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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 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 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 Összetartozás 
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 



TOP-5.3.1-16-HE1-2017-00015 

 

2 

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 koncert, Néptáncosok bálja Faluház 

Programok 2018. 

Dátum Program Helyszín 

Január 5. Gyerekszilveszter Faluház 

Január - febru-
ár 

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 Általános Iskola 5. osztályosai számára Faluház 

Április 2. Hagyományőrző húsvét Tájház 

Április 25. „Tiszta búzát szedeget a vadgalamb” VII. Népzenei Találkozó  Faluház 
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Április 23. Világvándor Klub Faluház 

Április 29. Zenészbál  Faluház 

Május 1. Retró Majális Tópart 

Május 7-13. Cselekvő Közösségek Hete Helyi közösségi színterek 

Május 14. Világvándor Klub Faluház 

Június 1. Gyertyafényes nyárindító piknik Tópart 

Június 4. Trianoni megemlékezés Nemzeti Összetartozás 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 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 Adventi táncház mézeskalács sütés-
sel 

Faluház 

December  Adventi programok  Faluház 

December 10. Világvándor Klub Faluház 

December 15. Karácsonyi táncház Faluház 
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Programok 2019. 

Dátum Program Helyszín 

Január 4.  Gyerekszilveszter Faluház 

Január - febru-
ár 

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 Általános 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 
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Április 26. Szent György napi táncház Faluház 

Április 28. Tájházak napja Tájház 

Április 30. Gordon maci kalandjai Faluház 

Május 1. Retro Majális Tópart 

Május 6-12 Cselekvő Közösségek Hete Faluház/Tájház/ Tó-
part/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 

 

Programok 2019. június 1.-től (a Rendezvénynaptár elkészül) 

Dátum Program Helyszín Program leírása Program célja TOP 

Június 3. Pedagógusnap Faluház Iskolai rendezvény. 
A helyi identitás és kohézió 
erősítése.  

Június 4. 
Trianoni 
megemlékezés 

Nemzeti Ösz-
szetartozás 
Tere 

Megemlékezés, ünnepi műsor. A nemzeti identitás erősítése. 
 

Június 5. 
Zeneiskola Évzáró 
koncert 

Faluház Komolyzenei koncert. Helyi értékek fölkarolása.  

Június 10. 
Értéktár Bizottság - 
összejövetel 

Tájház  A Tájház értékeinek feltárása. 
Hagyományőrzés, a helyi ér-
tékek feltárása. Nem került 
bevonásra a projektbe. 
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Június 11. 
Világvándor Klub 
- honismereti so-
rozat 

Faluház 

Visszatérő, rendszeres turisztikai ismeret-
terjesztő előadássorozat, élménybeszámoló. 
Térségben rejlő kincsek megismerése, a 
jelenleg működő Világvándor Klub temati-
kájának kibővítése "Ismerd meg hazádat" 
címmel. 

Tudásátadás, ismeretterjesz-
tés. A helyi, nemzeti identitás 
erősítése. Helyi, térségi érté-
kek bemutatása. 

X 

Június 14. 
Gyertyafényes nyár-
indító piknik 

Tópart Visszatérő szabadidős közösségi program. 
Helyi lakosok, közösségek 
találkozása.  
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3. Mérföldkő (2019.06.19. - 2020.06.29.) 

2019. programok  

Dátum Program Helyszín Program leírása Program célja TOP 

Június 21. Szent Iván éj Tópart 

Visszatérő szórakoztató rendezvény - tűz-
ugrás, táncház, a szentjánosbogarak meg-
figyelése. Új programelem: a Boldogasz-
szony Papucsa Természetjáró Egyesület 
kezdeményezésére éjszakai séta az erdő-
ben a civil szervezet bevonásával. 

Helyi lakosok, közösségek 
találkozása, ismeretterjesz-
tés, természeti értékek meg-
őrzése.  

X 

Június 25. 
Nagyszülő-Unoka 
találkozó 

Tópart 

Megkezdődik a helyi iskola történetének 
feltárása. Beszélgetések- akkor és most 
témakörben. Családfakutatás témában 
előadás. 

A helyi közösségek történeti 
feltárása. A generációk kö-
zötti szakadék csökkentése, a 
családi kötelékek erősítése. – 
Elmaradt. 

 

Június 28. 

Észak-
magyarországi Táj-
házak Regionális 
találkozója 

Faluház Tájházak és szakemberek találkozója. 
Tudásmegosztás, tapaszta-
latcsere.  

Június 29. 
Új Sátorfalva - alko-
tó közösségi tábor 

Nagyvisnyó, 
Bán patak völ-
gye 

Nyári könyvtábor. 
Kulturált szabadidős prog-
ram. 

 

Július 20. 
II. Felsőtárkányi 
Fúvószenekari 
Találkozó 

Tópart 

Visszatérő zenei fesztivál és szórakoztató 
interaktív nagyrendezvény, gasztronómiai 
elemekkel. Új programelem: hangszerbe-
mutató a Fúvószenekar közreműködésé-
vel. Toborzás, tagság bővítése. 

Helyi lakosok, közösségek 
találkozása, ismeretterjesz-
tés, helyi értékek megőrzése. 

X 
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Július 21. 
Magdolna napi 
búcsú  

Tópart 
Visszatérő hagyományőrző szabadidős 
program. Új programelem: Térgaléria – 
Felsőtárkány anno (fotókiállítás). 

Hagyományőrzés, a nemzeti 
és helyi identitás erősítése. 

X 

Augusztus 
3-4 

Rétesnapok Tópart 

Visszatérő gasztro-kulturális nagyrendez-
vény a Nyugdíjas Klub közreműködésével. 
Új programelem: Rétesműhely. Viseleti 
bemutató a helyi hagyományőrzők közre-
működésével.   

Hagyományőrzés és a helyi 
értékek bemutatása. 

X 

Augusztus 
13. 

Felelős Szülők 
Klubja - Digitális 
Médiaműveltség 
Szülőknek 

Faluház 

Szülők tájékoztatása, egymás közötti ta-
pasztalatcsere lehetőségének biztosítása a 
Baba-Mama Klub keretein belül és a lakos-
ságnak szóló tájékoztató előadások, 
workshopok. Célja: gyermekeink tudatos, 
felelős nevelése. 
Téma: Digitális médiaműveltség szülők-
nek. 

Ismeretterjesztés, kapcsolat-
építés. 

X 

Augusztus 
20. 

Szent István napi 
ünnepi műsor 

Tópart/Faluház 
Megemlékezés, ünnepi műsor, elismerések 
átadása és tűzijáték. 

A nemzeti identitás erősíté-
se.  

Szeptember 
14. 

Falusi Forgatag Tájház 
Visszatérő hagyományőrző falusi népszo-
kások bemutatója, gasztronómia, zenei 
program. 

Hagyományőrzés és a helyi 
értékek bemutatása. 

X 

Szeptember 
20. 

Részvételi fórum Faluház 
A közösségi folyamat bemutatása, az eddi-
gi eredmények megvitatása, tájékoztatás. 
A Cselekvési terv felülvizsgálata. 

Nyilvánosság, véleménynyil-
vánítás biztosítása. 

X 

Szeptember  
Eger Térsége Civil 
Kerekasztal 

Faluház 
Az Eger Térsége Civil Kerekasztal létreho-
zása az egyesület tíz tagtelepülésének be-
vonásával.  

A térségi koordináció és ösz-
szefogás megteremtése, 
megerősítése. Későbbi idő-
pontban került megvalósítás-
ra. 

X 
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Szeptember 
25. 

Pályázati okosító Faluház 

A helyi civil szervezeteknek és magánsze-
mélyeknek tájékoztató jellegű előadás a 
pályázati lehetőségekről azok menetéről, 
hasznos tudnivalókról. 

Közösségi képzés, ismeret-
terjesztés.  

Szeptember 
27. 

Tvrtko túl minden 
határon 

Faluház Motivációs előadás. Ismeretterjesztés.  

Szeptember 
30. 

Kávé Világnapja Faluház 
Kávéházi gasztrorendezvény, kávéházi 
ismeretek átadása. 

Helyi lakosok, közösségek 
találkozása.  

Október Szomszédolás 
ETFE tagtelepü-
lések 

A közösségi eredmények bemutatása, a 
szomszédos közösségeket megismertető 
bemutatkozások, akciók megvalósítása a 
tagtelepüléseken. 

Térségi kohézió erősítése. 
Későbbi mérföldkőben kerül 
megvalósításra. 

X 

Október 2. 
Idősek Világnapja a 
nyugdíjas Klubban 

Faluház 
Ünnepi műsor a helyi idősek és fiatalok 
részvételével. 

Helyi lakosok találkozása. 
Generációk közötti kapcsolat 
erősítése, kapcsolatépítés. 

 

Október 4. Őszi táncház Faluház 

A Felsőtárkányi Hagyományőrző Közala-
pítvány táncházi programja, tánctanulás, 
bemutatók. Flashmob – táncoljuk körbe a 
falut. 

Hagyományőrzés és a helyi 
értékek bemutatása. Nem 
került bevonásra projektbe. 

X 

Október 5. 
Kutyanap a Tópar-
ton 

Tópart 
A felelős kutyatartás, az állatokkal való 
együttélés és az állattartás témaköréhez 
kapcsolódó szabadidős program. 

Ismeretterjesztés, közösségi 
szemléletformálás. Későbbi 
mérföldkőben kerül megvaló-
sításra. 

X 

Október 12. Dekor Műhely Faluház 
Kézműves program 8-13 éves gyerekeknek 
az önkifejezés és újrahasznosítás jegyében. 

Ismeretterjesztő, közösségi 
gyerekprogram. 

 

Október 14. Világvándor Klub Faluház 
Visszatérő, rendszeres turisztikai ismeret-
terjesztő előadássorozat, élménybeszámo-
ló. Téma: Szumátra-szigete 

Tudásátadás, ismeretterjesz-
tés. 

X 

Október 22. 
1956-os megemlé-
kezés és koszorúzás 

56-os emlékmű Megemlékezés, ünnepi műsor. 
A nemzeti identitás erősíté-
se.  
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Október 22. 
Kortárs Matyó Kiál-
lítás Megnyitója 

Faluház 
A Matyó Népművészeti Egyesület népi 
iparművészeti kiállítása. 

Hagyományőrzés.  

Október 30. 
Őszi kézműves fog-
lalkozás 

Faluház Kézműves gyerekprogram. Tudásátadás, közösségépítés.  

November 
9. 

Dekor Műhely Faluház 
Kézműves program 8-13 éves gyerekeknek 
az önkifejezés és újrahasznosítás jegyében. 

Ismeretterjesztő, közösségi 
gyerekprogram. 

 

November 
9. 

Részvételi fórum Faluház 
A közösségi folyamat bemutatása, az eddi-
gi eredmények megvitatása, tájékoztatás. 
A Cselekvési terv felülvizsgálata. 

Nyilvánosság, véleménynyil-
vánítás biztosítása. 

X 

November 
11. 

Világvándor Klub Faluház 
Visszatérő, rendszeres turisztikai ismeret-
terjesztő előadássorozat, élménybeszámo-
ló. Téma: Ausztrália. 

Tudásátadás, ismeretterjesz-
tés. 

X 

November 
13.  

Részvételi fórum Egri Civil Ház 
Az Eger Térsége Civil Kerekasztal alapító 
ülése. A közösségi folyamat eredményei-
nek megvitatása, tájékoztatás.   

Nyilvánosság, véleménynyil-
vánítás biztosítása. Térségi 
civil összefogás erősítése. 

X 

November 
16. 

Jótékonysági Bál Faluház Zenés, szórakoztató program. 
Közösségépítés, hagyomány-
teremtés.  

November 
16. 

VII. Országos Rajz-
filmünnep 

Faluház 
A Faluház csatlakozása a VII. Országos 
Rajzfilmünnephez. 

Közösségi, szabadidős prog-
ram. 

 

November 
23. 

Dekor Műhely Faluház 
Kézműves program 8-13 éves gyerekeknek 
az önkifejezés és újrahasznosítás jegyében. 

Ismeretterjesztő, közösségi 
gyerekprogram.  

November 
24. 

Dekor Műhely Faluház 
Kézműves program felnőtteknek az önki-
fejezés és újrahasznosítás jegyében. 

Ismeretterjesztő, közösségi 
program. 

 

November  
Nyugdíjas Klub - 
hol volt, hol nem 
volt 

Faluház 
Az iskola történetének feltárása – közössé-
gi beszélgetés, fényképek, tárgyi emlékek 
gyűjtésének megkezdése. 

A közösségi tevékenység tör-
téneti feltárása és a lakosság 
számára elérhetővé tétele. 
Későbbi mérföldkőben kerül 
megvalósításra más formá-
ban. 

X 
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November 
27. – dec-
ember 18. 

Hagyomány és 
hobbi kiállítás  

Faluház 

Helyi alkotók kiállítása - A kiállítás kereté-
ben lehetőséget kívánunk biztosítani a 
helyi alkotóknak, akik hobbi szinten 
kézműveskednek, alkotnak. 

A helyi értékek bemutatása, 
felkarolása, népszerűsítése. 

X 

November 
29. 

Adventi programok 
1 - Adventi Táncház 
és mézeskalács sü-
tés 

Faluház 
A kézműves műhely és gasztro-kulturális 
rendezvény célja az ünnepekre való hango-
lódás. 

Hagyományőrzés, generációk 
közötti ismeretátadás, közös-
ségek erősítése.  

 

November 
30. 

Adventi koszorú 
készítés 

Faluház 
A kézműves műhely célja az ünnepekre 
való hangolódás. 

Hagyományőrzés, generációk 
közötti ismeretátadás, közös-
ségek erősítése. 

 

December 
3. 

Világvándor Klub Faluház 
Visszatérő, rendszeres turisztikai ismeret-
terjesztő előadássorozat, élménybeszámo-
ló. Téma: Andok. 

Tudásátadás, ismeretterjesz-
tés. 

X 

December 
5. 

Mikulás a Baba-
Mama Klubban 

Faluház Klubrendezvény. Közösségépítés.  

December 
8. 

Adventi programok 
2 - Dekor Műhely - 
Gyerekeknek  

Faluház 
A kézműves műhely célja az ünnepekre 
való hangolódás. 

Tudásátadás, közösségek 
erősítése.   

December 
10. 

Felelős Szülők 
Klubja - Újra-
élesztés oktatás 

Faluház 

Szülők tájékoztatása, egymás közötti ta-
pasztalatcsere lehetőségének biztosítása a 
Baba-Mama Klub keretein belül és a lakos-
ságnak szóló tájékoztató előadások, 
workshopok. Célja: gyermekeink tudatos, 
felelős nevelése. 
Téma: Újraélesztés oktatás. 

Ismeretterjesztés, kapcsolat-
építés. 

X 

December 
12. 

Zeneiskolai Adventi 
Koncert 

Faluház Zenés, szórakoztató műsor 
A helyi értékek bemutatása, 
felkarolása, népszerűsítése.  
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December 
14. 

Néptáncos kará-
csony 

Faluház Közösségi táncház 
Hagyományok őrzése, közös-
ségi kapcsolatok ápolása.  

December 
1-24. 

Adventi ablakok Felsőtárkány 

A játékos verseny célja a közösség összefo-
gásával településünk ünnepi hangulatba 
öltöztetése. Új projektelem: az intézmé-
nyek, civil szervezetek, munkahelyek csat-
lakozása. 

Közösségi program, helyi 
értékek bemutatása. 

X 

December 
14. 

Adventi programok 
3 - Dekor Műhely 
gyerekeknek 

Faluház 
A kézműves műhely célja az ünnepekre 
való hangolódás. 

Hagyományőrzés, generációk 
közötti ismeretátadás, közös-
ségek erősítése.  

 

December 
25. 

Adventi programok 
4 - Dekor Műhely 
felnőtteknek 

Faluház 
A kézműves műhely célja az ünnepekre 
való hangolódás. 

Hagyományőrzés, generációk 
közötti ismeretátadás, közös-
ségek erősítése.  

 

December 
21. 

Fúvószenekar kará-
csonyi koncertje 

Faluház Zenés, szórakoztató műsor 
A helyi értékek bemutatása, 
felkarolása, népszerűsítése.  

 

Programok 2020. 

Dátum Program Helyszín Program leírása Program célja TOP 

Január 3. Gyerekszilveszter Faluház 
Visszatérő zenés, interaktív rendezvény 
gyerekeknek. 

Közösségépítés, szabadidő 
eltöltése.  

Január 17. 

XX. Doni Hősök 
Emléktúra - meg-
emlékezés és koszo-
rúzás 

Faluház 
Az ünnepi megemlékezés után rendhagyó 
történelem óra, valamint ruha és fegyver-
bemutató. 

Hagyományőrzés, nemzeti 
identitás erősítése, ismeret-
terjesztés. 

 

Január Részvételi fórum  Faluház 
Szólalj meg ifjúság! – a fiatalok bevonása a 
közösségi folyamat eredményeinek megvi-
tatása a projekt eredményeinek tájékoztatá-

Nyilvánosság, véleménynyil-
vánítás biztosítása. Későbbi 
mérföldkőben kerül megvaló-

X 
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sa. A Cselekvési terv felülvizsgálata. sításra. 

Január Az iskola története Faluház 
Kiállítás – az általános iskola történetének 
bemutatása, az összegyűjtött fényképek és 
tárgyi emlékek bemutatása. 

A közösségi tevékenység tör-
téneti feltárása és a lakosság 
számára elérhetővé tétele. 
Későbbi mérföldkőben kerül 
megvalósításra, más formá-
ban. 

X 

Január 27. Világvándor Klub Faluház 
Visszatérő, rendszeres turisztikai ismeret-
terjesztő előadássorozat, élménybeszámoló. 
Téma: Kolumbia 

Tudásátadás, ismeretterjesz-
tés.  

X 

Február 3. Világvándor Klub Faluház 
Visszatérő, rendszeres turisztikai ismeret-
terjesztő előadássorozat, élménybeszámoló. 
Téma: India 

Tudásátadás, ismeretterjesz-
tés.  

X 

Február 14-
16. 

Kultúrházak Éjsza-
kája 

Faluház 
Táncház, mesélés, farsangi népszokások 
felelevenítése. Közösségi nagyrendezvény. 

Hagyományápolás, közösség-
építés, generációk és közös-
ségek találkozása. 

 

Február 21. Farsangi táncház Faluház 
Farsangi népszokások bemutatója és gaszt-
ronómia, kézműves játszóház. 

Hagyományápolás, közösség-
építés, generációk találkozá-
sa. 

 

Február 21. Részvételi fórum ETFE székhely 
Az Eger Térsége Civil Kerekasztal ülése. A 
közösségi folyamat eredményeinek megvi-
tatása, tájékoztatás.   

Nyilvánosság, véleménynyil-
vánítás biztosítása. Térségi 
civil összefogás erősítése. 

X 

Február 21. Információs pont  Faluház 

A közösségfejlesztési folyamatról, annak 
eredményeiről, az ahhoz való csatlakozás 
lehetőségeiről, valamint a helyi közügyekről 
az érintetteket tájékoztató közösségi infor-
mációs pont átadása. 

A nyilvánosság és társadal-
masítás, valamint a helyi tá-
jékoztatás biztosítása. 

X 

Február 24. Világvándor Klub  Faluház 
Visszatérő, rendszeres turisztikai ismeret-
terjesztő előadássorozat, élménybeszámoló. 
Téma: Csernobil. 

Tudásátadás, ismeretterjesz-
tés.  

X 
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Február Megújuló energiák Faluház 

A helyi intézményeknek, gazdasági szerep-
lőknek és civil szervezeteknek, magánsze-
mélyeknek tájékoztató előadás a megújuló 
energiákról. 

Közösségi képzés, ismeretter-
jesztés. Elmaradt, későbbi 
mérföldkőben kerül megren-
dezésre. 

X 

Március 4. 
Nőnapi Bál a Nyug-
díjas Klubban 

Faluház 
Nőnapi Bál a Nyugdíjas Klub szervezésében 
nem csak klubtagoknak. 

Közösségépítés.  

Március 7. 
Magyarország gyík-
jai és a foltos sza-
lamandra - Kiállítás 

Faluház Ismeretterjesztő kiállítás. Ismeretterjesztés.  

Március 9. Világvándor Klub Faluház 
Visszatérő, rendszeres turisztikai ismeret-
terjesztő előadássorozat, élménybeszámoló. 
Téma: Marokkó. 

Tudásátadás, ismeretterjesz-
tés. 

X 

Március 11. 
Felelős Szülők 
Klubja - Bűnmeg-
előzési előadás 

Faluház 

Szülők tájékoztatása, egymás közötti ta-
pasztalatcsere lehetőségének biztosítása a 
Baba-Mama Klub keretein belül és a lakos-
ságnak szóló tájékoztató előadások, 
workshopok. Célja: gyermekeink tudatos, 
felelős nevelése. Téma: Bűnmegelőzési elő-
adás. 

Ismeretterjesztés, kapcsolat-
építés. 

X 

Március 15. 
Koszorúzás és meg-
emlékezés ünnepi 
műsorral 

Faluház Megemlékezés, ünnepi műsor. 
A nemzeti identitás erősítése. 
Elmaradt a járványhelyzet 
miatt. 

 

Március Magbörze Faluház 
 A Tárkányi Kertbarátok csoport kezdemé-
nyezésére megvalósuló program. 

Helyi közösségek erősítése, 
kapcsolatépítés. 

X 

Március 
20. 

Ciklus-show  Faluház 
Felvilágosító program az általános iskola 5. 
osztályos tanulói számára. 

 Ismeretterjesztés. Elmaradt a 
járványhelyzet miatt. 

 

Március 21. 
Drogprevenciós 
előadás  

Faluház 
Felvilágosító előadások az általános iskola 
8. osztályos tanulói számára. 

 Ismeretterjesztés. Elmaradt a 
járványhelyzet miatt. 
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Március 
28. 

Így sütöttek 
nagyanyáink 

Faluház 
Gasztronómiai program a Nyugdíjas Klub 
kezdeményezésére. 

Generációk közötti tudását-
adás, hagyományőrzés.  El-
maradt a járványhelyzet mi-
att. 

X 

Április 6. Részvételi fórum  Faluház 
Közmeghallgatás. A közösségi folyamat 
eredményeinek megvitatása, tájékoztatás. A 
Cselekvési terv felülvizsgálata. 

Nyilvánosság, véleménynyil-
vánítás biztosítása. 

X 

Április 13. 
Hagyományőrző 
húsvét 

Tájház 
Népszokások, hagyományok bemutatása, 
gyermekprogramok. 

Hagyományőrzés és a helyi 
értékek bemutatása. Elma-
radt a járványhelyzet miatt. 

 

Április 24. 
Szent György napi 
táncház 

Faluház Zenés táncház szabadidő program. 

Hagyományok őrzése, közös-
ségi kapcsolatok ápolása. El-
maradt a járványhelyzet mi-
att. 

 

Április 25. 
Tájházak napja – 
Térségi 
szomszédolás  

Tájház 

A közösségi eredmények bemutatása, a 
szomszédos közösségeket megismertető 
bemutatkozások, akciók megvalósítása a 
tagtelepüléseken. 

Térségi hagyományőrzés és a 
térségi értékek, alkotók be-
mutatása. Elmaradt a jár-
ványhelyzet miatt. 

X 

Május 1. Retro Majális Tópart 
Zenés, kulturális nagyrendezvény, felvonu-
lás. 

Helyi lakosok, közösségek 
találkozása. Elmaradt a jár-
ványhelyzet miatt. 

 

Május 6. Világvándor Klub  Faluház 
Visszatérő, rendszeres turisztikai ismeret-
terjesztő előadássorozat, élménybeszámoló. 

Tudásátadás, ismeretterjesz-
tés. Elmaradt a járványhelyzet 
miatt. 

 

Május 7. Bringázz a suliba!  
Faluház, tele-
pülés egésze 

A védtelen közlekedők közlekedésbiztonsá-
gát célzó szemléletformáló kampány és a 
kerékpáros kultúrát népszerűsítő program.  

Közlekedésbiztonsági prog-
ram, közösségi szemléletfor-
málás. Elmaradt, későbbi mér-
földkőben kerül megvalósítás-
ra. 

X 
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Június 4. 
Trianoni megemlé-
kezés 

Nemzeti össze-
tartozás Tere 

Megemlékezés, ünnepi műsor. A nemzeti identitás erősítése.  

Június 12. 
Gyertyafényes nyár-
indító piknik 

Tópart Visszatérő szabadidős közösségi program. 
Helyi lakosok, közösségek 
találkozása.  

 

Június 19. 
Gyermeknapi Hor-
gászverseny 

Felsőtárkányi 
horgásztó 

Gyermeknapi horgászverseny a Sziklaforrás 
Egyesület szervezésében. 

Szabadidős gyerekprogram.  

Június 26. Szent Iván éj Tópart 

Visszatérő közösségi rendezvény - tűzugrás, 
táncház, a szentjánosbogarak megfigyelése. 
A Boldogasszony Papucsa Természetjáró 
Egyesület kezdeményezésére éjszakai séta 
az erdőben a civil szervezet bevonásával. 

Helyi lakosok, közösségek 
találkozása, ismeretterjesztés, 
természeti értékek megőrzé-
se. 

X 
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4. Mérföldkő (2020.06.30. - 2021.11.30.) 

Programok 2020. 

Dátum Program Helyszín Program leírása Program célja TOP Módosítás indoklása 

Július  
Tárkányok talál-
kozója 

Faluház, 
Tópart 

Közösségi, kulturális 
nagyrendezvény. 

A testvértelepülések 
közötti együttműködés 
erősítése. 

 
Elmaradt a járványhelyzet-
re való tekintettel. 

Július 
Úszó Alkalmatlan-
ságok Világbaj-
noksága 

Tópart 

Úszó alkalmatlanságok 
világbajnoksága és 
Vígtárkányi Malacságok 
főzőverseny nagyren-
dezvény. 

Helyi lakosok, közössé-
gek találkozása, kapcso-
latépítés, helyi értékek 
és identitás erősítése. 

 
Elmaradt a járványhelyzet-
re való tekintettel. 

Július 
Helytörténeti 
Plusz 

 Faluház 

A Tárkányok Találkozója 
alkalmából a testvértele-
pülésekre jellemző hely-
történeti kiállítás. 

A testvértelepülések 
közötti együttműködés 
erősítése. A helyi értékek 
bemutatása, a helyi 
identitás erősítése. 

X 

A járványhelyzet miatt el-
maradt a kiállítás alapját és 
hátterét adó Tárkányok 
Találkozója rendezvény, 
ennek okán maga a kiállítás 
sem valósulhatott meg. 

Július 18. 
III. Felsőtárkányi 
Fúvószenekari 
Találkozó 

Tópart 

Visszatérő zenei fesztivál 
és szórakoztató interak-
tív nagyrendezvény, 
gasztronómiai elemek-
kel. Hangszerbemutató a 
Fúvószenekar közremű-
ködésével. Toborzás, 
tagság bővítése. 

Helyi lakosok, közössé-
gek találkozása, ismeret-
terjesztés, helyi értékek 
megőrzése. 

X 

Elmaradt. A járványhelyzet 
miatt az előkészítési folya-
matok nem tudtak megfele-
lő időben megkezdődni. 

Július 19. 
Magdolna napi 
búcsú  

Tópart 
Visszatérő hagyomány-
őrző szabadidős prog-
ram. 

Hagyományőrzés, a 
nemzeti és helyi identi-
tás erősítése. 

 
Elmaradt a járványhelyzet-
re való tekintettel. 
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Augusztus 3-
4 

Rétesnapok Tópart 

Visszatérő gasztro-
kulturális rendezvény a 
Nyugdíjas Klub közre-
működésével. Új prog-
ramelem: vendég nép-
táncegyüttes szereplése - 
szomszédok népviseletei 
szokásai. 

Hagyományőrzés és a 
helyi, térségi értékek 
bemutatása. 

X 

Elmaradt. A járványhelyzet 
miatt az előkészítési folya-
matok nem tudtak megfele-
lő időben megkezdődni. 

Augusztus 
20. 

Szent István napi 
ünnepi műsor 

Tópart, Fa-
luház 

Megemlékezés, ünnepi 
műsor, elismerések át-
adása és tűzijáték. 

A nemzeti identitás erő-
sítése. 

 
Elmaradt a járványhelyzet-
re való tekintettel, az Ope-
ratív törzs ajánlása alapján. 

Szeptember Bringázz okosan!  
Település 
egésze, isko-
la 

A védtelen közlekedők 
közlekedésbiztonságát 
célzó szemléletformáló 
kampány és a kerékpá-
ros kultúrát népszerűsítő 
program.  

Közlekedésbiztonsági 
képzés, közösségi szem-
léletformálás. 

X 

Az iskola kérésére későbbi 
időpontban, a nyári szü-
netben került megvalósítás-
ra. 

Szeptember 
14. 

Értéktár nap a 
Tájházban 

Tájház 

Hagyományőrző falusi 
népszokások bemutató-
ja, gasztronómia, zenei 
program. 

Hagyományőrzés, helyi 
értékek felkarolása. 

 

Későbbi időpontban került 
megrendezésre más formá-
ban. – 2020.10.03. Falusi 
Forgatag. 

Szeptember 
27. 

Őszi táncház  Faluház 

Táncház – néptánc és 
hajviselet bemutató, 
tánctanítás, hajfonások 
tanítása szülőknek, tán-
cosoknak. 

Hagyományőrzés és a 
helyi értékek bemutatá-
sa. Helyi képzés. 

X 
Elmaradt a járványhelyzet 
miatt, a helyi lakosokkal 
történt egyeztetés alapján. 

Szeptember  Világvándor Klub Faluház 

Visszatérő, rendszeres 
turisztikai ismeretter-
jesztő előadássorozat, 
élménybeszámoló. 

Tudásátadás, ismeretter-
jesztés. 

 
A járványhelyzet miatt a 
Klub tevékenysége szüne-
telt. 
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Szeptember 
30. 

Kávé Világnapja Faluház 
Kávéházi 
gasztrorendezvény, ká-
véházi beszélgetés. 

Helyi lakosok, közössé-
gek és a művelődési 
színtér munkatársainak 
találkozása. 

X 

Bevonásra került a projekt-
ben megvalósítandó prog-
ramok közé, hogy ellensú-
lyozzuk az elmaradt na-
gyobb volumenű és látoga-
tottságú közösségi esemé-
nyeket. 

Október 2. 
Idősek Világnapja 
a nyugdíjas Klub-
ban 

Faluház 
Ünnepi műsor a helyi 
idősek és fiatalok részvé-
telével. 

Helyi lakosok találkozá-
sa. Generációk közötti 
kapcsolat erősítése, kap-
csolatépítés. 

 
Elmaradt a járványhelyzet-
re való tekintettel. 

Október 3. Falusi Forgatag Tájház 
Hagyományőrző 
családinap. 
 

Közösségi, családi talál-
kozó a helyi hagyomá-
nyok jegyében. 

X 

A szabadtéri program elő-
készítése nem igényelt 
hosszú időszakot, ezért új 
programként megvalósítás-
ra került a projekt kereté-
ben. 

Október 10. Tóparti Rezesparty 
Felsőtárkány 
Tópart 

Zenei találkozó. Szabadidős program.   

Október 13. 
Világvándor Klub 
– honismereti so-
rozat 

Faluház 

Visszatérő, rendszeres 
turisztikai ismeretter-
jesztő előadássorozat, 
élménybeszámoló. Tér-
ségben rejlő kincsek 
megismerése, a jelenleg 
működő Világvándor 
Klub tematikájának ki-
bővítése „Ismerd meg 
hazádat” címmel. 

Tudásátadás, ismeretter-
jesztés. A helyi, nemzeti 
identitás erősítése. He-
lyi, térségi értékek be-
mutatása. 

X 
A járványhelyzet miatt a 
Klub tevékenysége szüne-
telt. 
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Október 
Felelős Szülők 
Klubja 

Faluház 

Szülők tájékoztatása, 
egymás közötti tapaszta-
latcsere lehetőségének 
biztosítása a Baba-Mama 
Klub keretein belül és a 
lakosságnak szóló tájé-
koztató előadások, 
workshopok. Célja: 
gyermekeink tudatos, 
felelős nevelése. 

Ismeretterjesztés, kap-
csolatépítés. 

X 
A járványhelyzet miatt a 
Klub tevékenysége szüne-
telt. 

Október Egészségnap Faluház 

Lakossági egészségügyi 
programok, előadások, 
szűrővizsgálatok, egész-
séges ételek bemutatója. 

Ismeretterjesztés, pre-
venció. 

 
Elmaradt a járványhelyzet-
re való tekintettel. 

Október 22. 
1956-os megemlé-
kezés és koszorú-
zás 

56-os em-
lékmű 

Megemlékezés, ünnepi 
műsor. 

A nemzeti identitás erő-
sítése. 

 
Elmaradt a járványhelyzet-
re való tekintettel, az Ope-
ratív törzs ajánlása alapján. 

Október 24. 
FIFA2020 Jóté-
konysági Baj-
nokság 

Faluház 
A település egyik polgá-
rát segítő, támogató ak-
ció. 

Jótékonysági közösségi 
akció. 

X 

A közösséget érintő aktuá-
lis kihívásra létrejött karita-
tív akció bevonásra került a 
projektbe. 

November 
Eger Térsége Ci-
vil Kerekasztal 

Faluház 
Az Eger Térsége Civil 
Kerekasztal ülése.  

Térségi kohézió erősíté-
se., valamint a helyi kö-
zösségi eredményeket 
térségi szintű összehan-
golása.  

X 
A járványhelyzet miatt ké-
sőbbi időpontban került 
megvalósításra. 

November 
14-15. 

Országos Rajz-
filmünnep 

Online 

A járványhelyzet okán 
online megvalósításra 
került országos akció. 

Helyi kiegészítő prog-
ramelemek. 

X 

A helyi lakosok inaktivitá-
sát és az elmaradt progra-
mokat kívántuk ellensú-
lyozni azzal, hogy az orszá-
gos akcióhoz csatlakozott a 
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helyi művelődési színtér. 

November 
21. 

Jótékonysági Bál Faluház 
Zenés, szórakoztató 
program 

Közösségépítés, hagyo-
mányteremtés. 

 

Elmaradt a járványhelyzet 
okán elrendelt veszélyhely-
zeti általános rendezvényti-
lalom miatt. 

November 
28. 

Adventi táncház 
mézeskalács sü-
téssel 

Faluház 

Néptánccal és zenével 
összekötött 
gasztroprogram az idő-
sek és a fiatalok bevoná-
sával. 

Hagyományőrzés, gene-
rációk közötti ismeretát-
adás, közösségek erősí-
tése.  

 

Elmaradt a járványhelyzet 
okán elrendelt veszélyhely-
zeti általános rendezvényti-
lalom miatt. 

November Részvételi fórum Faluház 

A közösségi folyamat 
eredményeinek megvita-
tása, tájékoztatás. A Cse-
lekvési terv felülvizsgála-
ta. Éves értékelő. 

Nyilvánosság, véle-
ménynyilvánítás biztosí-
tása. 

X 

Elmaradt a járványhelyzet 
okán elrendelt veszélyhely-
zeti általános rendezvényti-
lalom miatt. Későbbi idő-
pontban került megvalósí-
tásra. 

December 1-
24. 

Adventi ablakok  
Település 
egésze 

Közösségi program. 
Közösségépítés, helyi 
identitás erősítése. 

X Közösségi akció. 

December 
Adventi progra-
mok  

Faluház 

A kézműves műhely és 
gasztro-kulturális ren-
dezvény célja az ünne-
pekre való hangolódás. 

Hagyományőrzés, gene-
rációk közötti ismeretát-
adás, közösségek erősí-
tése.  

 

Elmaradt a járványhelyzet 
okán elrendelt veszélyhely-
zeti általános rendezvényti-
lalom miatt. 

December 
Zeneiskolai Ad-
venti Koncert 

Faluház 
Zenés, szórakoztató mű-
sor. 

A helyi értékek bemuta-
tása, felkarolása, népsze-
rűsítése. 

 

Elmaradt a járványhelyzet 
okán elrendelt veszélyhely-
zeti általános rendezvényti-
lalom miatt. 

December 
19. 

Fúvószenekar ka-
rácsonyi koncertje 

Faluház 
Zenés, szórakoztató mű-
sor. 

A helyi értékek bemuta-
tása, felkarolása, népsze-
rűsítése. 

 

Elmaradt a járványhelyzet 
okán elrendelt veszélyhely-
zeti általános rendezvényti-
lalom miatt. 
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Programok 2021. 

Dátum Program Helyszín Program leírása Program célja TOP Módosítás indoklása 

Január 2. Gyerekszilveszter Faluház 
Visszatérő zenés, inter-
aktív rendezvény gyere-
keknek. 

Közösségépítés, szabad-
idő eltöltése. 

 

Elmaradt a járványhelyzet 
okán elrendelt veszélyhely-
zeti általános rendezvényti-
lalom miatt. 

Január – feb-
ruár 

Hóemberépítő 
verseny 

Település 
egésze 

Időjárástól függően visz-
szatérő téli program gye-
rekeknek. 

Közösségépítés, szabad-
idő eltöltése. 

 

Elmaradt a járványhelyzet 
okán elrendelt veszélyhely-
zeti általános rendezvényti-
lalom miatt. 

Február 14. Farsangi táncház Faluház 

Farsangi népszokások 
bemutatója és gasztro-
nómia, kézműves játszó-
ház. 

Hagyományápolás, kö-
zösségépítés, generációk 
találkozása. 

 

Elmaradt a járványhelyzet 
okán elrendelt veszélyhely-
zeti általános rendezvényti-
lalom miatt. 

Február 14-
16. 

Kultúrházak Éj-
szakája 

Faluház 

Táncház, mesélés, far-
sangi népszokások fel-
elevenítése. Közösségi 
nagyrendezvény. 

Hagyományápolás, kö-
zösségépítés, generációk 
és közösségek találkozá-
sa. 

 

Elmaradt a járványhelyzet 
okán elrendelt veszélyhely-
zeti általános rendezvényti-
lalom miatt. 

Február Részvételi fórum  Faluház 

Szólalj meg ifjúság! – a 
fiatalok bevonása a kö-
zösségi folyamat ered-
ményeinek megvitatása a 
projekt eredményeinek 
tájékoztatása. A Cselek-
vési terv felülvizsgálata. 

Nyilvánosság, vélemény-
nyilvánítás biztosítása. 

X 

Későbbi időpontban került 
megvalósításra a járvány-
helyzet okán elrendelt ve-
szélyhelyzeti általános ren-
dezvénytilalom miatt. 

Február 22. Rétesműhely Faluház 
Visszatérő gasztronómiai 
program. 

Generációk közötti tu-
dásátadás, helyi érték 
megőrzése. 

 

Elmaradt a járványhelyzet 
okán elrendelt veszélyhely-
zeti általános rendezvényti-
lalom miatt. 
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Március 14. 
Koszorúzás és 
megemlékezés 
ünnepi műsorral 

Faluház 
Megemlékezés, ünnepi 
műsor. 

A nemzeti identitás erő-
sítése. 

X 

Rendhagyó ünnepi megem-
lékezés – Ünnepség. A cse-
kély számú lakossági prog-
ram okán igyekeztünk kö-
zösségi jelleget adni a szűk 
körű megemlékezésnek. 

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 

Elmaradt a járványhelyzet 
okán elrendelt veszélyhely-
zeti általános rendezvényti-
lalom miatt. 

Március 
Felelős Szülők 
Klubja 

Faluház 

Szülők tájékoztatása, 
egymás közötti tapaszta-
latcsere lehetőségének 
biztosítása a Baba-Mama 
Klub keretein belül és a 
lakosságnak szóló tájé-
koztató előadások, 
workshopok. Célja: 
gyermekeink tudatos, 
felelős nevelése. 

Ismeretterjesztés, kap-
csolatépítés. 

X 

Elmaradt a járványhelyzet 
okán elrendelt veszélyhely-
zeti általános rendezvényti-
lalom miatt. 

Március Magbörze Faluház 

 A Tárkányi Kertbarátok 
csoport kezdeményezé-
sére megvalósuló prog-
ram. 

Helyi közösségek erősí-
tése, kapcsolatépítés. 

X 

Elmaradt a járványhelyzet 
okán elrendelt veszélyhely-
zeti általános rendezvényti-
lalom miatt. 

Március 20. Ciklus-show  Faluház 
Felvilágosító program az 
általános iskola 5. osztá-
lyos tanulói számára. 

 Ismeretterjesztés.  

Elmaradt a járványhelyzet 
okán elrendelt veszélyhely-
zeti általános rendezvényti-
lalom miatt. 

Április 4. 
Hagyományőrző 
húsvét helyett 
Rendhagyó hús-

Tájház 
helyett 
Faluház 

Népszokások, hagyomá-
nyok bemutatása, gyer-
mekprogramok. Ünnepi 

Hagyományőrzés és a 
helyi értékek bemutatá-
sa. A közösséget erősítő 

X 
Az eredeti program elma-
radt a járványhelyzet okán 
elrendelt veszélyhelyzeti 
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véti hangoló udvara akció gyerekeknek. akció. általános rendezvénytilalom 
miatt. Viszont a körülmé-
nyek ellenére is próbáltunk 
egy kis ünnepi hangulatot 
teremteni a gyerekek szá-
mára. 

Április 10. Gasztroklub  Faluház Gasztronómiai program. Közösségépítés.  

Elmaradt a járványhelyzet 
okán elrendelt veszélyhely-
zeti általános rendezvényti-
lalom miatt. 

Április 
Szent György napi 
táncház 

Faluház 
Zenés táncház szabadidő 
program. 

Hagyományok őrzése, 
közösségi kapcsolatok 
ápolása. 

 

Elmaradt a járványhelyzet 
okán elrendelt veszélyhely-
zeti általános rendezvényti-
lalom miatt. 

Április 
Tájházak napja – 
Térségi 
szomszédolás  

Tájház 

A közösségi eredmények 
bemutatása, a szomszé-
dos közösségeket meg-
ismertető bemutatkozá-
sok, akciók megvalósítá-
sa a tagtelepüléseken. 

Térségi hagyományőrzés 
és a térségi értékek, alko-
tók bemutatása. 

X 

Elmaradt a járványhelyzet 
okán elrendelt veszélyhely-
zeti általános rendezvényti-
lalom miatt. A következő 
mérföldkőben kerül megva-
lósításra, más formában. 

Április 
Média és PR a 
vendéglátásban 

Faluház 

Kommunikációs, marke-
ting képzés. Az online 
média és PR világa. A 
helyi szállásadók, ven-
déglátók tájékoztatása. 

Ismeretterjesztés, közös-
ségi képzés. 

X 

Elmaradt a járványhelyzet 
okán elrendelt veszélyhely-
zeti általános rendezvényti-
lalom miatt. A következő 
mérföldkőben kerül megva-
lósításra a közösségi képzés 
az igényeknek megfelelően. 

Május 1. Retró Majális Tópart 
Zenés, kulturális nagy-
rendezvény, felvonulás. 

Helyi lakosok, közössé-
gek találkozása. 

 

Elmaradt a járványhelyzet 
okán elrendelt veszélyhely-
zeti általános rendezvényti-
lalom miatt. 
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Május 1. Zenés ébresztő 
Település 
egésze 

Zenés falubejárás a Fel-
sőtárkányi Fúvószenekar 
Egyesülettel együttmű-
ködve. 

Közösségi akció. X 

Az elmaradt Retró majális 
hangulatát egy vidám éb-
resztővel kívántuk megidéz-
ni. 

Május 7. 
Bringás piknik a 
Barát réten  

 Barát rét 

A védtelen közlekedők 
közlekedésbiztonságát 
célzó szemléletformáló 
kampány és a kerékpáros 
kultúrát népszerűsítő 
program.  

Közlekedésbiztonsági 
program, közösségi 
szemléletformálás. 

X 

A járványhelyzet okán ké-
sőbbi időpontban, a követ-
kező mérföldkőben kerül 
megvalósításra. 

Május 
Világvándor Klub 
– honismereti so-
rozat 

Faluház 

Visszatérő, rendszeres 
turisztikai ismeretter-
jesztő előadássorozat, 
élménybeszámoló. Tér-
ségben rejlő kincsek 
megismerése, a jelenleg 
működő Világvándor 
Klub tematikájának ki-
bővítése „Ismerd meg 
hazádat” címmel. 

Tudásátadás, ismeretter-
jesztés. A helyi, nemzeti 
identitás erősítése. Helyi, 
térségi értékek bemuta-
tása. 

 

Elmaradt a járványhelyzet 
okán elrendelt veszélyhely-
zeti általános rendezvényti-
lalom miatt. 

Május 28. 
Eger Térsége Ci-
vil Kerekasztal 

ETFE 
székhelye 

 Részvételi fórum. 

Nyilvánosság, vélemény-
nyilvánítás biztosítása. 
Térségi koordináció, a 
térségi kohézió erősítése. 

X 
A korlátozások lazításának 
köszönhetően megvalósult a 
helyi és térségi találkozó. 

Május 30. 
Gyereknapi QR 
kódos kincskere-
ső séta 

Faluház 
parkolója 
és a tópart 

Helyismereti családi 
esemény. 

A családok megerősítése, 
a szabadidő közösségi 
eltöltése és a helyi érté-
kek bemutatása. 

X 

A szabadtéri, kis létszámú 
akció új programelemként 
került megvalósításra, a ko-
rábban elmaradt gyerek-
programokat pótolandó.  

Június 4. 
Trianoni megem-
lékezés 

Nemzeti 
összetar-

Megemlékezés, ünnepi 
műsor. 

A nemzeti identitás erő-
sítése. 
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tozás Tere 

Június 11. 
Gyertyafényes 
nyárindító piknik 

Tópart 
Visszatérő szabadidős 
közösségi program. 

Helyi lakosok, közössé-
gek találkozása. 

 Elmaradt.  

Június 12. 
Tárkányferrata 
megnyitó 

Kő-köz 
A létrehozott vasalt út 
ünnepélyes megnyitója, 
és közösségi program. 

Településfejlesztés, kö-
zösségi és turisztikai célú 
értékteremtés. 

X 

A helyi lakossági igényekre 
és természeti értékekre ala-
pozva új találkozási, szabad-
idős és sportolási színtér 
létrehozása valósult meg. 

Június 13. 
Foci EB vetítés a 
Tóparton 

Tóparti 
Rendez-
vénytér 

Közösségi programsoro-
zat a foci jegyében. 
 

Közösségépítés, kulturált 
szabadidő eltöltési lehe-
tőség. 

X 

A helyi sportszerető lakos-
sági igényeket fölkarolva új 
programsorozatot indítot-
tunk útjára.  

Június 15. 
Foci EB vetítés a 
Tóparton 

Tóparti 
Rendez-
vénytér 

Közösségi programsoro-
zat a foci jegyében. 
 

Közösségépítés, kulturált 
szabadidő eltöltési lehe-
tőség. 

X  

Június 18. 
Foci EB vetítés a 
Tóparton 

Tóparti 
Rendez-
vénytér 

Közösségi programsoro-
zat a foci jegyében. 

Közösségépítés, kulturált 
szabadidő eltöltési lehe-
tőség. 

X  

Június 19. 
Foci EB vetítés a 
Tóparton 

Tóparti 
Rendez-
vénytér 

Közösségi programsoro-
zat a foci jegyében. 

Közösségépítés, kulturált 
szabadidő eltöltési lehe-
tőség. 

X  

Június 19. Szent Iván éj Tópart 

Közösségi rendezvény a 
hagyományok jegyében. 
A Boldogasszony Papu-
csa Természetjáró Egye-
sülettel együttműködve. 

Helyi lakosok, közössé-
gek találkozása, ismeret-
terjesztés, természeti 
értékek megőrzése. 

X  

Június 22. 
Eger Térsége Ci-
vil Kerekasztal 

Faluház  Részvételi fórum. 

Nyilvánosság, vélemény-
nyilvánítás biztosítása. 
Térségi koordináció, a 
térségi kohézió erősítése. 

X  
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Június 26. 
Foci EB vetítés a 
Tóparton 

Tóparti 
Rendez-
vénytér 

Közösségi programsoro-
zat a foci jegyében. 

Közösségépítés, kulturált 
szabadidő eltöltési lehe-
tőség. 

X  

Június 27. 
Foci EB vetítés a 
Tóparton 

Tóparti 
Rendez-
vénytér 

Közösségi programsoro-
zat a foci jegyében. 

Közösségépítés, kulturált 
szabadidő eltöltési lehe-
tőség. 

X  

Június 28. 
Foci EB vetítés a 
Tóparton 

Tóparti 
Rendez-
vénytér 

Közösségi programsoro-
zat a foci jegyében. 

Közösségépítés, kulturált 
szabadidő eltöltési lehe-
tőség. 

X  

Június 29. 
Foci EB vetítés a 
Tóparton 

Tóparti 
Rendez-
vénytér 

Közösségi programsoro-
zat a foci jegyében. 

Közösségépítés, kulturált 
szabadidő eltöltési lehe-
tőség. 

X  

Július 3. 
Foci EB vetítés a 
Tóparton 

Tóparti 
Rendez-
vénytér 

Közösségi programsoro-
zat a foci jegyében. 

Közösségépítés, kulturált 
szabadidő eltöltési lehe-
tőség. 

X  

Július 6. 
Foci EB vetítés a 
Tóparton 

Tóparti 
Rendez-
vénytér 

Közösségi programsoro-
zat a foci jegyében. 

Közösségépítés, kulturált 
szabadidő eltöltési lehe-
tőség. 

X  

Július 7. 
Foci EB vetítés a 
Tóparton 

Tóparti 
Rendez-
vénytér 

Közösségi programsoro-
zat a foci jegyében. 

Közösségépítés, kulturált 
szabadidő eltöltési lehe-
tőség. 

X  

Július 11. 
Foci EB vetítés a 
Tóparton 

Tóparti 
Rendez-
vénytér 

Közösségi programsoro-
zat a foci jegyében. 

Közösségépítés, kulturált 
szabadidő eltöltési lehe-
tőség. 

X  

Július 
Úszó Alkalmatlan-
ságok Világbaj-
noksága 

Tópart 

Úszó alkalmatlanságok 
világbajnoksága és 
Vígtárkányi Malacságok 
főzőverseny nagyrendez-
vény. 

Helyi lakosok, közössé-
gek találkozása, kapcso-
latépítés, helyi értékek és 
identitás erősítése. 

 

Elmaradt. A járványhelyzet 
miatt az előkészítési folya-
matok nem tudtak megfele-
lő időben megkezdődni. 

Július 
III. Felsőtárkányi 
Fúvószenekari 

Tópart 
Visszatérő zenei fesztivál 
és szórakoztató interak-

Helyi lakosok, közössé-
gek találkozása, ismeret-

X 
Elmaradt. A korlátozások és 
az azt követő bizonytalansá-



TOP-5.3.1-16-HE1-2017-00015 

 

28 

Találkozó tív nagyrendezvény, 
gasztronómiai elemek-
kel. Hangszerbemutató a 
Fúvószenekar közremű-
ködésével. Toborzás, 
tagság bővítése. 

terjesztés, helyi értékek 
megőrzése. 

gok miatt az előkészítési 
folyamatok nem tudtak 
megfelelő időben megkez-
dődni. 

Július 19. 
Magdolna napi 
búcsú  

Tópart 
Visszatérő hagyomány-
őrző szabadidős prog-
ram. 

Hagyományőrzés, a 
nemzeti és helyi identi-
tás erősítése. 

 Elmaradt. 

Július 12. 
Közlekedésbiz-
tonsági program. 

Faluház 

A védtelen közlekedők 
közlekedésbiztonságát 
célzó szemléletformáló 
kampány és a kerékpáros 
kultúrát népszerűsítő 
program.  

Közlekedésbiztonsági 
képzés, közösségi szem-
léletformálás. 

X 

A 2020. szeptemberben az 
iskolában tervezett program 
a nyári napközis tábor kere-
tében, kisebb létszám mel-
lett került megvalósításra. 

Július 31.  
Nyitott Tájház 
Nap 

Tájház 

Hagyományőrző falusi 
népszokások bemutató-
ja, gasztronómia, zenei 
program. 

Hagyományőrzés, helyi 
értékek felkarolása. 

  

Augusztus 3-
4. 

Rétesnapok- rétes 
mustra 

Tópart 

Visszatérő gasztro-
kulturális nagyrendez-
vény a Nyugdíjas Klub 
közreműködésével. Új 
programelem: térség 
gasztronómiai kínálatá-
nak bemutatkozása. 

Hagyományőrzés és a 
helyi, térségi értékek 
bemutatása. 

X 

Elmaradt. A korlátozások és 
az azt követő bizonytalansá-
gok miatt az előkészítési 
folyamatok nem tudtak 
megfelelő időben megkez-
dődni. 

Augusztus Részvételi fórum  Faluház 

Közmeghallgatás. A kö-
zösségi folyamat ered-
ményeinek megvitatása, 
tájékoztatás. A Cselekvé-
si terv felülvizsgálata. 

Nyilvánosság, vélemény-
nyilvánítás biztosítása. 

X 

Elmaradt, a lakossági rész-
vétel és aktivitás hiánya mi-
att későbbi időpontban ke-
rült lebonyolításra. 
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Augusztus 
Hogyan viseld a 
viseletedet? 

Faluház 

Hagyományőrző, isme-
retátadó közösségi akció, 
táncosok és szüleik tájé-
koztatása a megfelelő 
viseletgondozásról, prak-
tikák. 

Hagyományőrzés, isme-
retterjesztés. 

X 
A lakossági igények változá-
sa miatt elmaradt. 

Augusztus 13.  
A szerelem nem 
szégyen - zenés 
színházi előadás 

Tóparti 
Köszínpad 

Zenés színházi előadás. 
Szórakoztató, közösségi 
program. 

  

Augusztus 
20. 

Szent István napi 
ünnepi műsor 

Tópart/ 
Faluház 

Megemlékezés, ünnepi 
műsor, elismerések át-
adása és tűzijáték. 

A nemzeti identitás erő-
sítése. 

  

Augusztus 
25. 

Harlekin Bábszín-
ház – Pirosmalac 

Tóparti 
Köszínpad 

Bábelőadás. 
Szórakoztató gyerek-
program. 

  

Augusztus 
28. 

Musica Aulica - 
Bükki Művészeti 
Napok I Barokk 
Fesztivál 

Tóparti 
Köszínpad 

Komolyzenei koncert a 
Bükki Művészeti Napok 
keretein belül. 

Kulturális, ismeretter-
jesztő szabadidős prog-
ram. 

  

Szeptember 
3. 

A Szürke-orom 
rejtélye 

Tóparti 
Rendez-
vénytér 

Közösségi filmvetítés. 
Helyi értékek bemutatá-
sa, közösségi ismeretát-
adás. 

X 

Lakossági kezdeményezére 
új programeleme került be-
vonásra a helyi fiataloknak 
köszönhetően. 

Szeptember 
25. 

Gépszíj Rock 
Band 

Tóparti 
Kőszínpad 

Közösségi zenei prog-
ram. 

Közösségi szabadidős 
program, találkozási le-
hetőség. A helyi értékek 
bemutatása. 

X 
Lakosság igények felkarolása 
alapján megvalósult köny-
nyűzenei program. 

Szeptember 
27. 

Őszi táncház  Faluház 
Táncház – néptánc és 
népviselet bemutató, 
tánctanítás. 

Hagyományőrzés és a 
helyi értékek bemutatá-
sa. Helyi képzés. 

X 
A lakossági igények változá-
sa miatt elmaradt. 

Szeptember 
30. 

Kávé Világnapja Faluház 
Kávéházi 
gasztrorendezvény, ká-

Helyi lakosok, közössé-
gek találkozása. 

 
Elmaradt, mivel az intéz-
ményi változások miatt a 
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véházi ismeretek átadá-
sa. 

program megszűnt. 

Október 1. 
Idősek Világnap-
ja 

Faluház 
helyett a 
Tóparti 
Rendez-
vénytér 

Közös bográcsozós ven-
déglátás, beszélgetés, 
játék. 

Helyi lakosok találkozá-
sa. Kapcsolatépítés. 

X 

A program tematikája az 
igények és a lehetőségek 
okán változott. Új cél volt az 
idős korosztály bevonásának 
megerősítése. 

Október 1-3. 
I. Felsőtárkányi 
Borünnep 

Tópart 
Nagyrendezvény, közös-
ségi szervezésű kiegészí-
tő programelemek. 

Helyi lakosok, közössé-
gek találkozása, helyi 
értékek bemutatása. 

X 

A program a projekt kereté-
ben helyi zenés produkciók-
kal és néptáncbemutatóval 
egészült ki. 

Október 
Hogyan viseld a 
viseletedet? 

Faluház 

Hagyományőrző, isme-
retátadó közösségi akció, 
táncosok és szüleik tájé-
koztatása a megfelelő 
viseletgondozásról, prak-
tikák. 

Hagyományőrzés, isme-
retterjesztés. 

X 
Elmaradt, mivel az intéz-
ményi változások miatt a 
program megszűnt. 

Október 
Világvándor Klub - 
honismereti soro-
zat 

Faluház 

Visszatérő, rendszeres 
turisztikai ismeretter-
jesztő előadássorozat, 
élménybeszámoló. Tér-
ségben rejlő kincsek 
megismerése, a jelenleg 
működő Világvándor 
Klub tematikájának ki-
bővítése "Ismerd meg 
hazádat" címmel. 

Tudásátadás, ismeretter-
jesztés. A helyi, nemzeti 
identitás erősítése. Helyi, 
térségi értékek bemuta-
tása. 

X 
A klub átmeneti szünetelte-
tése miatt elmaradt. 

Október Egészségnap Faluház 

 Lakossági egészségügyi 
programok, előadások, 
szűrővizsgálatok, tippek 
téli betegségek megelő-

Ismeretterjesztés, pre-
venció. 

 Elmaradt. 
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zésére. 

Október 22. 
1956-os megemlé-
kezés és koszorú-
zás 

56-os em-
lékmű 

Megemlékezés, ünnepi 
műsor. 

A nemzeti identitás erő-
sítése. 

  

Október 
Eger Térsége Civil 
Kerekasztal 

Faluház 

Az Eger Térsége Civil 
Kerekasztal ülése. Cél 
térségi adatbázis létre-
hozása, valamint a helyi 
közösségi eredményeket 
térségi szintű összehan-
golása. 

Nyilvánosság, vélemény-
nyilvánítás biztosítása. 
Térségi koordináció, a 
térségi kohézió erősítése. 

X 
Későbbi időpontban kerül 
megvalósításra. 

Október 28. Falugyűlés Faluház 

A falugyűlés keretében 
sor került a projekt nyil-
vánosságának és aktuali-
zálásának biztosítására. 

Részvételi fórum. X  

November 
Környezetvédelmi 
képzés 

Faluház 

ismeretterjesztő sorozat, 
lakossági figyelemfelkel-
tése az ökotudatos élet-
módról, környezetvéde-
lemről. 

Közösségi képzés, isme-
retterjesztés. 

X 
Későbbi időpontban kerül 
megvalósításra. 

November Részvételi fórum  Faluház 

Szólalj meg ifjúság! – a 
fiatalok bevonása a kö-
zösségi folyamat ered-
ményeinek megvitatása, 
a projekt eredményeinek 
tájékoztatása. A Cselek-
vési terv felülvizsgálata. 

Nyilvánosság, vélemény-
nyilvánítás biztosítása. 

X 
Korábbi időpontban került 
megvalósításra. – Október 
28. 

 
November 21. 

Jótékonysági Bál Faluház 
Zenés, szórakoztató 
program. 

Közösségépítés, hagyo-
mányteremtés. 

 
Későbbi időpontban kerül 
megvalósításra. 
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November 
28. 

Adventi táncház 
mézeskalács sütés-
sel 

Faluház 

Néptánccal és zenével 
összekötött 
gasztroprogram az idő-
sek és a fiatalok bevoná-
sával. 

Hagyományőrzés, gene-
rációk közötti ismeretát-
adás, közösségek erősíté-
se.  

 Elmaradt. 
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5. Mérföldkő (2021.12.01. - 2022.03.15.) 

Programok 2021. 

Dátum Program Helyszín Program leírása Program célja TOP Módosítás indoklása 

December 1. 
Adventi progra-
mok  

Faluház 

A kézműves műhely és 
gasztro-kulturális ren-
dezvény célja az ünne-
pekre való hangolódás. 

Hagyományőrzés, gene-
rációk közötti ismeretát-
adás, közösségek erősíté-
se.  

 Elmaradt. 

December 
1-24. 

Világító Adventi 
Kalendárium 

Település 
egésze 

Közösségi akció az ad-
venti jegyében. 

Közösségépítés, ünnep-
várás, helyi identitás erő-
sítése. 

X  

December 3. 

 
A Boldogasszony 
Papucsa Termé-
szetjáró Egyesület 
karácsonya 
 

Faluház 
A civil szervezet kará-
csonyi programja. 

Közösségépítés és ünne-
pi program. 

  

December 5. 
Téli mese báb-
előadás és Miku-
lás ünnepség 

Faluház 
Ünnepi bábelőadás és 
gyerekprogram 

Értékes szabadidő-el-
töltés, a családok meg-
erősítése, a helyi kulturá-
lis, társadalmi különbsé-
gek csökkentése. 

X  

December 7. 
Az Asszonykórus 
karácsonya 

Faluház 
Az önszerveződő közös-
ség karácsonyi program-
ja. 

Közösségépítés és ünne-
pi program. 

  

December 14. 
Néptáncos kará-
csony 

Faluház 
Táncház - zenés, szóra-
koztató műsor. 

Hagyományok őrzése, 
közösségi kapcsolatok 
ápolása 

 
A lakossági igények változá-
sa miatt elmaradt.  
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December 
Zeneiskolai Ad-
venti Koncert 

Faluház 
Zenés műsor, közös ze-
nélés és éneklés, 
flashmob. 

Közösségépítés. X 
Elmaradt az iskola döntése 
alapján a járvány-helyzet 
miatt. 

December 15. 
Rummikub Klub 
karácsonya 

Faluház 
A klub karácsonyi prog-
ramja. 

Közösségépítés és ünne-
pi program. 

  

December 19. 
Fúvószenekar ka-
rácsonyi koncertje 

Faluház 
Zenés, szórakoztató mű-
sor. 

A helyi értékek bemuta-
tása, felkarolása, népsze-
rűsítése. 

 
Megvalósult a Felsőtárkányi 
Fúvószenekar Egyesület sa-
ját szervezésében. 

 

Programok 2022. 

Dátum Program Helyszín Program leírása Program célja TOP Módosítás indoklása 

Január 5.  Gyerekszilveszter  Faluház 
Visszatérő zenés, inter-
aktív rendezvény gyere-
keknek.  

Közösségépítés, szabad-
idő eltöltése. 

 
Elmaradt a járványhelyzet 
miatt. 

Január 12 

Megemlékezés a 
Don-kanyarban 
hősi halált halt 
katonákról 

Műemlék 
Megemlékezés, ünnepi 
közösségi akció. 

A nemzeti identitás erő-
sítése. 

  

Január – feb-
ruár  

Hóemberépítő 
verseny  

Felsőtár-
kány 

Időjárástól függően visz-
szatérő téli program gye-
rekeknek. 

Közösségépítés, szabad-
idő eltöltése. 

 Az időjárás miatt elmaradt. 

Január  
Világvándor Klub - 
honismereti soro-
zat 

Faluház 

"Ismerd meg hazádat" 
című honismereti isme-
retterjesztő előadássoro-
zat.  

A helyi, nemzeti identi-
tás erősítése. A helyi ér-
tékek bemutatása. 

X 
A klub megszűnése miatt 
elmaradt. 

Február  
Kultúrházak Éj-
szakája 

Faluház 

Táncház, mesélés, far-
sangi népszokások fel-
elevenítése. Közösségi 
nagyrendezvény. 

Hagyományápolás, kö-
zösségépítés, generációk 
és közösségek találkozá-
sa. 

 
Törölve az intézményi for-
ma átalakulása miatt. 
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Február 23. 
Rétesműhely - 
szépkorúak szá-
mára 

Faluház 
Közösségépítő, hagyo-
mányőrző gasztronómiai 
program. 

Generációk közötti tu-
dásátadás, helyi érték 
megőrzése. 

X 
A megújult program-sorozat 
bevonásra került a projekt-
be. 

Február 25.  
Móka és Táncház 
- Farsangi tánc-
ház 

Faluház 
Zenés-táncos program, 
farsangi népszokásokkal, 
farsangi fánkkal. 

Hagyományápolás, kö-
zösségépítés, generációk 
és közösségek találkozá-
sa. 

X 

A Felsőtárkányi Hagyo-
mányőrző Néptáncegyüttes-
sel közös szervezésben meg-
valósult program. 

Február 
Világvándor Klub - 
honismereti soro-
zat 

Faluház 

Visszatérő, rendszeres 
turisztikai ismeretter-
jesztő előadássorozat, 
élménybeszámoló. Tér-
ségben rejlő kincsek 
megismerése, a jelenleg 
működő Világvándor 
Klub tematikájának ki-
bővítése "Ismerd meg 
hazádat" címmel. 

Tudásátadás, ismeretter-
jesztés. A helyi, nemzeti 
identitás erősítése. Helyi, 
térségi értékek bemuta-
tása. 

X 
A klub megszűnése miatt 
elmaradt. 

Március 10. Részvételi fórum Faluház 

A közösségi folyamat 
eredményeinek meg-
vitatása, tájékoztatás. A 
Rendezvénynaptár felül-
vizsgálata. 

Nyilvánosság, vélemény-
nyilvánítás biztosítása. 

X  

Március 10. 
Megújuló ener-
giák – Közösségi 
képzés 

Faluház Közösségi képzés.  

Ismeretterjesztés és 
szemléletformálás az 
energiatudatosság jegyé-
ben. 

X  

Március 11. 

Március 15-i ün-
nepi megemlé-
kezés és felvonu-
lás 

Faluház és 
a település 

Megemlékezés, ünnepi 
közösségi akció.  

A nemzeti identitás erő-
sítése. 

X 
A korábbi évhez hasonlóan 
bevonásra került a projekt-
be. 
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6. Mérföldkő (2022.03.16. - 2022.09.15.) 

Programok 2022.  

Dátum Program Helyszín Program leírása Program célja TOP 

Március Magbörze Faluház 
 A Tárkányi Kertbarátok csoport kezdemé-
nyezésére megvalósuló program. 

Helyi közösségek erősítése, 
kapcsolatépítés. A tagok kéré-
sére nem került bevonásra a 
projektbe. 

 

Március 20. 
Rétessütő műhely 
(a Kistérségi népi 
ételek helyett) 

Faluház 
Közösségépítő, hagyományőrző gasztronó-
miai program. 

Generációk közötti tudását-
adás, helyi érték megőrzése. 

X 

Április 2. 
Közösségi foltvar-
ró képzés 

Faluház 
Felsőtárkányi Tűklub nyitott programja, a 
patchwork készítés tudománya. 

Közösségi képzés. X 

Április 9. 
Amerikai autók 
kiállítása 

Faluház parko-
lója 

Közösségi kiállítás. 
Helyi és térségi értékek be-
mutatása, ismeretterjesztés, 
szabadidő hasznos eltöltése. 

X 

Április 9. 
Költészet napi mű-
sor és előadás 

Faluház Kulturális program. 
Ismeretterjesztő, közösségi 
program. 

 

Április 16. 
Hagyományőrző 
húsvét 

Faluház 
Népszokások, hagyományok bemutatása, 
gyermekprogramok. 

Hagyományőrzés és a helyi 
értékek bemutatása. 

X 

Április 23. Rétessütő műhely Faluház 
Közösségépítő, hagyományőrző gasztronó-
miai program. 

Generációk közötti tudását-
adás, helyi érték megőrzése. 

X 

Április 24. 
HATHA JÓGA a 
Felsőtárkányi Falu-
házban 

Faluház Klubfoglalkozás.   

Május 1. Retro Majális Tópart 
Zenés, kulturális nagyrendezvény, felvonu-
lás. 

Helyi lakosok, közösségek 
találkozása. 

X 

Május 25. 
Tavaszi Nagytakarí-
tás Felsőtárkányban 

Település egé-
sze 

EGERERDŐ Zrt. csatlakozott az AOFK Ta-
vaszi nagytakarítás kampányához. 

Közösségi akció.  
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Május 28. Kiállításmegnyitó  Faluház 
Kiállítás a Felsőtárkányi Hagyományőrző 
Néptáncegyüttes 70 éves jubileuma alkal-
mából. 

Értékőrző, közösségi prog-
ram. 

 

Május 29. 
Gyereknapi dél-
után a Tóparton 

Tóparti ren-
dezvénytér 

Gyereknapi hagyományőrző, szabadidős 
program. 

A családok megerősítése, a 
szabadidő közösségi eltöltése 
és a helyi értékek bemutatá-
sa. 

X 

Május 30. 
Eger Térsége Civil 
Kerekasztal 

ETFE székhely Részvételi fórum 

Nyilvánosság, véleménynyil-
vánítás biztosítása. Térségi 
koordináció, a térségi kohé-
zió erősítése. 

X 

Június 3. 
Gyertyafényes nyár-
indító piknik 

Tópart Visszatérő szabadidős közösségi program. 
Helyi lakosok, közösségek 
találkozása. 

 

Június 3. 
Éjszakai fejlámpás 
Ferrata túra 

Tárkányferrata Sziklamászás. Sportprogram.  

Június 4. 
Trianoni 
megemlékezés 

Nemzeti Ösz-
szetartozás 
Tere 

Megemlékezés, ünnepi műsor. A nemzeti identitás erősítése.  

Június 15. 

Suli-buli - Vidám 
versek és rövid 
jelenetek az isko-
láról 

Faluház A helyi iskolás színjátszókör előadása. 
Helyi értékek fölkarolása és 
bemutatása. 

X 

Június 25. Szent Iván éj Tópart 

Visszatérő közösségi rendezvény - tűzugrás, 
táncház, a szentjánosbogarak megfigyelése. 
A Boldogasszony Papucsa Természetjáró 
Egyesület kezdeményezésére éjszakai séta 
az erdőben a civil szervezet bevonásával. 

Helyi lakosok, közösségek 
találkozása, ismeretterjesztés, 
természeti értékek megőrzé-
se. 

X 

Július 2. Vörös szerelem 
Tópari kőszín-
pad 

Zenés színpadi előadás - Gregor Bernadett 
és Gonda László zenés estje 

Közösségi program, az érté-
kes szabadidő eltöltése. 

X 

Július 9. 
Válótársas - köny-
nyed, párkapcsolat-

Tóparti Kő-
színpad 

Színpadi előadás. 
Szórakoztató szabadidős 
program. Közösségépítés. 
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gazdagító előadás 
humorral és rögtön-
zéssel 

Július 
IV. Felsőtárkányi 
Fúvószenekari 
Találkozó 

Tópart 

Visszatérő zenei fesztivál és szórakoztató 
interaktív nagyrendezvény, gasztronómiai 
elemekkel. Hangszerbemutató a Fúvósze-
nekar közreműködésével. Toborzás, tagság 
bővítése. 

Helyi lakosok, közösségek 
találkozása, ismeretterjesztés, 
helyi értékek megőrzése. 

 

Július 
Magdolna napi bú-
csú  

Templom Visszatérő hagyományőrző program. 
Hagyományőrzés, a nemzeti 
és helyi identitás erősítése. 

 

Augusztus 
6. 

Rétesnapok Tópart 

Visszatérő gasztro-kulturális nagyrendez-
vény a Nyugdíjas Klub közreműködésével. 
Új programelem: Viseleti bemutató a helyi 
hagyományőrzők közreműködésével.   

Hagyományőrzés és a helyi 
értékek bemutatása. 

 

Augusztus 
6. 

"Felsőtárkány, 
ahogyan én látom" 

Tóparti ren-
dezvénytér 

Helyi fotóművészek kiállítása - A kiállítás 
keretében lehetőséget kívánunk biztosítani 
a helyi alkotóknak, akik hobbi szinten 
kézműveskednek, alkotnak. 

A helyi értékek bemutatása, 
felkarolása, népszerűsítése. 

X 

Augusztus 
19. 

Szent István napi 
ünnepi műsor 

Focipálya 
Megemlékezés, ünnepi műsor, elismerések 
átadása és tűzijáték. 

A nemzeti identitás erősítése. X 

Augusztus 
20. 

Szent István napi 
közösségi prog-
ramok 

Focipálya / 
Tóparti kő-
színpad 

Barátságos futballtorna és koncertek. 
Közösségépítés, szabadidő 
hasznos eltöltése. 

X 

Augusztus 
27. 

Tancika Marcika 
bábelőadás 

Tóparti kő-
színpad 

Nyáresti programok - Harlekin Bábszínház 
előadása. 

Gyerekprogram.  

Augusztus 
27. 

Szomszédolás Egerszalók 
A Felsőtárkányi Asszonykórus bemutatko-
zása az Egerszalóki Szüretindító bortúra 
rendezvényen. 

Térségi közösségépítés, a he-
lyi érték térségi szintű bemu-
tatása. 

X 

Szeptember 
5.  

Házhoz Megy a 
Zenede Oktatási 
Centrum  

Faluház Zenetörténeti, könnyűzenei előadás. 
Ismeretterjesztő, szabadidős 
program. 
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Szeptember 
6. 

Részvételi fórum Faluház 
A közösségi folyamat eredményeinek meg-
vitatása, tájékoztatás. A Rendezvénynaptár 
felülvizsgálata. 

Nyilvánosság, véleménynyil-
vánítás biztosítása. 

X 

Szeptember 
7. 

IV. Felsőtárkány 
Rummikub Kupa 

Faluház Klubprogram. 
Közösségépítő, szabadidős 
program. 

 

Szeptember 
10. 

Mirage Alkotócso-
port: Tanulmányút - 
nyilvános vetítés és 
alkotói találkozó 

Faluház Filmbemutató. Helyi értékek bemutatása.  
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7. Mérföldkő (2022.09.16. - 2023.03.15.) 

Programok 2022. 

Dátum Program Helyszín Program leírása Program célja TOP 

Szeptember 
16-17-18. 

II. Felsőtárkányi 
Borünnep 

Tópart 
Hagyományőrző, szabadidős nagyrendez-
vény. 

Hagyományőrzés és a sza-
badidő értékes eltöltése. 

 

Szeptember 
29. 

Kávé Világnapja Faluház 
Kávéházi gasztrorendezvény, kávéházi is-
meretek átadása. 

Helyi lakosok, közösségek 
találkozása. 

X 

Szeptember 
30. 

Idősek Világnapja a 
nyugdíjas Klubban 

Faluház 
Ünnepi műsor a helyi idősek és fiatalok 
részvételével. 

Helyi lakosok találkozása. 
Generációk közötti kapcsolat 
erősítése, kapcsolatépítés. 

 

Október 8. Állatok világnapja Tópart 
A felelős állattartás, az állatokkal való 
együttélés és az állattartás témaköréhez 
kapcsolódó szabadidős program. 

Ismeretterjesztés, közösségi 
szemléletformálás. 

X 

Október 23. 
1956-os megemlé-
kezés és koszorúzás 

56-os emlékmű Megemlékezés, ünnepi műsor. A nemzeti identitás erősítése.  

November 
11.  

Márton-napi Tánc-
ház 

Faluház Zenés, szórakoztató program 
Közösségépítés, hagyomány-
őrzés. 

 

November 
12. 

Fúvószenekar Jóté-
konysági Bálja 

Faluház Jótékonysági, zenei program.  Közösségépítés.  

November 
Eger Térsége Civil 
Kerekasztal 

Faluház Részvételi fórum. 

Nyilvánosság, véleménynyil-
vánítás biztosítása. Térségi 
koordináció, a térségi kohé-
zió erősítése. 

X 

November-
december 

Adventi rétessütő 
műhely 

Faluház 
Hagyományőrző gasztroprogram az idősek 
és a fiatalok bevonásával. 

Hagyományőrzés, generációk 
közötti ismeretátadás, közös-
ségek erősítése.  

X 

December 
1-24. 

Világító Adventi 
Kalendárium 

Település egé-
sze 

Közösségi akció az adventi jegyében. 
Közösségi akció az adventi 
jegyében. 

X 
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December 
3. 

Templomi koncert 
advent alkalmából 

Templom Imperfectum együttes koncertje Szabadidős zenei program.  

December 
10. 

Adventi koncert a 
maklári énekkar 
részvételével. 

Templom 
Maklár település énekkarának bemutatko-
zása. 

Térségi közösségépítés, a 
helyi érték térségi szintű be-
mutatása. 

X 

December 
Adventi-karácsonyi 
klubprogramok  

Faluház 
A Faluházban működő csoportok, klubok 
találkozója, az ünnepekre való hangolódás. 

Közösségek erősítése.   

December 
Zeneiskolai Adventi 
Koncert 

Faluház Zenés műsor, közös zenélés és éneklés. Közösségépítés.  

December 
17. 

Fúvószenekar kará-
csonyi koncertje 

Faluház Zenés, szórakoztató műsor. 
A helyi értékek bemutatása, 
felkarolása, népszerűsítése. 

 

 

Programok 2023.  

Dátum Program Helyszín Program leírása Program célja TOP 

Február 5. 
Eger Térsége Civil 
Kerekasztal 

Faluház Részvételi fórum. 

Nyilvánosság, véleménynyil-
vánítás biztosítása. Térségi 
koordináció, a térségi kohé-
zió erősítése. 

X 

Február 25. Részvételi fórum Faluház 
Civil fórum. Projektzáró rendezvény, a kö-
zösségi folyamat eredményeinek megvitatá-
sa, a projekt eredményeinek továbbvitele. 

Nyilvánosság, véleménynyil-
vánítás biztosítása. 

X 

 


