
       

CSELEKVÉSI TERV  2019-2022. 

 

IDŐSEINK 

Teendő Megvalósítás 
időpontja  
Év/hó 

Felelős/ 
bevont együttműködő 
partner(ek) 

TOP forrás 
(jogcím) 

Résztvevők 
várható 
létszáma 

Felhívás szerinti 
beavatkozás 

Felhívás szerinti 
tevékenység 

Cél 

Civil szilveszter 
„nagy öregek 
módra” 

2019. 
december 

Közösségfejlesztő és 
Művelődési Ház vezető/ 
Nyugdíjas Klub 
Nőszövetség 
Ifjúsági Egyesület 
Polgárőr Egyesület 
Tűzoltó Egyesület 
KÖSZI 
Szülői munkaközösség 

Egyéb szolgáltatási 
költség 
Rendezvényszervezés  

40 fő Közösségi 
akciók, 
tevékenységek, 
események 

közösségi találkozók A reményeink szerint 
hagyományteremtő rendezvénnyel a 
helyi civil szervezetek együttműködését, 
közösségi találkozását kívánjuk 
erősíteni. Első alkalommal a nyugdíjas 
klub vállalja a szervező szerepet. 

Látóút 
nyugdíjasainknak 

2020. június Szakmai vezető/  
Nyugdíjas Klub 

Egyéb szolgáltatási 
költség 
Autóbusz bérlés 
Étkezés 
 

40 fő Közösségi 
akciók, 
tevékenységek, 
események 

közösségi szomszédolás Az egy napos látóút célja, hogy a szép 
korúak időközönként mások jó példáit 
látva és megismerve tudják erősíteni a 
nyugdíjas klub közösségét, valamint a 
település határain túl is aktív 
együttműködéseket tudjanak 
kialakítani.  

 „Szomszédok a 
közbiztonságért” 
Térségi nyugdíjas 
találkozó az 
együttműködés 
jegyében 

2020. 
november 

Szakmai vezető/ 
Nyugdíjas klub 
Népdalkör 
Polgárőr Egyesület 
Körzeti megbízott 
Művelődési Ház 

Egyéb szolgáltatási 
költség 
Rendezvényszervezés  

40 fő Közösségi 
akciók, 
tevékenységek, 
események 

közösségi szomszédolás A közösségi beszélgetések, illetve az 
igényfelmérés alapján szükséges a 
térség idősei közötti együttműködés 
erősítése a közbiztonságot érintő 
megelőző tevékenységek terén. A 
rendezvény célja, hogy a polgárőrök és 
a helyi körzeti megbízott aktív 
részvételével elinduljon a témában egy 
párbeszéd, ismertet-és tudásmegosztás 
a kötetlen keretet biztosító rendezvény 
segítségével. 

 



       
HAGYOMÁNYŐRZÉS, HAGYOMÁNYTEREMTÉS 

Teendő Megvalósítás 
időpontja  
Év/hó 

Felelős/ 
bevont együttműködő 
partner(ek) 

TOP forrás 
(jogcím/ 
összeg) 

Résztvevők 
várható 
létszáma 

Felhívás szerinti 
beavatkozás 

Felhívás szerinti 
tevékenység 

Cél 

Népdalkörök 
Jubileumi Gála 

2020. ápr. Közösségfejlesztő/ 
Taliándörögdi 
Népdalkör 
Művelődési Ház 
Kapolcsi Dalárda 
Öcsi Népdalkör 
Monostorapáti Kórus 
 

Egyéb szolgáltatási 
költség 
Rendezvényszervezés 

60 fő Közösségi akciók, 
tevékenységek, 
események 

Közösségi eredmények 
bemutatása 

A helyi közösségek között az egyik 
legfigyelemreméltóbb a Taliándörögdi 
Népdalkör több évtizedes 
tevékenysége, akik 2020-ban ünneplik 
fennállásuk 45. évfordulóját. Ehhez 
teremt méltó alkalmat a jubileumi 
találkozó, melyen a szomszéd 
települések népdalköreivel, kórusaival 
együttműködve mutathatják be a 
közösség által elért eredményeket. 

Hagyományőrző 
műhely 5 alk. 
(Felnőtt 
Betlehemezés) 

2021. dec. Szakmai vezető/ 
Művelődési Ház 
Népdalkör 
Nyugdíjas Klub 
Szülői munkaközösség 
Ősök Háza 
Néprajzi Múzeum 

Egyéb szakértői díjak, 
tanácsadás  
 

5 fő/ alk. Közösségi akciók, 
tevékenységek, 
események 

Helyi hagyományok 
feltárása 

A hagyományőrző műhely célja, hogy a 
helyiek bevonásával első lépésként újra 
felelevenítse a felnőtt betlehemezés 
hagyományát, amire a felnőttek 
körében komoly igény mutatkozott a 
közösségi beszélgetéseken és az 
igényfelmérés során. A műhely során a 
Néprajzi Múzeum szakmai segítségét 
vesszük igénybe. 

Kézimunka kör (10 
alkalom) 

2020-2022. 
évente jan., 
febr. okt. nov. 
hónapban 1-1 
alk. 

Közösségfejlesztő/ 
Nyugdíjas klub 
Ifjúsági Klub 
Nőszövetség 
 

Egyéb szakértői díjak, 
tanácsadás  

10 fő/alk. Programok, 
folyamatok, helyi 
erőforrások 
feltárása 

Művelődő közösségek 
klubfoglalkozásai, 
szakkörök, baráti körök 
egyéb kulturális 
programjai 

Célunk egy kézimunka szakkör 
elindítása, ahol a kézimunkázás iránt 
érdeklődő asszonyok, lányok a 
Veszprém megyei Népművészeti 
Egyesület szakembereinek vezetésével 
alkothatnának és válhatnának 
együttműködő közösséggé. 

Társastánc klub  
(6 alk.) 

2020. okt. 
nov., dec. 
2021. jan., 
febr. 

Közösségfejlesztő/ 
Művelődési Ház 
Szülői munkaközösség 
Sportegyesület 

Egyéb szakértői díjak, 
tanácsadás 
 

16 fő/alk. Programok, 
folyamatok, helyi 
erőforrások 
feltárása 

Művelődő közösségek 
klubfoglalkozásai, 
szakkörök, baráti körök 
egyéb kulturális 
programjai 

A társastánc klubbal elsődleges célunk a 
közösségi életbe jelenleg nehezen 
bevonható középkorosztály  
megszólítása olyan társas alkalmakkal, 
amire a közösségi felmérés során nagy 
igény mutatkozott részükről. 

Néptánc klub  
(56alk.) 

2021 okt. 
nov., dec. 
2022. jan., 
febr. 

Közösségfejlesztő/ 
Művelődési Ház 
Szülői munkaközösség 

Egyéb szakértői díjak, 
tanácsadás: 
 

16 fő/ alk. Programok, 
folyamatok, helyi 
erőforrások 
feltárása 

Művelődő közösségek 
klubfoglalkozásai, szakkörök, 
baráti körök egyéb kulturális 
programjai 

A néptánc klubbal szintén a 
középkorosztály megszólítása, aktív 
közösségi életének az elsődleges cél.  



       
 

 

 

 

FIATALJAINK 

Teendő Megvalósítás 
időpontja  
Év/hó 

Felelős/ 
bevont együttműködő 
partner(ek) 

TOP forrás 
(jogcím/ 
összeg) 

Résztvevők 
várható 
létszáma 

Felhívás szerinti 
beavatkozás 

Felhívás szerinti 
tevékenység 

Cél 

Nézd! Mások így 
csinálják. 
Közösségépítő, 
tapasztalatszerző 
látóút fiataloknak  

2020. jún.  Egyéb szolgáltatási díj 
Előadó, szakértő 
 
Autóbusz bérlés 
Étkezés 
 
 

 Közösségi 
akciók, 
tevékenységek, 
események 

Közösségi eredmények 
bemutatása 

A látóút célja, hogy a jelenleg több 
kis klikkből álló helyi fiatalok közös 
út során lássanak jól működő 
példákat úgy, hogy közben 
kialakulhasson bennük a közösség 
érzése és elinduljanak köztük a 
valós együttműködések. 

Közösségerősítő 
ifjúsági vetélkedő 

2021. márc.  Egyéb szolgáltatási 
költség 
Rendezvényszervezés  

 Közösségi 
akciók, 
tevékenységek, 
események 

Közösségi találkozók Az ifjúsági vetélkedő célja, a több 
kisebb klikkből álló, de már a közös 
látóúton közös élményeket és 
tapasztalatokat szerzett fiatal 
korosztály tagjainak csapatként 
való megszólítása és együttműködő 
közösséggé válásának elindítása. 

 

 

 

 



       
GYERMEKEINK 

Teendő Megvalósítás 
időpontja  
Év/hó 

Felelős/ 
bevont együttműködő 
partner(ek) 

TOP forrás 
(jogcím/ 
összeg) 

Résztvevők 
várható 
létszáma 

Felhívás szerinti 
beavatkozás 

Felhívás szerinti 
tevékenység 

Cél 

Kincses Klub -
Biztonságos 
gyerekkor (45 alk.) 

2019. szept. – 
2022. dec. 

Szakmai vezető/ 
Polgárőr egyesület 
Körzeti megbízott 
KÖSZI 
Szülői munkaközösség 
Általános Iskola 
Óvoda 

Egyéb szolgáltatási 
költség 
Műhelyfoglalkozás  
közbiztonság műhely 
 
 

15 fő/alk. Programok, 
folyamatok, 
helyi 
erőforrások 
feltárása 

Művelődő közösségek 
klubfoglalkozásai, 
szakkörök, baráti körök 
egyéb kulturális 
programjai 

Célunk, hogy a közösségi 
beszélgetések során a szülők által 
kiemelten preferált programként 
kezelt, jelenleg is működő Kincses 
Klub egy teljesen újszerű 
megközelítéssel, több éven át tartó  
műhelymunkák keretében, 
felkészült szakmai vezetőkkel és a 
gyerekek aktív együttműködésével 
tudja megteremteni a biztonságos 
gyermekkor lehetőségét a 
településen.  

Kincses Klub + 
(Értékőr műhely) 
45 alk. 

2019. jan. – 
2022. dec. 

Szakmai vezető/ 
KÖSZI 
Általános iskola 
Művelődési Ház 
Dörögdért Ifjúsági 
Egyesület 
Önkormányzat 

Egyéb szolgáltatási 
költség 
Műhelyfoglalkozás 
 Értékőr műhely 
  
 

10 fő/ alk. Programok, 
folyamatok, 
helyi 
erőforrások 
feltárása 

Értékfeltárás, 
értékőrzés 

Célunk a Kincses Klubból kinövő – 
ált. iskolai felső tagozatos - 
generáció helyi közösségként való 
együtt tartása egy több éven át 
tartó értékőr műhelymunka 
sorozattal, melynek végére a 
gyerekeket felnőtt szakmai segítőik 
egy előre kidolgozott értékőr 
módszertan alapján képessé teszik 
a helyi értéktár együttműködésen 
alapuló működtetésére. 

Kincses Klub ++ 
(Közéleti műhely ) 
10 alk. 

2021. szept. – 
2022. nov. 

Szakmai vezető/ 
KÖSZI 
Művelődési Ház 
Dörögdért Ifjúsági 
Egyesület 
Önkormányzat 

Egyéb szolgáltatási 
költség 
Műhelyfoglalkozás 
Közéleti műhely 
  

5 fő/ alk. Programok, 
folyamatok, 
helyi 
erőforrások 
feltárása 

Helyi szellemi örökség 
feltárása 

Célunk a Kincses Klub és a Kincses Klub+ 
műhelymunkái során felkészített, 
immár középiskolás fiatalok helyi 
társadalom életébe történő aktív 
bevonása egy közéleti 
műhelysorozattal, melynek keretében 
megtapasztalják és megtanulják a helyi 
közéletben való eligazodást és az 
együttműködésen alapuló közösségi 
tervezés alapjait. 



       
PROGRAMOK, RENDEZVÉNYEK, SZABADIDŐ 

Teendő Megvalósítás 
időpontja  
Év/hó 

Felelős/ 
bevont együttműködő 
partner(ek) 

TOP forrás 
(jogcím/ 
összeg) 

Résztvevők 
várható 
létszáma 

Felhívás szerinti 
beavatkozás 

Felhívás szerinti 
tevékenység 

Cél 

Játszótéri 
délutánok 
felnőtteknek (4alk.) 

2020. aug., 
szept., okt., 
nov. 

Szakmai vezető/ 
Szülői munkaközösség 
Polgárőr Egyesület 
Körzeti megbízott 
KÖSZI 
Sportegyesület 
 

Szakmai 
megvalósításhoz 
kapcsolódó 
anyagköltség 
 
Közlekedésbiztonsági 
park anyagköltsége 
  

10-15 
fő/alk. 

Programok, 
folyamatok, 
helyi 
erőforrások 
feltárása 

Művelődő közösségek 
klubfoglalkozásai, 
szakkörök, baráti körök 
egyéb kulturális 
programjai 

A felnőtt játszótéri délutánok célja, 
hogy közös együttlétek, cselekvési 
alkalmak megteremtésével és 
közlekedésbiztonsági szakember 
közreműködésével lehetővé tegyük a 
szülőknek egy közlekedésbiztonsági 
park közösségi megtervezését és 
kalákában történő kialakítását, amíg 
gyermekeik a nemrég, közösségi 
összefogás révén elkészült játszótéren 
játszanak. A közlekedésbiztonsági park 
megoldást kínál a gyermekek, fiatalok 
biztonságos közlekedésre való 
felkészítésére. 

Téli Civil Találka -
Forraltbor főző 
verseny a 
tűzoltókkal 

2020. dec. 
2021. dec. 

Közösségfejlesztő/ 
Tűzoltó Egyesület 
Önkormányzat 
KÖSZI 
Nyugdíjas Klub 
Nőszövetség 
Polgárőr Egyesület 
Vadásztársaság 
 

Egyéb szolgáltatási 
költség 
Rendezvényszervezés 
 

50 fő/ alk. Közösségi 
akciók, 
tevékenységek, 
események 

Közösségi eredmények 
bemutatása 

A téli civil találka célja, hogy 
lehetőséget teremtsen a helyi civil 
szervezetek téli időszakban történő 
közösségi eseményen való vidám, jó 
hangulatú találkozására, az 
együttműködések erősítésére. Fontos 
cél még, hogy az aránylag fiatal tűzoltó 
egyesület házigazdaként 
bemutatkozhasson ezen alkalmakkor és 
megoszthassa a civilek közösségével 
éves tevékenységének eredményeit. 

Elszármazottak 
találkozója 

2020. szept. 
 

Szakmai vezető/ 
Önkormányzat 
Művelődési Ház 
KÖSZI 
 

Egyéb szolgáltatási 
költség 
Rendezvényszervezés  

40 fő Közösségi 
akciók, 
tevékenységek, 
események 

Közösségi találkozók Kiemelt célja a rendezvénynek, hogy a 
közösségi felmérés és a korlenyomat 
kérdőíveinek eredményeképpen 
összeállított külső kapcsolati hálót 
valóságosan is életre keltsük. 
Megszólítsuk és együttműködésre 
hívjuk mindazokat, akik a településről 
elszármaztak és aktívan bevonjuk őket a 
közösség életébe. 



       
Elszármazottak 
gyermekeinek 
találkozója ( 3 nap) 

2021. június Szakmai vezető/ 
Önkormányzat 
Művelődési Ház 
KÖSZI 
Nyugdíjas Klub 
Nőszövetség 

Egyéb szolgáltatási 
költség 
Rendezvényszervezés  

20 fő/nap Közösségi 
akciók, 
tevékenységek, 
események 

Közösségi találkozók Az elszármazottak megszólítása mellett 
célként tűztük ki azok gyermekeinek 
megszólítását is annak érdekében, hogy 
ők is erősebben kötődjenek 
településünkhöz. Találkozzanak, 
ismerkedjenek a helyi gyerekekkel, 
alakuljanak ki köztük hosszútávra szóló 
barátságok, együttműködések. 

Értékek ünnepe 2021. április 
2022. április 

Közösségfejlesztő/ 
KÖSZI 
Óvoda 
Nyugdíjas Klub 
Népdalkör 
Művelődési Ház 
Önkormányzat 
Polgárőr Egyesület 
Szülői munkaközösség 
Általános iskola 
Sportegyesület 
Tűzoltó Egyesület 
Nőszövetség 
Ifjúsági Egyesület 

Egyéb szolgáltatási 
költség 
Rendezvényszervezés  
 

100 fő/alk. Közösségi 
akciók, 

tevékenységek, 
események 

Közösségi kiállítás Célunk az előző években már a 
legfontosabb települési rendezvénnyé 
vált Értékek Ünnepe megújítása úgy, 
hogy abban lehetőséget tudjunk 
teremteni a Kincses Klub fiatal 
értékőreinek bemutatkozására, 
valamint a települési értéktárba 
bekerült értékek közösségi kiállítására. 

Sportnap 2020. aug. 
2021. aug. 

Közösségfejlesztő/ 
Sportegyesület 
Művelődési Ház 
Önkormányzat 
Polgárőr Egyesület 
KÖSZI 
Szülői munkaközösség 
Általános iskola 
Ifjúsági Egyesület 

Egyéb szolgáltatási 
költség 
Rendezvényszervezés  
 

60 fő/ alk. Közösségi 
akciók, 

tevékenységek, 
események 

Közösségi eredmények 
bemutatása 

A sportnap célja, hogy lehetőséget 
teremtsen a közösségi beszélgetéseken 
és az igényfelmérés során a 
labdarúgáson kívül felmerült más 
sportolási igények kielégítésére, illetve 
az új sportszakosztályok 
bemutatkozására. Fontos cél még a 
sportegyesület közösségi 
tevékenységének, eredményeinek 
megismertetése az együttműködő 
partnerekkel, lekossággal. 

 

 

 



       
 

FALUSZÉPÍTÉS, FALUÉPÍTÉS 

Teendő Megvalósítás 
időpontja  
Év/hó 

Felelős/ 
bevont együttműködő 
partner(ek) 

TOP forrás 
(jogcím/ 
összeg) 

Résztvevők 
várható 
létszáma 

Felhívás szerinti 
beavatkozás 

Felhívás szerinti 
tevékenység 

Cél 

Faluszépítők 
látóútja 

2019. okt. Közösségfejlesztő/ 
Nőszövetség 
Önkormányzat 
KÖSZI 
Nyugdíjas Klub 

Egyéb szolgáltatási díj 
Előadó, szakértő 
Autóbusz bérlés 
Étkezés 
 

15 fő Közösségi 
akciók, 
tevékenységek, 
események 

Közösségi szomszédolás A faluszépítők látóútjának célja, hogy a 
falu köztereinek rendbetételében, 
fenntartásában résztvevők olyan 
települést/településeket 
látogathassanak meg, ahol szakértő 
vezetésével olyan jó példákat láthatnak 
a fenntartható közösségi terekre, 
melyek adaptálhatók saját 
településünkre, illetve új gondolatokat, 
ötleteket adnak a faluszépítő 
műhelynapokhoz, akciókhoz. 

Faluszépítő 
műhelynapok (4 
alkalom) 

2019. nov. 
2020. jan., 
febr., nárc. 

Szakmai vezető/ 
Nőszövetség 
Önkormányzat 
KÖSZI 
Nyugdíjas Klub 

Egyéb szolgáltatási díj 
(kertépítész) 
 

10 
fő/alkalom 

Programok, 
folyamatok, 
helyi 
erőforrások 
feltárása 

Művelődő közösségek 
klubfoglalkozásai, 
szakkörök, baráti körök 
egyéb kulturális 
programjai 

A faluszépítő műhelynapokon kert- és 
tájépítészek bevonásával a résztvevők 
közösen bejárják a közterületeket és a 
szakemberek javaslatai alapján 
kidolgozzák a faluszépítési akciók során 
megvalósítandó kisléptékű 
térrendezéseket, előkészítik és 
véglegesítik a növénytelepítési terveket. 
További cél, hogy a műhelynapok során 
valós együttműködés alakuljon ki a 
faluszépítésben érintett résztvevők 
között. 

Faluszépítő akciók 
(4 alkalom) 

2020. ápr., 
okt. 
2021. ápr., 
okt. 

Szakmai vezető/ 
Nőszövetség 
Önkormányzat 
KÖSZI 
Nyugdíjas Klub 
Polgárőr Egyesület 
Szülői munkaközösség 

Szakmai 
megvalósításhoz 
kapcsolódó anyagok 
(Faluszépítés 
anyagbeszerzése:fák, 
növények, kő, stb.)  
 

15-50 
fő/alkalom 

Közösségi 
akciók, 
tevékenységek, 
események 

Közösségi eredmények 
bemutatása 

A faluszépítő műhelynapok során 
elkészült térrendezési, növénytelepítési 
tervek alapján közösségi akciók/kalákák 
keretében szakemberek 
közreműködésével és irányításával 
véglegesen kialakításra, növényesítésre, 
szépítésre kerülnek a kiválasztott 
közterek. 



       
Egyéb szolgáltatási 
költség (Szakvezetés 
(kertépítész) 
 
Egyéb szolgáltatási 
költség (Kőműves 
szakember bevonása 
faluszépítés és 
építésnél  

Közösségi 
kemenceépítés 
tudásátadó műhely 
(8 nap) 

2020. ápr., 
máj. 

 Egyéb szolgáltatási 
költség 
kemenceépítő 
szakember 
 
Szakmai 
megvalósításhoz 
kapcsolódó anyagok 
költsége (Kő, tégla, 
cement, samott, 
étkezési alapanyag, 
stb. 
 

15 fő/nap Programok, 
folyamatok, 
helyi 
erőforrások 
feltárása 

Művelődő közösségek 
klubfoglalkozásai, 
szakkörök, baráti körök 
egyéb kulturális 
programjai 
 

Célunk egy olyan folyamat elindítása, 
melynek végeredményeként 
kemenceépítő szakember segítségével a 
résztvevők közösen együttműködve 
elkészítsenek egy falukemencét úgy, 
hogy közben elsajátíthassák a 
kemenceépítés fortélyait és később 
önállóan is képesek legyenek az 
otthonukban saját kemencéjük 
elkészítésére.  

„Nagymama 
konyhája” 
tudásátadó képzés 
- Kemencés ételek 
készítése ( 6 alk.) 

2020. aug., 
szept. okt. 
2021. ápr., 
máj., jún. 

 Szakmai 
megvalósításhoz 
kapcsolódó anyagok 
költsége (kemencés 
edények, eszközök, 
étkezési alapanyag, 
stb. 
 

15 fő/alk Programok, 
folyamatok, 
helyi 
erőforrások 
feltárása 

Művelődő közösségek 
klubfoglalkozásai, 
szakkörök, baráti körök 
egyéb kulturális 
programjai 
 

Az elkészült falukemence lehetőséget 
teremt arra, elindulhasson új 
folyamatként a nagymama konyhája 
tudásátadó sorozat, melynek során 
gasztronómiai szakember bevonásával a 
helyi asszonyok, lányok tanulhatják meg 
a kemencés ételek elkészítésének 
praktikáit. Célunk továbbá, hogy ezen 
folyamat végére a résztvevők 
alkalmassá váljanak a falukemence 
felelős működtetésére a közösségi 
programok során. 

 

 

 



       
 

 

TURISZTIKA, GAZDASÁG 

Teendő Megvalósítás 
időpontja  
Év/hó 

Felelős/ 
bevont együttműködő 
partner(ek) 

TOP forrás 
(jogcím/ 
összeg) 

Résztvevők 
várható 
létszáma 

Felhívás szerinti 
beavatkozás 

Felhívás szerinti 
tevékenység 

Cél 

Fotópályázat 
meghirdetése 
Fotókiállítás 

2021. jan. 
 
2022. jan. 

Szakmai vezető/ 
KÖSZI 
Művelődési Ház 

Egyéb szolgáltatás 
költsége 
Rendezvényszervezés 

 Programok, 
folyamatok, 
helyi 
erőforrások 
feltárása 

Helyi történelem 
feltárása, mindennapok 
megörökítése 

A fotópályázat meghirdetésével célunk, 
hogy a fotózás iránt érdeklődő helyi 
lakosok egy éven keresztül készítsenek 
fotókat, örökítsék meg a település 
mindennapjait. A folyamatot az 
elkészült képekből egy kiállítás zárja. 
Célunk továbbá, hogy a legjobb fotók 
települési kiadványokban, turisztikai és 
marketing anyagokban is 
megjelenhessenek később. 

Turisztikai műhely 
(Egyedi turisztikai 
arculat kialakítása 
és egyedi, helyi 
ajándéktárgyak 
kifejlesztése – 3 
alk.) 

2021. szept., 
nov. 
2022. febr. 

Szakmai vezető/ 
Önkormányzat 
Helyi kézművesek, 
mesterek 
Helyi vállalkozók 
KÖSZI 

Egyéb szolgáltatás 
költsége  
Turisztikai arculati 
műhely szakértő 
Egyéb szakértői díj 
Grafikus 
 
Marketingeszközök 
fejlesztése (Egyedi 
ajándéktárgyak: Póló, 
bögre, karkötő,stb.)  

10 fő/ alk. Közösségi 
akciók, 
tevékenységek, 
események 

Közösségi fórumok, 
találkozók, szervezése 

A turisztikai műhely célja, hogy több 
műhelymunka során turisztikai és 
marketing szakemberek bevonásával a 
helyi kézművesekkel, mesterekkel 
közösen tervezzünk meg és hozzunk 
létre egyedi, helyi ajándéktárgyakat, 
melyeket később a településünkre 
látogatóknak ajándékozhatunk, 
kínálhatunk. 

Helytörténeti 
gyűjtemény 
kialakítása - kiállítás 

2022. máj. Szakmai vezető/ 
Ősök Háza 
Művelődési Ház 
Önkormányzat 
Nőszövetség 
Ifjúsági Egyesület 
Általános Iskola 
Nyugdíjas Klub 

Egyéb szolgáltatás 
költsége 
Rendezvényszervezés 
Helytörténeti kiállítás 
szervezése 
 
Szakmai 
megvalósításhoz 

50 fő Közösségi 
akciók, 
tevékenységek, 
események 

Közösségi kiállítás A közösségi beszélgetések során erős 
igény fogalmazódott meg egy 
helytörténeti gyűjtemény 
összeállítására, melynek első lépéseként 
kerül megvalósításra a helytörténeti 
kiállítás. A közösség tagjai által 
összegyűjtött tárgyi, szellemi emlékek 
alapját képezhetik egy későbbi 
helytörténeti gyűjtemény 



       
kapcsolódó 
anyagköltség (külső 
memória, szkennel 
digitális archívumhoz) 

kialakításának. Célunk továbbá, hogy a 
helytörténeti kiállítással párhuzamosan 
az Ősök Háza által kezdeményezett 
digitális archívum  létrehozását is 
elindítsuk és a Kincses Klub értékőr 
fiataljaival egy speciálisan erre a célra 
beállított szkenner és számítógép 
segítségével a meglévő anyagok 
digitalizálását. 

Vállalkozói 
kerekasztal (4 alk.) 

2019. nov. 
2020. szept. 
2021. szept. 
2022. szept. 

Közösségfejlesztő/ 
Helyi vállalkozók 
Önkormányzat 
Művelődési Ház 

Rendezvényszervezés 
repi (Vállalkozói 
kerekasztalok repi  

10 fő/alk. Részvételi 
fórumok 

szakmai kerekasztal Célunk egy olyan részvételi fórum 
elindítása, ahol a helyi vállalkozók 
évente egy alkalommal találkozhatnak, 
megoszthatják egymással 
tapasztalataikat, illetve a cselekvési terv 
turisztikai, gazdasági részeinek 
rendszeres felülvizsgálatában, 
újragondolásában szerepet vállalhatnak. 

Helyi e-okoskönyv 
elkészítése 

2022. aug. Szakmai vezető/ 
Önkormányzat 
Helyi vállalkozók 
Művelődési Ház 

Felmérések, 
kimutatások, 
adatbázisok, 
kutatások, 
tanulmányok 
készítésének költsége 
(1 db. Helyi 
elektronikus 
"okoskönyv" 
elkészítése (helyi 
tudástár, helyi 
termékek, turisztikai 
értékleltár) 
 

- Programok, 
folyamatok, 
helyi 
erőforrások 
feltárása. 

Tankatalógus A közösségfejlesztési folyamat végére 
összeállítunk egy helyi e-okoskönyvet 
(elektronikus adatbázist), ami helyi 
tudástárként tartalmazza és a települési 
honlapon bemutatja és elérhetővé teszi 
többek között a helyi mestereket, 
turisztikai értékeket, stb. 

 

 

 

 



       
 

 

KÖZÖSSÉGEK, KAPCSOLATOK 

Teendő Megvalósítás 
időpontja  
Év/hó 

Felelős/ 
bevont együttműködő 
partner(ek) 

TOP forrás 
(jogcím/ 
összeg) 

Résztvevők 
várható 
létszáma 

Felhívás szerinti 
beavatkozás 

Felhívás szerinti 
tevékenység 

Cél 

Házunk tája – 
projektindító 
rendezvény 

2018. okt. Közösségfejlesztő, 
Szakmai vezető/ 
Önkormányzat 
Művelődési Ház 
Általános Iskola 
Valamennyi civil 
szervezet 
Cselekvő Közösségek 
mentor 
 

Marketing, 
kommunikációs 
rendezvény 
szervezése. 

40 fő   Projektindító rendezvény 
szervezése, lebonyolítása. Külső- és 
belső projekt kommunikáció. 

Információs pont 
létrehozása 

2019. aug. Szakmai vezető, 
közösségfejlesztő/ 
KÖSZI 

Eszközbeszerzés 
(Interaktív 
megjelenítő) 

- Helyi 
nyilvánosság 
fórumai 

Információs pont A helyi nyilvánosság fórumaként a 
KÖSZI-bázison információs pont 
kialakítása, melyet a 
közösségfejlesztési folyamat során 
a közösségfejlesztő, illetve a 
szakmai vezető működtet. 

Honlap készítése 2019. nov. Szakmai vezető/ 
Önkormányzat 
Művelődési Ház 
KÖSZI 

Marketingeszközök 
fejlesztése (Honlap 
fejlesztés) 
 

- Helyi 
nyilvánosság 
fórumai 

honlap A helyi nyilvánosság fórumaként a 
projektet, valamint a települést, 
annak együttműködő közösségeit 
bemutató akadálymentes honlap 
elkészítése, folyamatos 
működtetése. 

Civil kerekasztal (7 
alk.) 

2019-2022. 
félévente 
márciusban és 
októberben 

Közösségfejlesztő/ 
Önkormányzat 
Művelődési Ház 
Valamennyi civil 
szervezet 

 8 fő/alk. Részvételi 
fórumok 

szakmai kerekasztal Célunk egy olyan részvételi fórum 
elindítása, ahol a helyi civil 
szervezetek vezetői, képviselői 
félévente egy találkozhatnak, 
megoszthatják egymással 



       
 tapasztalataikat, illetve közösen 

elvégzik a cselekvési terv és 
programterv nyomon követését, 
rendszeres felülvizsgálatát. 

KincsesHáz Kürtölő 
folyóirat (7 alk.) 

2019-2022. 
(Félévente 
júniusban és 
decemberben
) 

Szakmai vezető/ 
KÖSZI 
Művelődési Ház 
Valamennyi civil 
szervezet 
Általános Iskola 
Óvoda 

Egyéb kommunikációs 
tevékenységek 
költségei 
Nyomdai költség 

- Helyi 
nyilvánosság 
fórumai 

Hírlevél/helyi újság Célunk a már jól bejáratott és a 
helyi lakosok által kedvelt 
KincsesHáz Kürtölő folyóirat  
félévente való megjelentetése, ami 
a helyi nyilvánosság fórumaként 
valamennyi bevont partner aktív 
részvételével folyamatosan hírt ad 
és beszámol a cselekvési terv 
alapján megvalósuló programokról, 
folyamatokról, akciókról, illetve 
civil szervezeteink, településünk 
életéről. 

Dörögdi Hír 
(Hírlevél 36 
alkalom) 

2020. jan – 
2022. dec. 
havi 1 alk. 

Szakmai vezető/ 
Önkormányzat 
Művelődési Ház 
Szemléletformáló 
munkacsoportok 
 

Egyéb szolgáltatási díj 
szakértő 
(Hírlevél szerkesztés) 

- Helyi 
nyilvánosság 
fórumai 

Hírlevél A helyi nyilvánosság tájékoztatását 
szolgáló havi rendszerességgel 
megjelenő hírlevél elindítása, 
melyben az aktuális hónap 
települési programjai, valamint 
egy-egy, a szemléletformáló 
munkacsoportok valamelyike által 
készített figyelemfelkeltő írás 
jelenik meg. 

Közösségünk 
ünnepe – 
projektzáró 
rendezvény 

2022. nov. Közösségfejlesztő, 
Szakmai vezető/ 
Önkormányzat 
Művelődési Ház 
Általános Iskola 
Valamennyi civil 
szervezet 
 

Egyéb szolgáltatási 
költség  
Rendezvényszervezés  

40 fő   Projektzáró rendezvény szervezése, 
lebonyolítása.  

 

 



       
 

 

SZEMLÉLETFORMÁLÁS 

Teendő Megvalósítás 
időpontja  
Év/hó 

Felelős/ 
bevont együttműködő 
partner(ek) 

TOP forrás 
(jogcím/ 
összeg) 

Résztvevők 
várható 
létszáma 

Felhívás szerinti 
beavatkozás 

Felhívás szerinti 
tevékenység 

Cél 

Szemléletformáló 
munkacsoportok 
(hulladékkezelés, 
természetvédelem, 
egészséges 
életmód) 
létrehozása és 
működtetése (7 
alk.) 

2019-2023. 
(Félévente ) 

Közösségfejlesztő/ 
KÖSZI 
Művelődési Ház 
Önkormányzat 
Szemléletformáló 
munkacsoportok 

 5 fő/alk. Részvételi 
fórumok 

szakmai kerekasztal/ 
párbeszédkör 

A közösségi beszélgetéseken 
erőteljesen megjelent 
szemléletformálási problémák 
megoldásának segítésére elindul 3 
munkacsoport, melyek a cselekvési terv 
egész folyamatát végigkísérve félévente 
szakmai kerekasztalként segítik a 
szemléletformáló tevékenységek 
megjelenését a programban, illetve 
részt vesznek a cselekvési terv ezen 
tevékenységeinek nyomon követésében 
és szükség szerinti újragondolásában. 

„Okosodjunk 
Együtt!” tanulókör. 
Ismeretterjesztő 
tudásátadó sorozat 
(10 alk.) 

2020. jan., 
febr.., márc., 
ápr., nov., 
dec. 
2021. jan., 
febr.,márc., 
ápr. 

Közösségfejlesztő/ 
Szemléletformáló 
munka csoportok 
KÖSZI 
Nőszövetség 
Művelődési Ház 

Egyéb szolgáltatás 
Előadói díjak 
"Okosodjunk együtt" 
ismeretterjesztő 
tudásátadó sorozat 
szakértői díjai. 

15 fő/ alk. Programok, 
folyamatok, 
helyi 
erőforrások 
feltárása 

Helyi szellemi örökség 
feltárása 
(ismeretterjesztő 
előadások) 

A szemléletformáló munkacsoportok 
javaslatai alapján elindul egy 10 
alkalomból álló ismeretterjesztő 
sorozat, melyben szakértő előadók 
segítségével ismerkedhetnek meg a 
résztvevők többek között a 
vegyszermentes gazdálkodással, 
gyümölcsfák oltásával, szemzésével, 
alternatív fűtési megoldásokkal, 
komposztálással, hulladékkezeléssel, 
ökokertekkel, felelős állattartás, stb. 

Helyi közösségek 
történeti feltárása 
kiadvány 

2019. aug. Szakmai vezető/ 
Nemzeti Művelődési 
Intézet 
Ősök Háza 
KÖSZI 
Helyi közösségi 
„kulcsfigurák” 

Egyéb kommunikációs 
tevékenységek 
költségei(Közösség 
történeti feltárás 
nyomda( 350 db):  
Egyéb szakértői díjak 

20 fő Programok, 
folyamatok, 
helyi 
erőforrások 
feltárása 

Helyi történelem 
feltárása, mindennapok 
megörökítése 

Helyi közösségi „kulcsfigurákkal”, 
„kovász emberekkel”  készült interjúk és 
helytörténeti, levéltári kutatások 
alapján elkészül Taliándörögd 
közösségeinek történeti feltárása, 
melyet a program során 350 
példányban nyomtatásban is 
megjelentetünk. 



       
(Közösségek történeti 
feltárása) 

 



 

RENDEZVÉNYNAPTÁR                    közösségi akció   program, folyamat   helyi nyilvánosság   részvételi fórum   Nem TOP 
finanszírozás 

Időpont Közösségek/ 
Kapcsolatok 

Hagyományőrzés/ 
Hagyományteremtés 

Fiataljaink Gyermekeink Időseink Faluszépítés/ 
Faluépítés 

Turisztika/ 
Gazdaság 

Programok/ 
Rendezvények/ 
Szabadidő 

Szemléletformálás 

2017. 
szept. 

 Magyar népmese napja      Bányásznapi 
megemlékezés 

 

2017. okt.  Szüreti felvonulás        

2017. nov.     Idősek napja     

2017. dec.    Mikulás ünnepség    Advent 
 
Karácsonyi műsor 

 

2018. jan. Nőszövetség 
találkozó 
 
Polgármesteri 
kollégium 

   NagyiNet     

2018. 
febr. 

Nőszövetség 
találkozó 

  Ovis farsang 
 
Iskolás farsang 

Világimanap     

2018. 
márc. 

Nőszövetség 
találkozó 

 Ifjúsági 
konferencia 

    Nőnapi ünnepség 
 
Márc. 15. ünnepség 

Patakmeder tisztítás 

2018. ápr. Nőszövetség 
találkozó 

  Iskolai nyílt nap    Költészet napja  

2018. máj. Nőszövetség 
találkozó 

Értékek Ünnepe 
 
Pünkösdölés 

 Családi nap    Polgárőr nap  

2018. jún. Nőszövetség 
találkozó 

  Gyermeknap 
 
Tanévzáró ünnepség 

     

2018. 
júl. 

Nőszövetség 
találkozó 

      Taliándörögd Napja 
 
Művészetek Völgye 
Fesztivál 

 

2018. 
aug. 

Nőszövetség 
találkozó 

        

2018. 
szept. 

Nőszövetség 
találkozó 

Magyar népmese napja      Bányásznapi 
megemlékezés 
 

 

2018. okt. „Házunk tája” Szüreti felvonulás      „Korlenyomat”   

2018. nov. Nőszövetség 
találkozó 

   Idősek napja  Dörögdi ízek 
szakácsműhely 

  

2018. dec. Nőszövetség 
találkozó 

  Mikulás ünnepség    Advent 
 
Karácsonyi műsor 
 
Forraltbor főző verseny 
 
Szilveszteri bál 

 

2019. jan. Közösségi 
beszélgetés 

        

2019. 
febr. 

   Óvodai farsang 
 
Iskolai farsang 

   Népdalkörös farsang  

2019. 
márc. 

       Márc. 15. ünnepség 
 
Borverseny 

 

2019. ápr.    Iskolai nyílt nap    Dalos találkozó 
 
Értékek ünnepe 

 

2019. máj.    Óvoda évzáró    Suliovi bál  

2019. jún.    Tanévzáró ünnepség 
 
Kincses Klub tábor 

Pünkösdi 
imaséta 

  Gyermek- és falunap  

2019. júl.        Művészetek Völgye 
Fesztivál 

 

2019. aug.         Helyi közösségek 
történeti feltárása 
 

2019. 
szept. 

Civil kerekasztal 
1. 

  Kincses Klub 
Biztonságos 
gyerekkor 1. 
 
Tanévnyitó 
ünnepség 
 

Ökumenikus 
biblia kör 

  Bányásznapi 
megemlékezés 
 
 

 

2019. okt.    Kincses Klub 
Biztonságos 
gyerekkor 2. 
 
KiMitTud 

 Faluszépítők 
látóútja 

 Szüreti mulatság Szemléletformáló 
munkacsoport 
műhely 1. 

2019. nov. Honlap 
készítése 

  Kincses Klub 
Biztonságos 
gyerekkor 3. 

Idősek napja Faluszépítő 
műhelynap 1. 

Vállalkozói 
kerekasztal 1. 

Márton-napi 
libavacsora 

 

2019. dec. KincsesHáz 
Kürtölő 1. 

Gyerek betlehem  Kincses Klub 
Biztonságos 
gyerekkor 4. 
 
Mikulás ünnepség 

Civil szilveszter 
„nagy öregek 
módra” 

  Mindenki karácsonya 
 
Forraltbor főző verseny 
 
Advent 

 

2020. jan. Dörögdi 
Hírelvél 1. 

  Kincses Klub 
Biztonságos 
gyerekkor 5. 
 
Kincses Klub+ 
Értékőr 1. 

 Faluszépítő 
műhelynap 2. 

  „Okosodjunk együtt!” 
ismeretterjesztő, 
tudásátadó sorozat 1. 

2020. 
febr. 

Dörögdi Hír 2.   Kincses Klub  
Biztonságos 
gyerekkor 6. 

 Faluszépítő 
műhelynap 3. 

 Népdalkör farsang „Okosodjunk együtt!” 
ismeretterjesztő, 
tudásátadó sorozat 2. 



 

RENDEZVÉNYNAPTÁR                    közösségi akció   program, folyamat   helyi nyilvánosság   részvételi fórum   Nem TOP 
finanszírozás 

Időpont Közösségek/ 
Kapcsolatok 

Hagyományőrzés/ 
Hagyományteremtés 

Fiataljaink Gyermekeink Időseink Faluszépítés/ 
Faluépítés 

Turisztika/ 
Gazdaság 

Programok/ 
Rendezvények/ 
Szabadidő 

Szemléletformálás 

 
Óvoda farsang 
 
Iskola farsang 
 
Kincses Klub+ 
Értékőr 2. 

2020. 
márc. 

Civil kerekasztal 
2. 
 
Dörögdi Hír 3. 

 Ifjúsági 
konferencia 

Kincses Klub 
Biztonságos 
gyerekkor 7. 
 
Kincses Klub+ 
Értékőr 3. 
 

 Faluszépítő 
műhelynap 4. 

 Márc. 15. ünnepség 
 
Borverseny 
 
Nőnapi ünnepség 

„Okosodjunk együtt!” 
ismeretterjesztő, 
tudásátadó sorozat 3. 
 
Patakmeder tisztítás 

2020. ápr. Dörögdi Hír 4. Népdalkörök Jubileumi 
Gála 

 Kincses Klub 
Biztonságos 
gyerekkor 8. 
 
Iskolai nyílt nap 
 
Kincses Klub+ 
Értékőr 4. 

 Faluszépítő 
akció 1. 
 
Közösség 
kemenceépítés 
tudásátadó 
képzés 1-4. 

 Értékek Ünnepe 
 
Gyapjúfesztivál 
 
Nyugdíjas találkozó 

„Okosodjunk együtt!” 
ismeretterjesztő, 
tudásátadó sorozat 4. 
 
Szemléletformáló 
munkacsoport 
műhely 2. 
 

2020. máj. Dörögdi Hír 5.   Kincses Klub 
Biztonságos 
gyerekkor 9. 
 
Kincses Klub+ 
Értékőr 5. 
Közlekedésbiztonsági 
nap 1. 

 Közösség 
kemenceépítés 
tudásátadó 
képzés 5-8. 

 Iskolai családi nap 
 
Suliovi bál 
 
Gyermek és falunap 

 

2020. jún. KincsesHáz 
Kürtölő 2. 
 
Dörögdi Hír 6. 

 Látóút 
fiataloknak 
(Nézd! 
mások így 
csinálják.) 

Kincses Klub 
Biztonságos 
gyerekkor 10-15. 
 
Kincses Klub+ 
Értékőr 6-11. 
 
Iskolai évzáró 
 
Kincses Klub tábor 

Látóút 
nyugdíjasainknak 
 
Pünkösdi 
imaséta 

   
 

 

2020. júl. Dörögdi Hír 7.       Művészetek Völgye 
Fesztivál 
 

 

2020. aug. Dörögdi Hír 8.     „Nagymama 
konyhája” 
tudásátadó 
képzés – 
kemencés ételek 
1. 

 Játszótéri délutánok 
felnőtteknek a 
közlekedésbiztonságért 
1. 
 
Sportnap 1. 
 

 

2020. 
szept. 

Dörögdi Hír 9.   Kincses Klub 
Biztonságos 
gyerekkor 16. 
 
Kincses Klub+ 
Értékőr 12. 
 
Tanévnyitó 
ünnepség 

 „Nagymama 
konyhája” 
tudásátadó 
képzés – 
kemencés ételek 
2. 

Vállalkozói 
kerekasztal 2. 

Játszótéri délutánok 
felnőtteknek a 
közlekedésbiztonságért 
2. 
 
Elszármazottak 
találkozója 
 
Bányász megemlékezés 
 
Szüreti mulatság 

 

2020. okt. Civil kerekasztal 
3. 
 
Dörögdi Hír 10. 

Kézimunka kör 1. 
 
Társastánc klub 1. 

 Kincses Klub 
Biztonságos 
gyerekkor 17. 
 
Kincses Klub+ 
Értékőr 13. 
 
Közlekedésbiztonsági 
nap 2. 

 Faluszépítő 
akció 2. 
 
„Nagymama 
konyhája” 
tudásátadó 
képzés – 
kemencés ételek 
3. 

 Játszótéri délutánok 
felnőtteknek a 
közlekedésbiztonságért 
3. 

Szemléletformáló 
munkacsoport 
műhely 3. 

2020. nov. Dörögdi Hír 11. Kézimunka kör 2. 
 
Társastánc klub 2. 

 Kincses Klub 
Biztonságos 
gyerekkor 18. 
 
Kincses Klub+ 
Értékőr 14. 
 
KiMitTud 
 

„Szomszédok a 
közbiztonságért” 
Térségi nyugdíjas 
találkozó 
 
Idősek napja 

  Játszótéri délutánok 
felnőtteknek a 
közlekedésbiztonságért 
4. 
 
Márton napi 
libavacsora 

„Okosodjunk együtt!” 
ismeretterjesztő, 
tudásátadó sorozat 5. 

2020. dec. KincsesHáz 
Kürtölő 3. 
 
Dörögdi Hír 12. 

Társastánc klub 3.  Kincses Klub 
Biztonságos 
gyerekkor 19. 
 
Kincses Klub+ 
Értékőr 15. 
Mikulás ünnepség 

   Advent 
 
Mindenki Karácsonya 
 
Téli Civil Találka – 
Forraltbor főző verseny 
a tűzoltókkal 1.  

„Okosodjunk együtt!” 
ismeretterjesztő, 
tudásátadó sorozat 6. 

2021. jan. Dörögdi Hír 13. Kézimunka kör 3. 
 
Társastánc klub 4. 

 Kincses Klub 
Biztonságos 
gyerekkor 20. 
 
Kincses Klub+ 
Értékőr 16. 
 

  Fotópályázat 
meghirdetése 

 „Okosodjunk együtt!” 
ismeretterjesztő, 
tudásátadó sorozat 7. 



 

RENDEZVÉNYNAPTÁR                    közösségi akció   program, folyamat   helyi nyilvánosság   részvételi fórum   Nem TOP 
finanszírozás 

Időpont Közösségek/ 
Kapcsolatok 

Hagyományőrzés/ 
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Fiataljaink Gyermekeink Időseink Faluszépítés/ 
Faluépítés 

Turisztika/ 
Gazdaság 

Programok/ 
Rendezvények/ 
Szabadidő 

Szemléletformálás 

2021. 
febr. 

Dörögdi Hír 14. Kézimunka kör 4. 
 
Társastánc klub 5. 

Ifjúsági 
vetélkedő 

Kincses Klub 
Biztonságos 
gyerekkor 21. 
 
Kincses Klub+ 
Értékőr 17. 
 
Óvoda farsang 
 
Iskola farsang 
 

   Népdalkör farsang Szemléletformáló 
munkacsoport 
műhely 4. 
 
„Okosodjunk együtt!” 
ismeretterjesztő, 
tudásátadó sorozat 8. 

2021. 
márc. 

Civil kerekasztal 
4. 
 
Dörögdi Hír 15. 

Társastánc klub 6.  Kincses Klub 
Biztonságos 
gyerekkor 22. 
 
Kincses Klub+ 
Értékőr 18. 
 
 

   Nőnapi ünnepség 
 
Márc. 15. ünnepség 
 
Borverseny 

„Okosodjunk együtt!” 
ismeretterjesztő, 
tudásátadó sorozat 9. 

2021. ápr. Dörögdi Hír 16.   Kincses Klub 
Biztonságos  
gyerekkor 23. 
 
Kincses Klub+ 
Értékőr 19. 
 
Iskolai nyílt nap 

 Faluszépítő 
akció 3. 
 
„Nagymama 
konyhája” 
tudásátadó 
képzés – 
kemencés ételek 
4. 
 

 Taliándörögdi Értékek 
Ünnepe 1. 
 
Gyapjúfesztivál 

„Okosodjunk együtt!” 
ismeretterjesztő, 
tudásátadó sorozat 
10. 

2021. máj. Dörögdi Hír 17.   Kincses Klub 
Biztonságos 
gyerekkor 24. 
 
Kincses Klub+ 
Értékőr 20. 
 
Óvoda évzáró 
Közlekedésbiztonsági 
nap 3. 
 

 „Nagymama 
konyhája” 
tudásátadó 
képzés – 
kemencés ételek 
5. 

 Suliovi bál 
 
Családi nap 
 
Gyermek- és falunap 

 

2021. jún. KincsesHáz 
Kürtölő 4. 
 
Dörögdi Hír 18. 

  Kincses Klub 
Biztonságos 
gyerekkor 25. 
 
Kincses Klub+ 
Értékőr 21-26. 
Tanévzáró ünnepség 
 
Kincses klub tábor 
 

Pünkösdi 
imaséta 

„Nagymama 
konyhája” 
tudásátadó 
képzés – 
kemencés ételek 
6. 

 Elszármazottak 
gyermekeinek 
találkozója 
 
 

 

2021. júl. Dörögdi Hír 19.       Művészetek Völgye 
Fesztivál 
 
 
 
 

 

2021. aug. Dörögdi Hír 20.   Kincses Klub++ 
Közéleti 1. 
 

   Sportnap 2.  

2021. 
szept. 

Dörögdi Hír 21.   Kincses Klub 
Biztonságos 
gyerekkor 26. 
 
Kincses Klub+ 
Értékőr 27. 
 
Kincses Klub++ 
Közéleti 2. 
 
Tanévnyitó 
ünnepség 

  Turisztikai 
műhely 1. 
 
Vállalkozói 
kerekasztal 3. 

Bányász megemlékezés 
 
Szüreti mulatság 
 
 

 

2021. okt. Civil kerekasztal 
5. 
 
Dörögdi Hír 22. 

Kézimunka kör 5. 
 
Néptánc klub 1. 

 Kincses Klub 
Biztonságos 
gyerekkor 27. 
 
Kincses Klub+ 
Értékőr 28. 
 
Kincses Klub++ 
Közéleti 3. 
Közlekedésbiztonsági 
nap 4. 
 

 Faluszépítő 
akció 4. 

  Szemléletformáló 
munkacsoport 
műhely 5. 

2021. nov. Dörögdi Hír 23. Kézimunka kör 6. 
 
Néptánc klub 2. 

 Kincses Klub 
Biztonságos 
gyerekkor 28. 
 
Kincses Klub+ 
Értékőr 29. 
 
Kincses Klub++ 
Közéleti 4. 
 
 

Idősek napja  Turisztikai 
műhely 2. 

KiMitTud 
 
Márton napi 
libavacsora 
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2021. dec. KincsesHáz 
Kürtölő 5. 
 
Dörögdi Hír 24. 

Hagyományőrző műhely 
(felnőtt betlehemezés) 
 
Néptánc klub 3. 

 Kincses Klub 
Biztonságos 
gyerekkor 29. 
 
Kincses Klub+ 
Értékőr 30. 
Mikulás ünnepség 

   Téli Civil Találka – 
Forraltbor főző verseny 
a tűzoltókkal 2. 
 
Advent 
 
Mindenki Karácsonya 

 

2022. jan. Dörögdi Hír 25. Kézimunka kör 7. 
 
Néptánc klub 4. 

 Kincses Klub 
Biztonságos 
gyerekkor 30. 
 
Kincses Klub+ 
Értékőr 31. 
 
Kincses Klub++ 
Közéleti 5. 
 

   Pótszilveszter  

2022. 
febr. 

Dörögdi Hír 26. Kézimunka kör 8. 
 
Néptánc klub 5. 

 Kincses Klub 
Biztonságos 
gyerekkor 31. 
 
Kincses Klub+ 
Értékőr 32. 
 
Kincses Klub++ 
Közéleti 6. 
 
Óvodás farsang 
 
Iskolai farsang 
 
 
 

  Turisztikai 
műhely 3. 

Népdalkör farsang Szemléletformáló 
munkacsoport 
műhely 6. 

2022. 
márc. 

Civil kerekasztal 
6. 
 
Dörögdi Hír 27. 

Néptánc klub 5.  Kincses Klub 
Biztonságos 
gyerekkor 32. 
 
Kincses Klub+ 
Értékőr 33. 
 
Kincses Klub++ 
Közéleti 7. 
 

  Fotópályázat 
kiállítása 

Borvereny 
 
Nőnapi ünnepség 
 
Márc. 15. ünnepség 

Patakmeder tisztítás 

2022. ápr. Dörögdi Hír 28.   Kincses Klub 
Biztonságos 
gyerekkor 33. 
 
Kincses Klub+ 
Értékőr 34. 
 
Kincses Klub++ 
Közéleti 8. 

   Taliándörögdi Értékek 
Ünnepe 2. 
 
Dalos találkozó 
 
Iskolai nyílt nap 
 
Gyapjúfesztivál 

 

2022. máj. Dörögdi Hír 29.   Kincses Klub 
Biztonságos 
gyerekkor 34. 
 
Kincses Klub+ 
Értékőr 35. 
 
Közlekedésbiztonsági 
nap 5. 
Iskola évzáró 

   Családi nap 
 
Suliovi bál 

 

2022. jún. KincsesHáz 
Kürtölő 6. 
 
Dörögdi Hír 30. 

  Kincses Klub 
Biztonságos 
gyerekkor 35-41. 
 
Kincses Klub+ 
Értékőr 36-41. 
Kincses Klub tábor 

Pünkösdi 
imaséta 

 Helytörténeti 
gyűjtemény 
kiállítása 

Gyermek- és falunap  

2022. júl. Dörögdi Hír 31.       Művészetek Völgye 
Fesztivál 

 

2022. aug. Dörögdi Hír 32.         

2022. 
szept. 

Dörögdi Hír 33.   Kincses Klub 
Biztonságos 
gyerekkor 42. 
 
Kincses Klub+ 
Értékőr 42. 
 
Kincses Klub++ 
Közéleti 9. 
 
Tanévnyitó 
ünnepség 

  Vállalkozói 
kerekasztal 4. 
 
Helyi e-
okoskönyv 
elkészítése 

Bányász megemlékezés 
 
 

 

2022. okt. Civil kerekasztal 
7. 
 
Dörögdi Hír 34. 

Kézimunka kör 9.  Kincses Klub 
Biztonságos 
gyerekkor 43. 
 
Kincses Klub+ 
Értékőr 43. 
 
Kincses Klub++ 
Közéleti 10. 

   Szüreti mulatság Szemléletformáló 
munkacsoport 
műhely 7. 
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2022. nov. „Közösségünk 
Ünnepe” – záró 
 
Dörögdi Hír 35. 

Kézimunka kör 10. 
 
Hagyományőrző műhely 
(felnőtt betlehemezés) 

 Kincses Klub 
Biztonságos 
gyerekkor 44. 
 
Kincses Klub+ 
Értékőr 44. 

Idősek napja   KiMitTud 
 
Márton napi 
libavacsora 
 
 

 

2022. dec KincsesHáz 
Kürtölő 7. 
 
Dörögdi Hír 36. 

  Kincses Klub 
Biztonságos 
gyerekkor 45. 
Kincses Klub+ 
Értékőr 45. 

   Advent 
Mindenki karácsonya 
Forraltborfőző verseny 
Szilveszteri mulatság 
 

 

 


