományos, közösségi kulturális értékek feltárása, összegyűjtése és a lakosság szá-

mára elérhetővé tétele, elsősorban a közművelődési-könyvtári intézmények együttmű-

ködésével. 

A helyi értékek mentén tankatalógus létrehozását, gasztronómiai, hagyományőrző, 

helytörténeti programokat tervezünk, illetve lehetőséget kívánunk biztosítani a ha-

gyományápoló alkotók bemutatkozására, illetve a néptánccsoportok számára szakértői 

tájékoztatókat tervezünk a megfelelő viseletápolásról, gondozásról. A feltárt és meg-

erősített helyi értékek, a hagyományőrző tevékenységek jövőbeni, turisztikai hasznosí-

tására is nagy hangsúlyt kívánunk helyezni. 

Új civil szerveződések megalakulása 

A programba bevont célcsoport társadalmi kapcsolati hálójának bővítése, szélesítése 

és a kooperációk elindítása által a projekt egyértelműen hozzájárul a társadalmi kohé-
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zió és a helyi identitás erősítéséhez. Mindenütt közösségi megoldásokat keressünk, 

kiemelt cél ugyanis a közösségi gondolkodás fejlesztése és megerősítése. 

A közösségi feltárást végző helyi lakosok, a kezdeményezők, szervezők és szakértők 

már maguk is egy közösséget alkotnak, amelynek saját tevékenysége maga a közösségi 

felmérés és tervezés volt. Emellett további új szerveződések kibontakozását kívánjuk 

elősegíteni a tervek megvalósítása során. Segíthet a közösségek megalakításánál a helyi 

tehetségek, a speciális tudással rendelkezők közjóért való munkálkodása: pl. kiállítás 

szervezése, kutatás indítása, nyelvórák adása stb.  

A megvalósítási fázisban szem előtt tartjuk, hogy a szakmai program konkrét tevé-

kenységeit a helyi közösség állítsa össze, ezáltal mindenki magáénak érezheti a prog-

ramokat. Tapasztalatunk szerint ezáltal a megvalósítási munkálatokban és programo-

kon történő részvételben is motiváltabbak lesznek, együttműködésük pedig hosszútá-

von új közösségeket, programokat generálhat. Az így született észrevételeket, megálla-

pításokat pedig folyamatosan be lehet építeni a cselekvési tervbe. 

A helyi nyilvánosság és párbeszéd megteremtése 

A projekt keretében kötelezően előírt nyilvánoság biztosítása mellett határozottan 

kirajzolódott a lakosok azon igénye, hogy kommunikálni tudjanak egymással a telepü-

lést érintő ügyekről. Ennek megfelelően spontán is szerveződtek közösségi oldalak és 

csoportok, melyekre a felmérés és a résztvevők bevonása kapcsán is építeni tudtunk. 

Ezzel együtt azonban szükség van olyan felületekre, amelyek megjelenítik a közösség 

értékeit, illetve azokat az ügyeket is, amelyek megoldásra várnak. 

A hagyományos és a digitális eszközök használata egyaránt indokolt, mert eltérő 

célcsoportot lehet elérni velük. Ennek megfelelően feladatunk a helyi ügyek megvitatá-

sára szolgáló nyilvánosság fórumainak megteremtése, meglévő fórumainak fejlesztése. 

A program eredményeit népszerűsítő, a közösségfejlesztési folyamat aktuális program-

jait bemutató információs felület a faluházban kerül kialakításra, ahol a helyi közösség-

fejlesztő és az intézmény munkatársai vezetésével biztosított az egyes programelemek 

személyes megismerése. Továbbá új csoportok létrehozását tervezzük a közösségi plat-

formokon, illetve fölvetődött a nyomtatásban megjelenő, helyi hatókörű Felsőtárkányi 

Hírmondó újraindításának lehetősége is. 

A projekt során megvalósult programelemek társadalmasítása, minél szélesebb kör-

ben történő ismertetése, az aktualitások közlése, a lakosság folyamatos motiválása el-

engedhetetlen, ezért a művelődési házban a közösségfejlesztési folyamatról tájékoztató 

közösségi információs pontot fogunk kialakítani a közösségfejlesztési folyamatról, an-

nak eredményeiről, az ahhoz való csatlakozás lehetőségeiről. A közérdekű információs 

szolgáltatás helyszíne a művelődési ház főépülete lesz, ahol megbízható és naprakész 

felvilágosítást kaphatnak az érdeklődők a település életére ható legfontosabb témák-

ban (programajánlatok, önkormányzati dokumentumok, hírek, stb.). 
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A közösségi beszélgetésekkel megalapozott folyamat továbbviteleként új részvételi 

fórumokat kívánunk elindítani és működtetni a projekt teljes időtartamában. A részvé-

teli fórumok keretében a közösségfejlesztési folyamat eredményeit értékeljük, az érzé-

kelt hatásokat elemezzük, annak érdekében, hogy a megvalósítandó események minél 

inkább a közösség megelégedését szolgálják. 

A horizontális célok megvalósítása 

A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációban és viselkedé-

sében valamennyi konzorciumi tag esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregá-

ciót, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket. A kommunikációban 

történő esélytudatosság érdekében megvalósult az önkormányzati weboldal fejlesztése 

és infokommunikációs akadálymentesítése. A projekt szolgáltatásaihoz való egyenlő 

esélyű hozzáférést, az esélyegyenlőség biztosítását, a vonatkozó jogszabályok betartá-

sát a projekt egésze alatt biztosítani fogjuk, hogy minden érintettnek lehetősége nyíl-

jon a projektbe, vagy annak valamely résztevékenységébe bekapcsolódni. Továbbá a 

környezetvédelmi szempontokat betartjuk, a projekt által érintett területen a védett 

természeti és kulturális értékeket megőrzésére kiemelt figyelmet fordítunk. 

A közösségfejlesztés szakmai minőségének biztosítása 

A szakmai minőség biztosítását egyrészt a megvalósításban részt vevő helyi közös-

ségfejlesztőnek, a közművelődési intézmény vezetőjének, és a szakmai vezető OKJ-s 

közösségfejlesztő képzése, valamint a „Cselekvő közösségek” kiemelt projekt által biz-

tosított képzéseken való részvétel és a projekt által biztosított közösségfejlesztő men-

tor szakmai támogatása jelenti.  

Másrészt azonban számos szükségesnek megállapított feladat kivitelezése csak kép-

zés nyomán valósulhat meg. Maga a feltárási folyamat is egy közösségi tanulási folya-

mat és a lokális közösségben történő gondolkodást is tanulni kell. A demokráciáról, a 

civil társadalomról, a kormányzati, a nem kormányzati és az üzleti szektor feladatairól 

is fontos ismereteket szereznie a helyi önkénteseknek. A kiképzett helyi önkéntesek 

pedig a település közösségi szervezőivé válhatnak. A feltárás során megfogalmazódó 

feladatok is képzések szervezését teszik szükségessé a közösségfejlesztési folyamatban 

érintett lakosok (a közösségfejlesztési folyamat generálásában, megvalósításában 

kulcsszerepet betöltő „központi mag”), a helyi szakemberek és a település vezetői, va-

lamint a közigazgatásban dolgozók számára. Célunk a közösségfejlesztők elméleti is-

mereteinek bővítése mellett a célcsoport tudásának, készségeinek fejlesztése is. 

A képzési programok a településen történt előzetes igényfelmérés alapján kerültek 

meghatározásra. E képzéseket részben a közösségfejlesztők – kulturális közösségszer-

vezők, részben a szervezésükkel a közösséghez kapcsolható szervezetek végzik. A pro-

jekt megvalósításban résztvevők nyitottak, hogy újabb elméleti ismeretekkel gazda-
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godva a településen megvalósuló események lebonyolításának alkalmával minél job-

ban, hosszútávon tudják kamatoztatni a képzések során megszerzett tudásukat. 

Térségi partnerség építése 

A térségi gondolkodás fejlesztése és megerősítése érdekében ki kell tekintenünk a 

helyi közösségen túlra, a szomszédos önkormányzatokhoz és civil szervezetekhez, a 

kistérség településeinek hasonló munkát végző közösségeihez; továbbá a remélt part-

nerintézményekhez és szervezetekhez, potenciális támogatókhoz, a médiához. Ez a 

munka egyben lobbizás is, a feladattervben meghatározott külső szakértők, segítség 

bevonása, aktivizálása érdekében. 

A partnerség építése céljából életre hívjuk az Eger Térsége Civil Kerekasztalt az 

egyesület tíz tagtelepülésének (Andornaktálya, Demjén, Egerszalók, Egerszólát, Fel-

debrő, Felsőtárkány, Maklár, Novaj, Ostoros, Szarvaskő) bevonásával, annak érdeké-

ben, hogy az összegyűjtött helyi eseményeket térségi adatbázisba foglaljuk, valamint a 

helyi közösségi eredményeket térségi szinten, a szomszédos településeken is bemutas-

suk. Az ETFE kiemelt célja, hogy a megfogalmazott célokat, egységbe terelt és célirá-

nyos civil beavatkozásokkal, civil kezdeményezésekkel és programokkal a helyiek saját 

maguk meg tudják valósítani, mintegy önfenntartóvá tenni. Az egyesület ezen törekvé-

sek élére kíván állni és a térségi összefogás segítése révén, hosszú távon fenntartható 

önfejlesztő társadalmi folyamatot kíván elindítani, ami a térség minden településén 

erősíteni fogja a társadalom helyi identitását és kohézióját, mely biztosítani tudja a 

közösségfejlesztés eredményeinek és kezdeményezéseinek továbbvitelét a projekt zá-

rását követően. 

A térségi szomszédolások keretében pedig további lehetőséget kívánunk biztosítani 

a helyi és a térségi alkotók, művészeti csoportok, közösségek kölcsönös bemutatkozá-

sára, a szomszédos aktív közösségek megismerkedésére és ezáltal közös tevékenységek 

szervezésére. Ezzel aktivizálva térség szintű együttműködésre, kohézióra a helyi közös-

ségeket. 

 

A projekt során tervezett tevékenységeket az alábbi táblázatok tartalmazzák, míg a 

konkrét megvalósítandó programokat a mellékletként csatolt rendezvénynaptár sorolja 

fel évenkénti bontásban. A cselekvési terv és a rendezvénynaptár évente felülvizsgálat-

ra és aktualizálásra kerül a közösség által! 

 

 



5. táblázat – A projekt keretében tervezett tevékenységek. 

 Tevékenység meg-
nevezése 

Tevékenység célja 
Tevékenység 
célcsoportja 

Tevékenység részletes leírása Tervezett programok 

1.  A közösségi tevé-
kenység történeti 
feltárása és a lakos-
ság számára elérhe-
tővé tétele. 
 

A helyi közösségi 
identitás erősítése,  
az értékek, jó gyakor-
latok feltárása, a kon-
tinuitás fenntartása, 
új értékek létrehozá-
sának elősegítése 
érdekében. 

Közösségfej-
lesztők, 
nyugdíjas 
klub tagjai, 
általános is-
kola régi di-
ákjai, taná-
rok. 

Az iskola történetének feltárása, doku-
mentálása. Képi anyagok gyűjtése, régi 
diákok felkeresése, történetek felidézése, 
azok rendszerezését, szakszerű feldolgo-
zását és közzététele. 
 

Helytörténeti kutatócsoport 
megalakulása. 
Könyvtári nap. 
Régi diákok találkozója. 
 

2.  Hagyományos, kö-
zösségi kulturális 
értékek feltárása és  
a lakosság számára 
elérhetővé tétele.  

Helyi erőforrások 
hasznosítása. 

Helyi lako-
sok. 

Az értékfeltárás adott település közössé-
gei által meghatározott értékek felismeré-
sét és dokumentálását, azok rendszerezé-
sét, szakszerű feldolgozását és közzététel-
ét szolgálja. 

Tankatalógus. 

3. Helyi néphagyo-
mányok megismeré-
se, tanítása. 

Hagyományok ápolá-
sa. 

Helyi lako-
sok. A nép-
tánccsoport 
tagjai, szülők. 

Több alkalommal elsősorban a szülőknek, 
táncosoknak meghirdetett tájékoztatók a 
megfelelő viseletápolásról, gondozásról. 

Hogyan viseld a viseleted, 
Hajfonási technikák bemu-
tatója, 
 

4. A nyilvánosság fó-
rumainak megte-
remtése, meglévő 
fórumainak fejlesz-
tése. 

A helyi nyilvánosság 
és párbeszéd megte-
remtése. az önkifeje-
zés, önérvényesítés 
lehetőségének bizto-
sítása. 
 

Település 
lakosai, ön-
kéntesek, 
közösségfej-
lesztők. 

A program eredményeit népszerűsítő, a 
közösségfejlesztési folyamat aktuális 
programjait bemutató, a lakosság folya-
matos motiválását, bevonását és a párbe-
szédet biztosító információs felületek 
kerülnek kialakításra. 
Az információs felületeken megjelenítésre 
kerülnek a projekt aktuális és soron kö-
vetkező eseményei, rendezvényei, fórum 
részvételi lehetőségei stb. 

Hirdetőtábla a Faluházban. 
Az önkormányzati és műve-
lődési ház meglévő honlap-
jának fejlesztése. 
Közösségi platformok: 
Instagram profil létrehozása 
és a Facebook oldal fejlesz-
tése, új csoportok létrehozá-
sa (kertbarát, baba-mama, 
adventi stb.). 

5. A közösségfejlesztési 
folyamatról tájékoz-

ahol az érintettek 
megbízható és nap-

Település 
lakosai, 

A közösségfejlesztési folyamatról, annak 
eredményeiről, az ahhoz való csatlakozás 

Egy széles hozzáférést biz-
tosító, könnyen megközelít-
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tató közösségi in-
formációs pont ki-
alakítása. 

rakész felvilágosítást 
kapnak a legfonto-
sabb közhasznú in-
formációkról.  

közösségfej-
lesztők, szak-
emberek, a 
település ve-
zetői. 

lehetőségeiről az érintetteket tájékoztató 
közösségi információs pont kialakítása a 
közművelődési közösségi színterében. 
Közhasznú információk biztosítása. 

hető helyen lévő tájékozta-
tási pont kialakítása. 

6. Részvételi fórumok 
elindítása, működte-
tése. 

Társadalom bevonása 
a tervezési fázisba, 
lehetőség megterem-
tése véleménynyilvá-
nításra, érdekérvé-
nyesítésre. 

Település 
lakosai, 
szakemberek, 
a település 
vezetői, 
együttműkö-
dő partnerek. 

A meghirdetett nyílt fórumok keretében a 
közösségfejlesztési folyamat eredményeit 
értékeljük, az érzékelt hatásokat elemez-
zük, annak érdekében, hogy a megvalósí-
tandó események minél inkább a közös-
ség megelégedését szolgálják. Cél: minél 
több aktív résztvevő bevonása. 

8 db részvételi fórum (civil 
fórum, közmeghallgatás. 
Szólalj meg ifjúság - fiatalok 
fóruma stb.) 

7. Közösségi akciók, 
tevékenységek, ese-
mények megvalósí-
tása.  

Találkozási és ha-
gyományteremtési 
lehetőségek megte-
remtése. A helyi és 
térségi identitást 
erősítő közösségfej-
lesztési folyamatok 
generálása. 

Helyi lako-
sok, 
elszármazot-
tak. 

Közösségi akciók, események megvalósí-
tása legalább negyedévente egyszer. Fél-
évente legalább egy új program, illetve 
folyamat elindítása. 
A rendezvényeken jelentős szerepet kap-
nak a helyi értékek, termékek, hagyomá-
nyok, gasztronómia. 

Közösségi részvételre épülő 
szabadidős, kulturális, isme-
retterjesztő programok, 
hagyományőrző, helytörté-
neti napok, felvilágosító-
egészség programok, falu-
nap, 
elszármazottak találkozója 
(ld. rendezvénynaptár).  

8. Közbiztonsági prog-
ramok. 

A közlekedésbizton-
ság fejlesztése, a bal-
esetek számának 
csökkentése és a biz-
tonságérzetet javítá-
sa. 

Település 
lakossága,  
a védtelen 
közlekedők, 
kiemelten a 
diákok. 

A védtelen közlekedők (gyalogosok, ke-
rékpárosok) közlekedésbiztonságát célzó 
szemléletformáló kampány és a kerékpá-
ros kultúrát népszerűsítő program megva-
lósítása.  
 

A kerékpáros kultúrát nép-
szerűsítő, oktató, ösztönző 
kampányok, rendezvények.  

9. Térségi partnerség 
építése. 
 

A térségi gondolko-
dás fejlesztése és 
megerősítése. 

A település és 
a térség la-
kossága, szer-
veződései, 
önkormány-
zatai. 

Az összegyűjtött helyi események térségi 
adatbázisba foglalása, az eredmények, a 
helyi és a térség alkotók, művészeti cso-
portok, közösségeinek kölcsönös bemu-
tatkozás. 

Eger Térsége Civil Kerekasz-
tal létrehozása. 
Térségi szomszédolások. 
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10. Közösségi képzések. A közösségfejlesztés 
szakmai minőségé-
nek biztosítása és a  
jó gyakorlatok meg-
ismerése.  

A közösség-
fejlesztés 
központi 
magja.  

Képzések szervezése a közösségfejlesztési 
folyamatban érintett lakosok és a telepü-
lés vezetői számára. 

„Cselekvő közösségek” ki-
emelt projekt által biztosí-
tott képzés. 
Helyi tematikus képzések. 

11. Szakmai képzések. 

 
A közösségfejlesztés 
szakmai minőségé-
nek biztosítása. 

 A közösségfejlesztő szakemberek szakmai 
továbbképzése. 

A szakmai vezető, a helyi 
közművelődés intézmény 
vezetője és a helyi közösség-
fejlesztő szakmai tovább-
képzése. 

12. Infokommunikációs 
akadálymentesítés. 

 

Az esélyegyenlőség 
biztosítása a projekt 
kommunikációja 
során. 

Érintett tele-
pülések fo-
gyatékkal élő 
lakosai. 

A projekt keretében meglévő honlapon 
aloldal kerül kialakításra egyrészt a nyil-
vánossági feladatok teljesítésének érdeké-
ben másrészt a projekt megvalósítása so-
rán az egyes rendezvények népszerűsítése 
érdekében.  

A létrehozott aloldal tekin-
tetében megvalósításra ke-
rül a kötelező projektará-
nyos infokommunikációs 
akadálymentesítés. 

13. Nyilvánosság biztosí-
tása. 

Az Európai Unió és 
Magyarország társfi-
nanszírozásában 
nyújtott támogatás 
céljáról, mértékéről, 
felhasználásáról és 
egyéb információkról 
a nyilvánosság szá-
mára tájékoztatás 
nyújtása. 

Érintett és 
környező 
települések 
lakossága. 

A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonat-
kozó feladatok ellátása „Kedvezményezet-
tek tájékoztatási kötelezettségei” című 
dokumentum, valamint az „Arculati Kézi-
könyv” előírásai alapján. 

Tájékoztató aloldal létreho-
zása a konzorciumvezető 
(ETFE) honlapján. 
A kötelező infóblokk folya-
matos megjelenítése a pro-
jekt kommunikációjában. 
C-típusú tájékoztató táblák 
kihelyezése a konzorciumi 
partnerek székhelyén. 
Fotódokumentáció készítése 
és a TERKEPTER feltöltése a 
projekthez kapcsolódó tar-
talommal  
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7. Kockázatelemzés  

Az elmúlt években megvalósított programok során a projekt szakmai résztvevői 

szert tett azokra a tapasztalatokra, amelyek biztosítják a jelen program megvalósítását, 

hosszú távú fenntarthatóságát. A konzorciumi tagok és szakmai partnerek elkötelezett 

a közösségfejlesztés iránt, témában való jártasságuk, valamint a korábbi projektekből 

megismert szakértők bevonásával biztosított a megvalósításhoz szükséges humánerő-

forrás. Annak érdekében, hogy a megvalósítás ne ütközzön problémákba, a projektme-

nedzser, a szakmai vezető és a projektbe bevonni kívánt szakemberek kiválasztásánál 

elsődleges szempontot jelentett a releváns szakmai háttér. A projekt zökkenőmentes és 

magas szakmai színvonalon történő megvalósítása érdekében felültervezzük a prog-

ramba bevonandó humánerőforrás létszámát, biztosítva ezzel az esetlegesen felmerülő 

kapacitási problémák minél hatékonyabb és a lehető legrövidebb idő alatti megoldását. 

A település vezetése, a helyi önkormányzat, a művelődési intézmény és az oktatási, 

szociális intézmények, a helyi vállalkozások és gazdasági szereplők között alapvetően 

jó a kapcsolat és az együttműködés. Továbbá rendelkezésre állnak a fejlesztéshez szük-

séges stratégiák (helyi esélyegyenlőségi program, megújított közművelődési rendelet), 

a szükséges közösségi épületek, rendezvényhelyszínek és az infrastrukturális háttér.  

A projekt megvalósulását tekintve figyelembe kell vennünk a pénzügyi, likviditási 

problémákat, mely magas kockázati tényezőt jelenthetnek. A projekt gördülékeny le-

bonyolításának egyik fő kockázatát a finanszírozás elhúzódásában látjuk. Ez komolyan 

veszélyeztetheti a tevékenységek ütemterv szerinti megvalósítását, ezért úgy tervezzük, 

hogy szükség esetén alternatív finanszírozási forrásokat is bevonunk a költségvetésbe, 

minimálisra csökkentve ezzel a programok megvalósításának kockázatát. Továbbá 

ezen kockázati tényezők kivédése érdekében a projekt megvalósítás kapcsán előleg 

igénylésével éltünk, mely által a projekt elindításának finanszírozása biztosítottá vált. 

A projekt költségvetése a piaci árakhoz igazodóan, reális és költséghatékony módón 

került összeállításra. A projektmenedzsment folyamatosan figyeli a projekt pénzügyi 

haladását, szükség esetén él a változás bejelentés lehetőségével. A hatékony és ered-

ményes pénzgazdálkodás elve így a projekt teljes előkészítési, megvalósítási- és fenn-

tartási időszakában biztosítva lesz. 

A felmerülő szakmai kockázati tényezők között kiemelt helyen szerepel a várt rész-

vételi aktivitás elmaradása, a célcsoport érdektelensége, valamint az alacsony befoga-

dási készség. Ennek kivédésére nagy hangsúlyt fektetünk a megszólítás minőségére, a 

projekt üzenetének többszöri átadására, a célcsoport folyamatos motiválására és tájé-

koztatására, valamint a megfelelő kapcsolat kialakítására. A legfontosabb kockázatke-

zelési tényező maga a közösség, a helyi lakosok motiváltsága, lokálpatriotizmusa. Fi-

gyelembe véve a településre jellemző aktív civil életet és az abban rejlő szabad kapaci-

tásokat, a minél szélesebb körben történő szemléletformálás érdekében a projektbe 
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több civil szervezet bevonását tervezzük, ezáltal is minimálisra csökkentve a vállalt 

indikátorok elmaradásának kockázatát.  

A megfelelően átgondolt és előkészített végrehajtási program, valamint beavatkozási 

koncepció megléte szintén fontos eszköz a kockázatok kezelése során. A céljaink eléré-

se érdekében több típusú tevékenységet tervezünk megvalósítani, folyamatos tájékoz-

tató, valamint elemző, értékelő, tervező és végrehajtó munkát valósítunk meg, mellyel 

idejében kimutatható és javítható az eltérés. A projekt ütemtervében szereplő tevé-

kenységek, megjelölt rendezvények mellett, több forgatókönyv került felállításra annak 

érdekében, hogy probléma felmerülése esetén (pl. a rendszeresen/ütemezett időpont-

ban megtartandó esemény valamilyen okból kifolyólag elmarad), apró koordinálási 

feladatokkal újraütemezzünk egy-egy tevékenységet. 

Az esetleges környezeti kockázatok kivédése érdekében a programok szervezése so-

rán kültéri fedett rendezvényhelyről is gondoskodunk, valamint úgy tervezünk, hogy a 

programok egy része zárt térben is (mint pl. közösségi tér, művelődési ház) megtartha-

tó legyen. Indokolt esetben „esőnap” biztosítása is megoldást jelenthet.  

 

Terveink szerint a jelen cselekvési terv, a bemutatott helyzetelemzés, a tervezett 

programok, a költségvetés és a rendelkezésre álló idő alapján sikeresen megvalósítható.  
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8. A projekt várható eredményei 

A cselekvési tervben bemutatott közösségfejlesztés megvalósítása és a helyi lakosság 

identitásának növelése hosszú távon a civil szféra erősödését eredményezheti. Többen 

csatlakoznak a helyi közösségekhez, melyeknek több információja lesz egymás tevé-

kenységéről, kialakulnak, illetve megerősödnek a szükséges kompetenciák, az önkén-

tesség. A településen kialakul egy nagyobb létszámú aktív mag, melynek tagjai alkal-

masak, felkészültek és kellően motiváltak lesznek, hogy elérjék és bevonják a lakosokat 

a település életébe. A projekt céljainak eredményeként fejlődik a közösség tagjainak 

egymás iránti felelősségtudata, a helyi civil társadalom megerősödése segíti a helyi kö-

zösségi konfliktusok megoldását és az önálló cselekvési képességek erősítését. Mind a 

pályázat, mind a helyiek elvárása is egyben, hogy a térségben egy valós identitástudat-

tal rendelkező közösség alakuljon ki, akik büszkék lehetnek értékeikre és hagyománya-

ikra. 

Várható kimenet, hogy fejlődik a helyi nyilvánosság, ugyanakkor kapcsolatok épül-

nek ki a településen kívüli világgal, mely által a közösség további forrásokat és együtt-

működéseket teremthet tervei folytathatóságáért. A pályázat céljaként is elvártan telje-

sül a helyi társadalmon belüli kezdeményező- és cselekvőképességének egy magasabb 

szinten történő alkalmazása. A települések vezetése, valamint a helyi közösségek is egy 

szorosabb együttműködést szorgalmaznak a térség minden szereplőjének bevonásával, 

hogy közös erővel biztosítani tudják a célterület, Felsőtárkány térségének fejlődését. 

Az önkormányzati, a civil és a vállalkozói szféra között megerősödik a kommuniká-

ció, a visszacsatolások eredményeként nőhet a bizalom, mely újabb és magasabb szintű 

közös, a község jövője érdekében végzett munkát eredményezhet. A helyi értékek na-

gyobb hangsúlyt kapnak a települési, térségi identitás, valamint a turisztikai fejleszté-

sek szempontjából, amely jótékony hatással lehet a helyi gazdaság versenyképességére. 

Csökken az elvándorlás, Felsőtárkány élhetőbb és vonzóbb településsé, igazi otthonná 

válhat. 

 

 

A cselekvési terv összeállításában közreműködők 

 segítségét, együttműködését ezúton is köszönjük! 

 

 

Készítette: 

Jordán Péter, szakmai vezető 

Buzás Eszter és Tichy Rita, közösségfejlesztők 
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1. számú melléklet 

 

RENDEZVÉNYNAPTÁR 

Programok 2017. 

Dátum Program Helyszín 

Január 6. Gyerekszilveszter  Faluház 

Január-
február 

Hóemberépítő verseny Felsőtárkány 

Január  Világvándor klub – Gál Judit: Amerika Faluház 

Január 9-30. Anne Frank – Történelem a mának c. kiállítás Faluház 

Február 6.  Világvándor Klub – Kanada  Faluház 

Február 8.  Ragadványnevek Felsőtárkányban – Kiállítás Faluház 

Február 10. 
Farsangi táncház – farsangi népszokásokkal, 
farsangi fánkkal 

Faluház 

Február 18. Rétessütő műhely Faluház 

Március 14. Koszorúzás és ünnepi műsor Faluház 

Március 16. 
Ciklus-show – felvilágosító program az Általá-
nos Iskola 5. osztályosai számára 

Faluház 

Március  Világvándor Klub Faluház 

Április Világvándor Klub  Faluház 

Április 17. Hagyományőrző húsvét a Tájházban Tájház 

Április 21.  Foltvarró Klub Kiállítás Faluház 

Április 22. 
A Föld világnapja –Biciklis szemétgyűjtés a 
biciklisúton 

Felsőtárkány 

Május 1. Retró Majális Tópart 

Május 2. Nyugdíjas klub – anyák napja Faluház 

Május 26. Gyereknapi Táncház Faluház 

Május 28. Gyereknap a Tóparton Tópart 

Június 2.  Trianoni megemlékezés 
Nemzeti Össze-
tartozás tere 

Június 2. Gyertyafényes nyárindító piknik Tópart 

Június 7. Zeneiskola jubileumi koncert Faluház 

Június 23. Szent Iván éj, éjszakai csillagles Tópart 

Július 8. Úszó alkalmatlanságok  Tópart 

Július 23. Magdolna napi búcsú Tópart 

Augusztus 5-
6. 

Rétesnapok Tópart 

Augusztus 19. Szent István napi ünnepi műsor Tópart 

Szeptember 1. Tanévnyitó táncház Faluház 

Szeptember 
16. 

Falusi Forgatag  Tájház 

Szeptember 
27. 

Idősek világnapja a Nyugdíjas klubban Faluház 
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Október 14. Jótékonysági Bál Faluház 

Október 23. 56-os megemlékezés és koszorúzás Emlékmű 

November 24. Adventi táncház és mézeskalács sütés  Faluház 

December 6. Mikulás (Baba-mama klub)  Faluház 

December 
Adventi kézműves foglalkozások, karácsonyi 
koncert, Néptáncosok bálja 

Faluház 

Programok 2018. 

Dátum Program Helyszín 

Január 5. Gyerekszilveszter Faluház 

Január - február Hóemberépítő verseny Felsőtárkány 

Január 15. Világvándor Klub - Hawaii Faluház 

Február 2-4 Kultúrházak Éjszakája Faluház 

Február 2. 
Farsangi táncház - farsangi népszokásokkal, 
kézműves játszóházzal 

Faluház 

Február 17. Kézműves műhely 1 - Réteskészítés fortélyai Faluház 

Február 26. Világvándor Klub Faluház 

Március 14. Koszorúzás és megemlékezés ünnepi műsorral Faluház 

Március 19. Világvándor Klub  Faluház 

Március 20. 
Ciklus-show - felvilágosító program az Általá-
nos Iskola 5. osztályosai számára 

Faluház 

Április 2. Hagyományőrző húsvét Tájház 

Április 25. 
„Tiszta búzát szedeget a vadgalamb” VII. Nép-
zenei Találkozó  

Faluház 

Április 23. Világvándor Klub Faluház 

Április 29. Zenészbál  Faluház 

Május 1. Retró Majális Tópart 

Május 7-13. Cselekvő Közösségek Hete 
Faluház/Tájház/ 
Tópart/Könyvtár 

Május 14. Világvándor Klub Faluház 

Június 1. Gyertyafényes nyárindító piknik Tópart 

Június 4. Trianoni megemlékezés 
Nemzeti Összetar-
tozás Tere 

Június 6. Zeneiskolai évzáró koncert Faluház 

Június 23. 
Szent Iván éj, szentjánosbogarak megfigyelése 
rövid túra keretében 

Tópart 

Június 30. - júli-
us 1. 

Úszó Alkalmatlanságok VB és mini komolyze-
nei fesztivál 

Tópart 

Július 21. Tóparti zenészfesztivál Tópart 

Július 22. Magdolna napi búcsú Tópart 

Augusztus 4-5. Rétesnapok Tópart 

Augusztus 19. Szent István napi ünnepi műsor + tűzijáték Tópart/Faluház 

Szeptember 8. Falusi Forgatag Tájház 

Szeptember 14. Őszi táncház Faluház 
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Szeptember 17. Világvándor Klub Faluház 

Szeptember 28. Kávé Világnapja - Kávéház Faluház 

Szeptember 29. Filmklub Faluház 

Október 3. Idősek Világnapja a nyugdíjas Klubban Faluház 

Október 19. 1956-os megemlékezés és koszorúzás Emlékmű 

November 12. Világvándor Klub Faluház 

November 17. Jótékonysági Bál Faluház 

November 24. 
Jubileumi táncház - 10 éves a Mákvirág és Ad-
venti táncház mézeskalács sütéssel 

Faluház 

December  Adventi programok  Faluház 

December 10. Világvándor Klub Faluház 

December 15. Karácsonyi táncház Faluház 

Programok 2019. 

Dátum Program Helyszín 

Január 4.  Gyerekszilveszter Faluház 

Január - február Hóemberépítő verseny Felsőtárkány 

Január 28 Világvándor Klub  Faluház 

Február 15-17. Kultúrházak Éjszakája Faluház 

Február 5-16. Kéri Sándor fotókiállítás Faluház 

Február 14. Közösségi beszélgetés – TOP-projekt Faluház 

Február 15. Farsangi táncház - farsangi népszokásokkal, 
kézműves játszóházzal 

Faluház 

Február 16. Rétesműhely Faluház 

Február 21. Közösségi beszélgetés – TOP-projekt Faluház 

Február 24. Horgászati nyílt nap Tópart 

Február 11. Világvándor Klub Faluház 

Március 2. Közösségi beszélgetés – TOP-projekt Faluház 

Március 14. Koszorúzás és megemlékezés ünnepi műsorral Faluház 

Március Világvándor Klub - Tárkányaik a nagyvilágban Faluház 

Március 19. Közösségi beszélgetés – TOP-projekt Faluház 

Március 20. Ciklus-show - felvilágosító program az Általá-
nos Iskola 5. osztályosai számára 

Faluház 

Március 22. Nemzetközi ifjúsági találkozó Faluház 

Március 23. Rétesműhely Faluház 

Március 30. Jótékonysági est Faluház 

Április 6. Drámacsoport színpadi előadása Faluház 

Április 8. Könyvbemutató - Tündér Lili meséi Könyvtár 

Április 9. Közösségi beszélgetés – TOP-projekt Faluház 

Április 15 - má-
jus 3.  

Bálint Ágnes életmű kiállítás Faluház 

Április 15. Világvándor Klub - Tárkányiak a nagyvilágban  Faluház 

Április 22. Hagyományőrző húsvét Tájház 

Április 26. Szent György napi táncház Faluház 



54 

Április 28. Tájházak napja Tájház 

Április 30. Gordon maci kalandjai Faluház 

Május 1. Retró Majális Tópart 

Május 6-12 Cselekvő Közösségek Hete Faluház/Tájház/ 
Tópart/Könyvtár 

Május 6. Világvándor Klub - Tárkányiak a nagyvilágban Faluház 

Május 7. Bogaras nap Faluház 

Május 10. Palánta cserebere  Tájház 

Május 12. Flashmob Tópart 

Május 15. KI Mit Tud a Nyugdíjas Klubban Faluház 

Május 24. Közösségi beszélgetés – TOP-projekt Faluház 

Május 24. Természet-Fotó-Film Faluház 

Május 25. Közösségi beszélgetés – TOP-projekt Faluház 
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Programok 2019. június 1.-től 

Dátum Program Helyszín Program leírása Program célja TOP 

Június 3. Pedagógusnap Faluház Iskolai rendezvény. 
A helyi identitás és kohé-
zió erősítése.  

Június 4. 
Trianoni 
megemlékezés 

Nemzeti Össze-
tartozás Tere 

Megemlékezés, ünnepi műsor. 
A nemzeti identitás erősí-
tése.  

Június 10. 
Értéktár Bizott-
ság - összejövetel 

Tájház  A Tájház értékeinek feltárása. 
Hagyományőrzés, a helyi 
értékek feltárása. 

X 

Június 11. 
Világvándor 
Klub - honisme-
reti sorozat 

Faluház 

Visszatérő, rendszeres turisztikai ismeretter-
jesztő előadássorozat, élménybeszámoló. Tér-

ségben rejlő kincsek megismerése, a jelenleg mű-
ködő Világvándor Klub tematikájának kibővítése 
"Ismerd meg hazádat" címmel. 

Tudásátadás, ismeretter-
jesztés. A helyi, nemzeti 
identitás erősítése. Helyi, 
térségi értékek bemutatá-
sa. 

X 

Június 14. 
Gyertyafényes 
nyárindító piknik 

Tópart Visszatérő szabadidős közösségi program. 
Helyi lakosok, közösségek 
találkozása.  

Június 21. Szent Iván éj Tópart 

Visszatérő szórakoztató rendezvény - tűzugrás, 
táncház, a szentjánosbogarak megfigyelése. Új 
programelem: a Boldogasszony Papucsa Ter-
mészetjáró Egyesület kezdeményezésére éjsza-
kai séta az erdőben a civil szervezet bevonásá-
val. 

Helyi lakosok, közösségek 
találkozása, ismeretter-
jesztés, természeti értékek 
megőrzése. 

X 

Június 25. 
Nagyszülő-
Unoka találkozó 

Tópart 
Megkezdődik a helyi iskola történetének feltá-
rása. Beszélgetések- akkor és most témakörben. 
Családfakutatás témában előadás. 

A helyi közösségek törté-
neti feltárása. A generáci-
ók közötti szakadék csök-
kentése, a családi kötelé-
kek erősítése. 

X 
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Június 28. 

Észak-
magyarországi 
Tájházak Regioná-
lis találkozója 

Faluház Tájházak és szakemberek találkozója. 
Tudásmegosztás, tapaszta-
latcsere.  

Július 20. 
II. Felsőtárkányi 
Fúvószenekari 
Találkozó 

Tópart 

Visszatérő zenei fesztivál és szórakoztató inter-
aktív nagyrendezvény, gasztronómiai elemek-
kel. Új programelem: hangszerbemutató a Fú-
vószenekar közreműködésével. Toborzás, tag-
ság bővítése. 

Helyi lakosok, közösségek 
találkozása, ismeretter-
jesztés, helyi értékek meg-
őrzése. 

X 

Július 
Úszó Alkalmatlan-
ságok Világbaj-
noksága 

Tópart 

Úszó alkalmatlanságok világbajnoksága és 
Vígtárkányi Malacságok főzőverseny nagyren-
dezvény. 
 

Helyi lakosok, közösségek 
találkozása, kapcsolatépí-
tés, helyi értékek és identi-
tás erősítése. 

 

Július 21. 
Magdolna napi 
búcsú  

Tópart 
Visszatérő hagyományőrző szabadidős prog-
ram. 

Hagyományőrzés, a nem-
zeti és helyi identitás erő-
sítése. 

 

Augusztus 
3-4 

Rétesnapok Tópart 

Visszatérő gasztro-kulturális nagyrendezvény a 
Nyugdíjas Klub közreműködésével. Új prog-
ramelem: Viseleti bemutató a helyi hagyo-
mányőrzők közreműködésével.   

Hagyományőrzés és a he-
lyi értékek bemutatása. 

X 

Augusztus Információs pont  Faluház 

A közösségfejlesztési folyamatról, annak ered-
ményeiről, az ahhoz való csatlakozás lehetősé-
geiről, valamint a helyi közügyekről az érintet-
teket tájékoztató közösségi információs pont 
átadása. 

A nyilvánosság és társa-
dalmasítás, valamint a 
helyi tájékoztatás biztosí-
tása. 

X 

Augusztus 
20. 

Szent István napi 
ünnepi műsor 

Tópart/Faluház 
Megemlékezés, ünnepi műsor, elismerések át-
adása és tűzijáték. 

A nemzeti identitás erősí-
tése.  

Augusztus 
31. 

Részvételi fórum Faluház 
A közösségi folyamat bemutatása, az eddigi 
eredmények megvitatása, tájékoztatás. A Cse-
lekvési terv felülvizsgálata. 

Nyilvánosság, vélemény-
nyilvánítás biztosítása. 

X 
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Szeptember 
14. 

Falusi Forgatag Tájház 
Visszatérő hagyományőrző falusi népszokások 
bemutatója, gasztronómia, zenei program. 

Hagyományőrzés és a he-
lyi értékek bemutatása.  

Szeptember 
27. 

Őszi táncház Faluház 
A Felsőtárkányi Hagyományőrző Közalapítvány 
táncházi programja, tánctanulás, bemutatók. 
Flashmob – táncoljuk körbe a falut. 

Hagyományőrzés és a he-
lyi értékek bemutatása. 

X 

Szeptember  
Világvándor 
Klub - honisme-
reti sorozat 

Faluház 

Visszatérő, rendszeres turisztikai ismeretter-
jesztő előadássorozat, élménybeszámoló. Tér-

ségben rejlő kincsek megismerése, a jelenleg mű-
ködő Világvándor Klub tematikájának kibővítése 
"Ismerd meg hazádat" címmel. 

Tudásátadás, ismeretter-
jesztés. A helyi, nemzeti 
identitás erősítése. Helyi, 
térségi értékek bemutatá-
sa. 

X 

Szeptember 
Értéktár nap a 
Tájházban 

Tájház 
Hagyományőrző falusi népszokások bemutató-
ja, gasztronómia, zenei program. 

Hagyományőrzés, helyi 
értékek felkarolása. 

 

Szeptember  
Eger Térsége Ci-
vil Kerekasztal 

Faluház 
Az Eger Térsége Civil Kerekasztal létrehozása 
az egyesület tíz tagtelepülésének bevonásával.  

A térségi koordináció és 
összefogás megteremtése, 
megerősítése. 

X 

Szeptember 
30. 

Kávé Világnapja Faluház 
Kávéházi gasztrorendezvény, kávéházi ismere-
tek átadása. 

Helyi lakosok, közösségek 
találkozása.  

Október Szomszédolás 
ETFE tagtelepü-
lések 

A közösségi eredmények bemutatása, a szom-
szédos közösségeket megismertető bemutatko-
zások, akciók megvalósítása a tagtelepüléseken. 

Térségi kohézió erősítése. X 

Október 2. 
Idősek Világnapja 
a nyugdíjas Klub-
ban 

Faluház 
Ünnepi műsor a helyi idősek és fiatalok részvé-
telével. 

Helyi lakosok találkozása. 
Generációk közötti kap-
csolat erősítése, kapcso-
latépítés. 

 

Október 5. 
Kutyanap a Tó-
parton 

Tópart 
A felelős kutyatartás, az állatokkal való együtt-
élés és az állattartás témaköréhez kapcsolódó 
szabadidős program. 

Ismeretterjesztés, közös-
ségi szemléletformálás. 

X 

Október Világvándor Klub Faluház 
Visszatérő, rendszeres turisztikai ismeretter-
jesztő előadássorozat, élménybeszámoló. 

Tudásátadás, ismeretter-
jesztés.  
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Október 22. 
1956-os megemlé-
kezés és koszorú-
zás 

56-os emlékmű Megemlékezés, ünnepi műsor. 
A nemzeti identitás erősí-
tése.  

November  Pályázati okosító Faluház 

A helyi civil szervezeteknek és magánszemé-
lyeknek tájékoztató jellegű előadás a pályázati 
lehetőségekről azok menetéről, hasznos tudni-
valókról. 

Közösségi képzés, ismeret-
terjesztés. 

X 

November  Világvándor Klub Faluház 
Visszatérő, rendszeres turisztikai ismeretter-
jesztő előadássorozat, élménybeszámoló. 

Tudásátadás, ismeretter-
jesztés.  

November  Részvételi fórum Faluház 
A közösségi folyamat eredményeinek megvita-
tása, tájékoztatás. A Cselekvési terv felülvizsgá-
lata.  

Nyilvánosság, vélemény-
nyilvánítás biztosítása. 

X 

November 
16. 

Jótékonysági Bál Faluház Zenés, szórakoztató program. 
Közösségépítés, hagyo-
mányteremtés.  

November 
22. 

Adventi táncház 
mézeskalács sütés-
sel 

Faluház 
Néptánccal és zenével összekötött 
gasztroprogram az idősek és a fiatalok bevoná-
sával. 

Hagyományőrzés, generá-
ciók közötti ismeretát-
adás, közösségek erősíté-
se.  

 

November  
Nyugdíjas Klub - 
hol volt, hol nem 
volt 

Faluház 
Az iskola történetének feltárása – közösségi 
beszélgetés, fényképek, tárgyi emlékek gyűjté-
sének megkezdése. 

A közösségi tevékenység 
történeti feltárása és a lakos-
ság számára elérhetővé téte-
le. 

X 

December 
Helyi alkotók 
kiállítása 

Faluház 
A kiállítás keretében lehetőséget kívánunk biz-
tosítani a helyi alkotóknak, akik hobbi szinten 
kézműveskednek, alkotnak. 

A helyi értékek bemutatá-
sa, felkarolása, népszerűsí-
tése. 

X 

December 
Felelős Szülők 
Klubja 

Faluház 

Szülők tájékoztatása, egymás közötti tapaszta-
latcsere lehetőségének biztosítása a Baba-Mama 

Klub keretein belül és a lakosságnak szóló tájékoz-

tató előadások, workshopok. Célja: gyermekeink 

tudatos, felelős nevelése. 

Ismeretterjesztés, kapcso-
latépítés. 

X 
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December 
1. 

Adventi progra-
mok 1 

Faluház 
A kézműves műhely és gasztro-kulturális ren-
dezvény célja az ünnepekre való hangolódás. 

Hagyományőrzés, generá-
ciók közötti ismeretát-
adás, közösségek erősíté-
se.  

 

December 
8. 

Adventi progra-
mok 2 

Faluház 
A kézműves műhely és gasztro-kulturális ren-
dezvény célja az ünnepekre való hangolódás. 

Hagyományőrzés, generá-
ciók közötti ismeretát-
adás, közösségek erősíté-
se.  

 

December 
14. 

Néptáncos kará-
csony 

Faluház Közösségi táncház 
Hagyományok őrzése, kö-
zösségi kapcsolatok ápolá-
sa. 

 

December Adventi ablakok Felsőtárkány 

A játékos verseny célja a közösség összefogásá-
val településünk ünnepi hangulatba öltözteté-
se. Új projektelem: az intézmények, civil szer-
vezetek, munkahelyek csatlakozása. 

Közösségi program, helyi 
értékek bemutatása. 

X 

December 
15. 

Adventi progra-
mok 3 

Faluház 
A kézműves műhely és gasztro-kulturális ren-
dezvény célja az ünnepekre való hangolódás. 

Hagyományőrzés, generá-
ciók közötti ismeretát-
adás, közösségek erősíté-
se.  

 

December 
Zeneiskolai Ad-
venti Koncert 

Faluház Zenés, szórakoztató műsor 
A helyi értékek bemutatá-
sa, felkarolása, népszerűsí-
tése. 

 

December 
21. 

Fúvószenekar ka-
rácsonyi koncertje 

Faluház Zenés, szórakoztató műsor 
A helyi értékek bemutatá-
sa, felkarolása, népszerűsí-
tése. 

 

December 
21. 

Adventi progra-
mok 4 

Faluház 
A kézműves műhely és gasztro-kulturális ren-
dezvény célja az ünnepekre való hangolódás. 

Hagyományőrzés, generá-
ciók közötti ismeretát-
adás, közösségek erősíté-
se.  
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Programok 2020. 

Dátum Program Helyszín Program leírása Program célja TOP 

Január 3. Gyerekszilveszter Faluház 
Visszatérő zenés, interaktív rendezvény gyere-
keknek. 

Közösségépítés, szabadidő 
eltöltése.  

Január - 
február 

Hóemberépítő 
verseny 

Felsőtárkány 
Időjárástól függően visszatérő téli program gye-
rekeknek. 

Közösségépítés, szabadidő 
eltöltése.  

Január Részvételi fórum  Faluház 

Szólalj meg ifjúság! – a fiatalok bevonása a kö-
zösségi folyamat eredményeinek megvitatása a 
projekt eredményeinek tájékoztatása. A Cse-
lekvési terv felülvizsgálata. 

Nyilvánosság, vélemény-
nyilvánítás biztosítása. 

X 

Január 
Az iskola törté-
nete 

Faluház 
Kiállítás – az általános iskola történetének be-
mutatása, az összegyűjtött fényképek és tárgyi 
emlékek bemutatása. 

A közösségi tevékenység 
történeti feltárása és a lakos-
ság számára elérhetővé téte-
le. 

X 

Január  
Világvándor 
Klub - honisme-
reti sorozat 

Faluház 

Visszatérő, rendszeres turisztikai ismeretter-
jesztő előadássorozat, élménybeszámoló. Tér-

ségben rejlő kincsek megismerése, a jelenleg mű-
ködő Világvándor Klub tematikájának kibővítése 
"Ismerd meg hazádat" címmel. 

Tudásátadás, ismeretter-
jesztés. A helyi, nemzeti 
identitás erősítése. Helyi, 
térségi értékek bemutatá-
sa. 

X 

Február 14-
16. 

Kultúrházak Éj-
szakája 

Faluház 
Táncház, mesélés, farsangi népszokások felele-
venítése. Közösségi nagyrendezvény. 

Hagyományápolás, közös-
ségépítés, generációk és 
közösségek találkozása. 

 

Február 14. Farsangi táncház Faluház 
Farsangi népszokások bemutatója és gasztro-
nómia, kézműves játszóház. 

Hagyományápolás, közös-
ségépítés, generációk ta-
lálkozása. 

 

Február 22. Rétesműhely Faluház Visszatérő gasztronómiai program. 
Generációk közötti tudás-
átadás, helyi érték megőr-
zése. 
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Február 
Világvándor 
Klub - honisme-
reti sorozat 

Faluház 

Visszatérő, rendszeres turisztikai ismeretter-
jesztő előadássorozat, élménybeszámoló. Tér-

ségben rejlő kincsek megismerése, a jelenleg mű-
ködő Világvándor Klub tematikájának kibővítése 
"Ismerd meg hazádat" címmel. 

Tudásátadás, ismeretter-
jesztés. A helyi, nemzeti 
identitás erősítése. Helyi, 
térségi értékek bemutatá-
sa. 

X 

Február 
Megújuló ener-
giák 

Faluház 

A helyi intézményeknek, gazdasági szereplők-
nek és civil szervezeteknek, magánszemélyek-
nek tájékoztató előadás a megújuló energiák-
ról. 

Közösségi képzés, ismeret-
terjesztés. 

X 

Március 15. 
Koszorúzás és 
megemlékezés 
ünnepi műsorral 

Faluház Megemlékezés, ünnepi műsor. 
A nemzeti identitás erősí-
tése. 

 

Március Világvándor Klub Faluház 
Visszatérő, rendszeres turisztikai ismeretter-
jesztő előadássorozat, élménybeszámoló. 

Tudásátadás, ismeretter-
jesztés. 

 

Március Magbörze Faluház 
 A Tárkányi Kertbarátok csoport kezdeménye-
zésére megvalósuló program. 

Helyi közösségek erősíté-
se, kapcsolatépítés. 

X 

Március 20. Ciklus-show  Faluház 
Felvilágosító program az általános iskola 5. osz-
tályos tanulói számára. 

 Ismeretterjesztés.  

Március 21. 
Drogprevenciós 
előadás  

Faluház 
Felvilágosító előadások az általános iskola 8. 
osztályos tanulói számára. 

 Ismeretterjesztés.  

Március 28. 
Így sütöttek 
nagyanyáink 

Faluház 
Gasztronómiai program a Nyugdíjas Klub kez-
deményezésére. 

Generációk közötti tudás-
átadás, hagyományőrzés. 

X 

Április 6. Részvételi fórum  Faluház 
Közmeghallgatás. A közösségi folyamat ered-
ményeinek megvitatása, tájékoztatás. A Cselek-
vési terv felülvizsgálata. 

Nyilvánosság, vélemény-
nyilvánítás biztosítása. 

X 

Április 13. 
Hagyományőrző 
húsvét 

Tájház 
Népszokások, hagyományok bemutatása, 
gyermekprogramok. 

Hagyományőrzés és a he-
lyi értékek bemutatása. 
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Április 24. 
Szent György napi 
táncház 

Faluház Zenés táncház szabadidő program. 
Hagyományok őrzése, kö-
zösségi kapcsolatok ápolá-
sa. 

 

Április 25. 
Tájházak napja – 
Térségi 
szomszédolás  

Tájház 
A közösségi eredmények bemutatása, a szom-
szédos közösségeket megismertető bemutatko-
zások, akciók megvalósítása a tagtelepüléseken. 

Térségi hagyományőrzés 
és a térségi értékek, alko-
tók bemutatása. 

X 

Május 1. Retró Majális Tópart Zenés, kulturális nagyrendezvény, felvonulás. 
Helyi lakosok, közösségek 
találkozása. 

 

Május 6. Világvándor Klub  Faluház 
Visszatérő, rendszeres turisztikai ismeretter-
jesztő előadássorozat, élménybeszámoló. 

Tudásátadás, ismeretter-
jesztés. 

 

Május 7. 
Bringázz a suli-
ba!  

Faluház, telepü-
lés egésze 

A védtelen közlekedők közlekedésbiztonságát 
célzó szemléletformáló kampány és a kerékpá-
ros kultúrát népszerűsítő program.  

Közlekedésbiztonsági 
program, közösségi szem-
léletformálás. 

X 

Június 4. 
Trianoni megem-
lékezés 

Nemzeti össze-
tartozás Tere 

Megemlékezés, ünnepi műsor. 
A nemzeti identitás erősí-
tése. 

 

Június 12. 
Gyertyafényes 
nyárindító piknik 

Tópart Visszatérő szabadidős közösségi program. 
Helyi lakosok, közösségek 
találkozása. 

 

Június 26. Szent Iván éj Tópart 

Visszatérő közösségi rendezvény - tűzugrás, 
táncház, a szentjánosbogarak megfigyelése. A 
Boldogasszony Papucsa Természetjáró Egyesü-
let kezdeményezésére éjszakai séta az erdőben 
a civil szervezet bevonásával. 

Helyi lakosok, közösségek 
találkozása, ismeretter-
jesztés, természeti értékek 
megőrzése. 

X 

Július  
Tárkányok talál-
kozója 

Faluház, Tópart Közösségi, kulturális nagyrendezvény. 
A testvértelepülések kö-
zötti együttműködés erő-
sítése. 

 

Július 
Úszó Alkalmatlan-
ságok Világbaj-
noksága 

Tópart 
Úszó alkalmatlanságok világbajnoksága és 
Vígtárkányi Malacságok főzőverseny nagyren-
dezvény. 

Helyi lakosok, közösségek 
találkozása, kapcsolatépí-
tés, helyi értékek és identi-
tás erősítése. 
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Július 
Helytörténeti 
Plusz 

 Faluház 
A Tárkányok Találkozója alkalmából a testvér-
településekre jellemző helytörténeti kiállítás. 

A testvértelepülések kö-
zötti együttműködés erő-
sítése. A helyi értékek be-
mutatása, a helyi identitás 
erősítése. 

X 

Július 18. 
III. Felsőtárkányi 
Fúvószenekari 
Találkozó 

Tópart 

Visszatérő zenei fesztivál és szórakoztató inter-
aktív nagyrendezvény, gasztronómiai elemek-
kel. Hangszerbemutató a Fúvószenekar közre-
működésével. Toborzás, tagság bővítése. 

Helyi lakosok, közösségek 
találkozása, ismeretter-
jesztés, helyi értékek meg-
őrzése. 

X 

Július 19. 
Magdolna napi 
búcsú  

Tópart 
Visszatérő hagyományőrző szabadidős prog-
ram. 

Hagyományőrzés, a nem-
zeti és helyi identitás erő-
sítése. 

 

Augusztus 
3-4 

Rétesnapok Tópart 

Visszatérő gasztro-kulturális rendezvény a 
Nyugdíjas Klub közreműködésével. Új prog-
ramelem: vendég néptáncegyüttes szereplése - 
szomszédok népviseletei szokásai. 

Hagyományőrzés és a he-
lyi, térségi értékek bemu-
tatása. 

X 

Augusztus 
20. 

Szent István napi 
ünnepi műsor 

Tópart/Faluház 
Megemlékezés, ünnepi műsor, elismerések át-
adása és tűzijáték. 

A nemzeti identitás erősí-
tése. 

 

Szeptember Bringázz okosan!  
Település egé-
sze, iskola 

A védtelen közlekedők közlekedésbiztonságát 
célzó szemléletformáló kampány és a kerékpá-
ros kultúrát népszerűsítő program.  

Közlekedésbiztonsági 
képzés, közösségi szemlé-
letformálás. 

X 

Szeptember 
14. 

Értéktár nap a 
Tájházban 

Tájház 
Hagyományőrző falusi népszokások bemutató-
ja, gasztronómia, zenei program. 

Hagyományőrzés, helyi 
értékek felkarolása. 

 

Szeptember 
27. 

Őszi táncház  Faluház 
Táncház – néptánc és hajviselet bemutató, 
tánctanítás, hajfonások tanítása szülőknek, 
táncosoknak. 

Hagyományőrzés és a he-
lyi értékek bemutatása. 
Helyi képzés. 

X 

Szeptember  Világvándor Klub Faluház 
Visszatérő, rendszeres turisztikai ismeretter-
jesztő előadássorozat, élménybeszámoló. 

Tudásátadás, ismeretter-
jesztés. 
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Szeptember 
30. 

Kávé Világnapja Faluház 
Kávéházi gasztrorendezvény, kávéházi ismere-
tek átadása. 

Helyi lakosok, közösségek 
találkozása. 

 

Október 2. 
Idősek Világnapja 
a nyugdíjas Klub-
ban 

Faluház 
Ünnepi műsor a helyi idősek és fiatalok részvé-
telével. 

Helyi lakosok találkozása. 
Generációk közötti kap-
csolat erősítése, kapcso-
latépítés. 

 

Október 
Világvándor 
Klub - honisme-
reti sorozat 

Faluház 

Visszatérő, rendszeres turisztikai ismeretter-
jesztő előadássorozat, élménybeszámoló. Tér-

ségben rejlő kincsek megismerése, a jelenleg mű-
ködő Világvándor Klub tematikájának kibővítése 
"Ismerd meg hazádat" címmel. 

Tudásátadás, ismeretter-
jesztés. A helyi, nemzeti 
identitás erősítése. Helyi, 
térségi értékek bemutatá-
sa. 

X 

Október 
Felelős Szülők 
Klubja 

Faluház 

Szülők tájékoztatása, egymás közötti tapaszta-
latcsere lehetőségének biztosítása a Baba-Mama 

Klub keretein belül és a lakosságnak szóló tájékoz-

tató előadások, workshopok. Célja: gyermekeink 

tudatos, felelős nevelése. 

Ismeretterjesztés, kapcso-
latépítés. 

X 

Október Egészségnap Faluház 
 Lakossági egészségügyi programok, előadások, 
szűrővizsgálatok, egészséges ételek bemutatója. 

Ismeretterjesztés, preven-
ció. 

 

Október 22. 
1956-os megemlé-
kezés és koszorú-
zás 

56-os emlékmű Megemlékezés, ünnepi műsor. 
A nemzeti identitás erősí-
tése. 

 

November 
Eger Térsége Ci-
vil Kerekasztal 

Faluház 

Az Eger Térsége Civil Kerekasztal ülése. Cél 
térségi adatbázis létrehozása, valamint a helyi 
közösségi eredményeket térségi szintű össze-
hangolása. 

Térségi kohézió erősítése. X 

November Részvételi fórum Faluház 
A közösségi folyamat eredményeinek megvita-
tása, tájékoztatás. A Cselekvési terv felülvizsgá-
lata. Éves értékelő. 

Nyilvánosság, vélemény-
nyilvánítás biztosítása. 

X 

November 
21. 

Jótékonysági Bál Faluház Zenés, szórakoztató program 
Közösségépítés, hagyo-
mányteremtés. 
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November 
28. 

Adventi táncház 
mézeskalács sütés-
sel 

Faluház 
Néptánccal és zenével összekötött 
gasztroprogram az idősek és a fiatalok bevoná-
sával. 

Hagyományőrzés, generá-
ciók közötti ismeretát-
adás, közösségek erősíté-
se.  

 

December Adventi ablakok  Felsőtárkány Közösségi program. 
Közösségépítés, helyi 
identitás erősítése. 

X 

December 
Adventi progra-
mok  

Faluház 
A kézműves műhely és gasztro-kulturális ren-
dezvény célja az ünnepekre való hangolódás. 

Hagyományőrzés, generá-
ciók közötti ismeretát-
adás, közösségek erősíté-
se.  

 

December 
Zeneiskolai Ad-
venti Koncert 

Faluház Zenés, szórakoztató műsor. 
A helyi értékek bemutatá-
sa, felkarolása, népszerűsí-
tése. 

 

December 
Fúvószenekar ka-
rácsonyi koncertje 

Faluház Zenés, szórakoztató műsor. 
A helyi értékek bemutatá-
sa, felkarolása, népszerűsí-
tése. 

 

Programok 2021 

Dátum Program Helyszín Program leírása Program célja TOP 

Január 5. Gyerekszilveszter Faluház 
Visszatérő zenés, interaktív rendezvény gyere-
keknek. 

Közösségépítés, szabadidő 
eltöltése.  

Január - 
február 

Hóemberépítő ver-
seny 

Felsőtárkány 
Időjárástól függően visszatérő téli program 
gyerekeknek. 

Közösségépítés, szabadidő 
eltöltése. 

 

Február 14. Farsangi táncház Faluház 
Farsangi népszokások bemutatója és gasztro-
nómia, kézműves játszóház. 

Hagyományápolás, közös-
ségépítés, generációk ta-
lálkozása. 
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Február 14-
16. 

Kultúrházak Éjsza-
kája 

Faluház 
Táncház, mesélés, farsangi népszokások fel-
elevenítése. Közösségi nagyrendezvény. 

Hagyományápolás, közös-
ségépítés, generációk és 
közösségek találkozása. 

 

Február Részvételi fórum  Faluház 

Szólalj meg ifjúság! – a fiatalok bevonása a kö-
zösségi folyamat eredményeinek megvitatása a 
projekt eredményeinek tájékoztatása. A Cse-
lekvési terv felülvizsgálata. 

Nyilvánosság, vélemény-
nyilvánítás biztosítása. 

X 

Február 22. Rétesműhely Faluház Visszatérő gasztronómiai program. 
Generációk közötti tudás-
átadás, helyi érték megőr-
zése. 

 

Március 15. 
Koszorúzás és meg-
emlékezés ünnepi 
műsorral 

Faluház Megemlékezés, ünnepi műsor. 
A nemzeti identitás erősí-
tése. 

 

Március 
Világvándor Klub 
- Kóstold körbe a 
világot 

Faluház 
Ismeretterjesztő sorozat, mely a térség és a 
távoli tájak gasztronómiáját ismerteti meg. 

Ismeretterjesztés, térségi 
értékek erősítés. 

X 

Március 
Felelős Szülők 
Klubja 

Faluház 

Szülők tájékoztatása, egymás közötti tapaszta-
latcsere lehetőségének biztosítása a Baba-

Mama Klub keretein belül és a lakosságnak szóló 

tájékoztató előadások, workshopok. Célja: gyer-

mekeink tudatos, felelős nevelése. 

Ismeretterjesztés, kapcso-
latépítés. 

X 

Március Magbörze Faluház 
 A Tárkányi Kertbarátok csoport kezdeménye-
zésére megvalósuló program. 

Helyi közösségek erősíté-
se, kapcsolatépítés. 

X 

Március 20. Ciklus-show  Faluház 
Felvilágosító program az általános iskola 5. 
osztályos tanulói számára. 

 Ismeretterjesztés.  

Április 10. Gasztroklub  Faluház Gasztronómiai program. Közösségépítés.  

Április 
Hagyományőrző 
húsvét 

Tájház 
Népszokások, hagyományok bemutatása, 
gyermekprogramok. 

Hagyományőrzés és a he-
lyi értékek bemutatása. 
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Április 
Szent György napi 
táncház 

Faluház Zenés táncház szabadidő program. 
Hagyományok őrzése, 
közösségi kapcsolatok 
ápolása. 

 

Április 
Tájházak napja – 
Térségi 
szomszédolás  

Tájház 

A közösségi eredmények bemutatása, a szom-
szédos közösségeket megismertető bemutat-
kozások, akciók megvalósítása a tagtelepülé-
seken. 

Térségi hagyományőrzés 
és a térségi értékek, alko-
tók bemutatása. 

X 

Április 
Média és PR a 
vendéglátásban 

Faluház 
Kommunikációs, marketing képzés. Az online 
média és PR világa. A helyi szállásadók, ven-
déglátók tájékoztatása. 

Ismeretterjesztés, közös-
ségi képzés. 

X 

Május 1. Retró Majális Tópart Zenés, kulturális nagyrendezvény, felvonulás. 
Helyi lakosok, közösségek 
találkozása. 

 

Május 
Világvándor Klub 
- honismereti so-
rozat 

Faluház 

Visszatérő, rendszeres turisztikai ismeretter-
jesztő előadássorozat, élménybeszámoló. Tér-

ségben rejlő kincsek megismerése, a jelenleg mű-
ködő Világvándor Klub tematikájának kibővíté-
se "Ismerd meg hazádat" címmel. 

Tudásátadás, ismeretter-
jesztés. A helyi, nemzeti 
identitás erősítése. Helyi, 
térségi értékek bemutatá-
sa. 

 

Május 7. 
Bringás piknik a 
Barát réten  

  
A védtelen közlekedők közlekedésbiztonságát 
célzó szemléletformáló kampány és a kerékpá-
ros kultúrát népszerűsítő program.  

Közlekedésbiztonsági 
program, közösségi szem-
léletformálás. 

X 

Június 4. 
Trianoni megemlé-
kezés 

Nemzeti össze-
tartozás Tere 

Megemlékezés, ünnepi műsor. 
A nemzeti identitás erősí-
tése. 

 

Június 11. 
Gyertyafényes nyár-
indító piknik 

Tópart Visszatérő szabadidős közösségi program. 
Helyi lakosok, közösségek 
találkozása. 

 

Június 23. Szent Iván éj Tópart 

Visszatérő közösségi rendezvény - tűzugrás, 
táncház, a szentjánosbogarak megfigyelése. A 
Boldogasszony Papucsa Természetjáró Egyesü-
let kezdeményezésére éjszakai séta az erdőben 
a civil szervezet bevonásával. 

Helyi lakosok, közösségek 
találkozása, ismeretter-
jesztés, természeti értékek 
megőrzése. 

X 
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Július 
Úszó Alkalmatlan-
ságok Világbajnok-
sága 

Tópart 
Úszó alkalmatlanságok világbajnoksága és 
Vígtárkányi Malacságok főzőverseny nagyren-
dezvény. 

Helyi lakosok, közösségek 
találkozása, kapcsolatépí-
tés, helyi értékek és iden-
titás erősítése. 

 

Július 
III. Felsőtárkányi 
Fúvószenekari 
Találkozó 

Tópart 

Visszatérő zenei fesztivál és szórakoztató in-
teraktív nagyrendezvény, gasztronómiai ele-
mekkel. Hangszerbemutató a Fúvószenekar 
közreműködésével. Toborzás, tagság bővítése. 

Helyi lakosok, közösségek 
találkozása, ismeretter-
jesztés, helyi értékek 
megőrzése. 

X 

Július 19. 
Magdolna napi bú-
csú  

Tópart 
Visszatérő hagyományőrző szabadidős prog-
ram. 

Hagyományőrzés, a nem-
zeti és helyi identitás erő-
sítése. 

 

Augusztus 
3-4. 

Rétesnapok- rétes 
mustra 

Tópart 

Visszatérő gasztro-kulturális nagyrendezvény 
a Nyugdíjas Klub közreműködésével. Új prog-
ramelem: térség gasztronómiai kínálatának 
bemutatkozása. 

Hagyományőrzés és a he-
lyi, térségi értékek bemu-
tatása. 

X 

Augusztus Részvételi fórum  Faluház 
Közmeghallgatás. A közösségi folyamat ered-
ményeinek megvitatása, tájékoztatás. A Cse-
lekvési terv felülvizsgálata. 

Nyilvánosság, vélemény-
nyilvánítás biztosítása. 

X 

Augusztus 
Hogyan viseld a 
viseletedet? 

Faluház 
Hagyományőrző, ismeretátadó közösségi ak-
ció, táncosok és szüleik tájékoztatása a megfe-
lelő viseletgondozásról, praktikák. 

Hagyományőrzés, isme-
retterjesztés. 

X 

Augusztus 
20. 

Szent István napi 
ünnepi műsor 

Tópart/Faluház 
Megemlékezés, ünnepi műsor, elismerések 
átadása és tűzijáték. 

A nemzeti identitás erősí-
tése. 

 

Szeptember 
14. 

Értéktár nap a Táj-
házban 

Tájház 
Hagyományőrző falusi népszokások bemuta-
tója, gasztronómia, zenei program. 

Hagyományőrzés, helyi 
értékek felkarolása. 

 

Szeptember 
27. 

Őszi táncház  Faluház 
Táncház – néptánc és népviselet bemutató, 
tánctanítás. 

Hagyományőrzés és a he-
lyi értékek bemutatása. 
Helyi képzés. 

X 

Szeptember 
30. 

Kávé Világnapja Faluház 
Kávéházi gasztrorendezvény, kávéházi ismere-
tek átadása. 

Helyi lakosok, közösségek 
találkozása. 
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Október 1. 
Idősek Világnapja a 
nyugdíjas Klubban 

Faluház 
Ünnepi műsor a helyi idősek és fiatalok rész-
vételével. 

Helyi lakosok találkozása. 
Generációk közötti kap-
csolat erősítése, kapcso-
latépítés. 

 

Október 
Hogyan viseld a 
viseletedet? 

Faluház 
Hagyományőrző, ismeretátadó közösségi ak-
ció, táncosok és szüleik tájékoztatása a megfe-
lelő viseletgondozásról, praktikák. 

Hagyományőrzés, isme-
retterjesztés. 

X 

Október 
Világvándor Klub 
- honismereti so-
rozat 

Faluház 

Visszatérő, rendszeres turisztikai ismeretter-
jesztő előadássorozat, élménybeszámoló. Tér-

ségben rejlő kincsek megismerése, a jelenleg mű-
ködő Világvándor Klub tematikájának kibővíté-
se "Ismerd meg hazádat" címmel. 

Tudásátadás, ismeretter-
jesztés. A helyi, nemzeti 
identitás erősítése. Helyi, 
térségi értékek bemutatá-
sa. 

X 

Október Egészségnap Faluház 
 Lakossági egészségügyi programok, előadá-
sok, szűrővizsgálatok, tippek téli betegségek 
megelőzésére. 

Ismeretterjesztés, preven-
ció. 

 

Október 22. 
1956-os megemlé-
kezés és koszorúzás 

56-os emlékmű Megemlékezés, ünnepi műsor. 
A nemzeti identitás erősí-
tése. 

 

Október 
Eger Térsége Civil 
Kerekasztal 

Faluház 

Az Eger Térsége Civil Kerekasztal ülése. Cél 
térségi adatbázis létrehozása, valamint a helyi 
közösségi eredményeket térségi szintű össze-
hangolása. 

Térségi kohézió erősítése. X 

November 
Környezetvédelmi 
képzés 

Faluház 
ismeretterjesztő sorozat, lakossági figyelem-
felkeltése az ökotudatos életmódról, környe-
zetvédelemről. 

Közösségi képzés, isme-
retterjesztés. 

X 

November Részvételi fórum  Faluház 

Szólalj meg ifjúság! – a fiatalok bevonása a kö-
zösségi folyamat eredményeinek megvitatása, 
a projekt eredményeinek tájékoztatása. A Cse-
lekvési terv felülvizsgálata. 

Nyilvánosság, vélemény-
nyilvánítás biztosítása. 

X 

 
November 

Jótékonysági Bál Faluház Zenés, szórakoztató program. 
Közösségépítés, hagyo-
mányteremtés. 
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21. 

November 
28. 

Adventi táncház 
mézeskalács sütés-
sel 

Faluház 
Néptánccal és zenével összekötött 
gasztroprogram az idősek és a fiatalok bevo-
násával. 

Hagyományőrzés, generá-
ciók közötti ismeretát-
adás, közösségek erősíté-
se.  

 

December 
1. 

Adventi programok  Faluház 
A kézműves műhely és gasztro-kulturális ren-
dezvény célja az ünnepekre való hangolódás. 

Hagyományőrzés, generá-
ciók közötti ismeretát-
adás, közösségek erősíté-
se.  

 

December 
14. 

Néptáncos kará-
csony 

Faluház Táncház - zenés, szórakoztató műsor. 
Hagyományok őrzése, 
közösségi kapcsolatok 
ápolása 

 

December 
Zeneiskolai Ad-
venti Koncert 

Faluház 
Zenés műsor, közös zenélés és éneklés, 
flashmob. 

Közösségépítés. X 

December 
21. 

Fúvószenekar kará-
csonyi koncertje 

Faluház Zenés, szórakoztató műsor. 
A helyi értékek bemutatá-
sa, felkarolása, népszerűsí-
tése. 

 

Programok 2022.  

Dátum Program Helyszín Program leírása Program célja TOP 

Január 5. Gyerekszilveszter Faluház 
Visszatérő zenés, interaktív rendezvény gyere-
keknek. 

Közösségépítés, szabadidő 
eltöltése.  

Január – 
február 

Hóemberépítő 
verseny 

Felsőtárkány 
Időjárástól függően visszatérő téli program gye-
rekeknek. 

Közösségépítés, szabadidő 
eltöltése. 

 

Január  
Világvándor 
Klub - honisme-
reti sorozat 

Faluház 
"Ismerd meg hazádat" című honismereti isme-
retterjesztő előadássorozat.  

A helyi, nemzeti identitás 
erősítése. A helyi értékek 
bemutatása. 

X 
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Február 
Kultúrházak Éj-
szakája 

Faluház 
Táncház, mesélés, farsangi népszokások felele-
venítése. Közösségi nagyrendezvény. 

Hagyományápolás, közös-
ségépítés, generációk és 
közösségek találkozása. 

 

Február Farsangi táncház Faluház 
Farsangi népszokások bemutatója és gasztro-
nómia, kézműves játszóház. 

Hagyományápolás, közös-
ségépítés, generációk ta-
lálkozása. 

 

Február 22. Rétesműhely Faluház Visszatérő gasztronómiai program. 
Generációk közötti tudás-
átadás, helyi érték megőr-
zése. 

 

Február 
Világvándor 
Klub - honisme-
reti sorozat 

Faluház 

Visszatérő, rendszeres turisztikai ismeretter-
jesztő előadássorozat, élménybeszámoló. Tér-

ségben rejlő kincsek megismerése, a jelenleg mű-
ködő Világvándor Klub tematikájának kibővítése 
"Ismerd meg hazádat" címmel. 

Tudásátadás, ismeretter-
jesztés. A helyi, nemzeti 
identitás erősítése. Helyi, 
térségi értékek bemutatá-
sa. 

X 

Március 15. 
Koszorúzás és 
megemlékezés 
ünnepi műsorral 

Faluház Megemlékezés, ünnepi műsor. 
A nemzeti identitás erősí-
tése. 

 

Március Világvándor Klub Faluház 
Visszatérő, rendszeres turisztikai ismeretter-
jesztő előadássorozat, élménybeszámoló. 

Tudásátadás, ismeretter-
jesztés. 

 

Március Magbörze Faluház 
 A Tárkányi Kertbarátok csoport kezdeménye-
zésére megvalósuló program. 

Helyi közösségek erősíté-
se, kapcsolatépítés. 

X 

Március  Ciklus-show  Faluház 
Felvilágosító program az általános iskola 5. osz-
tályos tanulói számára. 

 Ismeretterjesztés.  

Március 
Kistérségi népi 
ételek 

Tájház 

Helyi gasztronómiai program. A térség konyhá-
jának megismerése. Műhelynapok beiktatása, 

receptek kipróbálása, bemutatása. A helyi sós-
túrós rétes, mint helyi érték megismerésén kívül a 

térség gasztronómiájának megismerése. 

Helyi és térségi értékek 
bemutatása. 

X 

Április 
Hagyományőrző 
húsvét 

Tájház 
Népszokások, hagyományok bemutatása, 
gyermekprogramok. 

Hagyományőrzés és a he-
lyi értékek bemutatása. 
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Április 
Szent György napi 
táncház 

Faluház Zenés táncház szabadidő program. 
Hagyományok őrzése, kö-
zösségi kapcsolatok ápolá-
sa. 

 

Április 
Tájházak napja – 
Szomszédolás 

Tájház Tájházak és térségi szakemberek találkozója. 
Tudásmegosztás, tapaszta-
latcsere. 

X 

Április Részvételi fórum  Faluház 

Szólalj meg ifjúság! – a fiatalok bevonása a kö-
zösségi folyamat eredményeinek megvitatása, a 
projekt eredményeinek tájékoztatása. A Cse-
lekvési terv felülvizsgálata. 

Nyilvánosság, vélemény-
nyilvánítás biztosítása. 

X 

Május 1. Retró Majális Tópart Zenés, kulturális nagyrendezvény, felvonulás. 
Helyi lakosok, közösségek 
találkozása. 

 

Május 
Elszármazottak 
találkozója 

Faluház 

Jelenlegi és egykori felsőtárkányiak találkozója, 
múltidézés. Mitől vonzó Felsőtárkányban élni? 

Mondd el az elszármazottaknak!  Családok, régen 
nem látott rokonok összehozása, szép emlékek fel-
idézése. 

Közösségépítés. X 

Május 
Bringázz a suli-
ba!  

Faluház, telepü-
lés egésze 

A védtelen közlekedők közlekedésbiztonságát 
célzó szemléletformáló kampány és a kerékpá-
ros kultúrát népszerűsítő program.  

Közlekedésbiztonsági 
program, közösségi szem-
léletformálás. 

X 

Június 4. 
Trianoni 
megemlékezés 

Nemzeti Össze-
tartozás Tere 

Megemlékezés, ünnepi műsor. 
A nemzeti identitás erősí-
tése. 

 

Június 
Gyertyafényes 
nyárindító piknik 

Tópart Visszatérő szabadidős közösségi program. 
Helyi lakosok, közösségek 
találkozása. 

 

Június 23. Szent Iván éj Tópart 

Visszatérő közösségi rendezvény - tűzugrás, 
táncház, a szentjánosbogarak megfigyelése. A 
Boldogasszony Papucsa Természetjáró Egyesü-
let kezdeményezésére éjszakai séta az erdőben 
a civil szervezet bevonásával. 

Helyi lakosok, közösségek 
találkozása, ismeretter-
jesztés, természeti értékek 
megőrzése. 

X 

Július 
Úszó Alkalmatlan-
ságok Világbaj-

Tópart 
Úszó alkalmatlanságok világbajnoksága és 
Vígtárkányi Malacságok főzőverseny nagyren-

Helyi lakosok, közösségek 
találkozása, kapcsolatépí-
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noksága dezvény. tés, helyi értékek és identi-
tás erősítése. 

Július 
III. Felsőtárkányi 
Fúvószenekari 
Találkozó 

Tópart 

Visszatérő zenei fesztivál és szórakoztató inter-
aktív nagyrendezvény, gasztronómiai elemek-
kel. Hangszerbemutató a Fúvószenekar közre-
működésével. Toborzás, tagság bővítése. 

Helyi lakosok, közösségek 
találkozása, ismeretter-
jesztés, helyi értékek meg-
őrzése. 

X 

Július 
Magdolna napi 
búcsú  

Tópart 
Visszatérő hagyományőrző szabadidős prog-
ram. 

Hagyományőrzés, a nem-
zeti és helyi identitás erő-
sítése. 

 

Július Részvételi fórum  Faluház 
Civil fórum. Projektzáró rendezvény, a közös-
ségi folyamat eredményeinek megvitatása, a 
projekt eredményeinek továbbvitele.  

Nyilvánosság, vélemény-
nyilvánítás biztosítása. 

X 

Július 
Eger Térsége Ci-
vil Kerekasztal 

Faluház 

Az Eger Térsége Civil Kerekasztal ülése. Cél 
térségi adatbázis létrehozása, valamint a helyi 
közösségi eredményeket térségi szintű össze-
hangolása. 

Térségi kohézió erősítése. X 

Augusztus Rétesnapok Tópart 

Visszatérő gasztro-kulturális nagyrendezvény a 
Nyugdíjas Klub közreműködésével. Új prog-
ramelem: Viseleti bemutató a helyi hagyo-
mányőrzők közreműködésével.   

Hagyományőrzés és a he-
lyi értékek bemutatása. 

 

Augusztus 
20. 

Szent István napi 
ünnepi műsor 

Tópart/Faluház 
Megemlékezés, ünnepi műsor, elismerések át-
adása és tűzijáték. 

A nemzeti identitás erősí-
tése. 

 

Szeptember 
Értéktár nap a 
Tájházban 

Tájház 
Hagyományőrző falusi népszokások bemutató-
ja, gasztronómia, zenei program. 

Hagyományőrzés, helyi 
értékek felkarolása. 

 

Szeptember  Világvándor Klub  Faluház 
Visszatérő, rendszeres turisztikai ismeretter-
jesztő előadássorozat, élménybeszámoló. 

Tudásátadás, ismeretter-
jesztés. 

 

Szeptember  Kávé Világnapja Faluház 
Kávéházi gasztrorendezvény, kávéházi ismere-
tek átadása. 

Helyi lakosok, közösségek 
találkozása. 

 

Október 1. 
Idősek Világnapja 
a nyugdíjas Klub-

Faluház 
Ünnepi műsor a helyi idősek és fiatalok részvé-
telével. 

Helyi lakosok találkozása. 
Generációk közötti kap-
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ban csolat erősítése, kapcso-
latépítés. 

Október Világvándor Klub  Faluház 
Visszatérő, rendszeres turisztikai ismeretter-
jesztő előadássorozat, élménybeszámoló. 

  

Október Egészségnap Faluház 
Lakossági egészségügyi programok, előadások, 
szűrővizsgálatok, egészséges ételek bemutatója. 

Ismeretterjesztés, preven-
ció. 

 

Október 
1956-os megemlé-
kezés és koszorú-
zás 

56-os emlékmű Megemlékezés, ünnepi műsor. 
A nemzeti identitás erősí-
tése. 

 

November Jótékonysági Bál Faluház Zenés, szórakoztató program 
Közösségépítés, hagyo-
mányteremtés. 

 

November 
Adventi táncház 
mézeskalács sütés-
sel 

Faluház 
Néptánccal és zenével összekötött 
gasztroprogram az idősek és a fiatalok bevoná-
sával. 

Hagyományőrzés, generá-
ciók közötti ismeretát-
adás, közösségek erősíté-
se.  

 

December Adventi ablakok  Felsőtárkány Közösségi program. 
Közösségépítés, helyi 
identitás erősítése. 

 

December 
Adventi progra-
mok  

Faluház 
A kézműves műhely és gasztro-kulturális ren-
dezvény célja az ünnepekre való hangolódás. 

Hagyományőrzés, generá-
ciók közötti ismeretát-
adás, közösségek erősíté-
se.  

 

December  
Néptáncos kará-
csony 

Faluház Táncház - zenés, szórakoztató műsor. 
Hagyományok őrzése, kö-
zösségi kapcsolatok ápolá-
sa 

 

December 
Zeneiskolai Ad-
venti Koncert 

Faluház Zenés, szórakoztató műsor. 
A helyi értékek bemutatá-
sa, felkarolása, népszerűsí-
tése. 

 

December 
Fúvószenekar ka-
rácsonyi koncertje 

Faluház Zenés, szórakoztató műsor. 
A helyi értékek bemutatá-
sa, felkarolása, népszerűsí-
tése. 

 


