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1. Projekt bemutatása  

 A projekt tartalmának bemutatása:  

A Helyi identitás és kohézió erősítése című projekt keretein belül szeretnénk elérni, hogy a helyi közösségek kezdeményező- és cselekvőképessége 

fejlődjön, közösségi szerepvállalásuk erősödjön. A pályázat eredményeképpen fejlődik a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata, erősödik 

a helyi civil társadalom cselekvési képessége, aktivitásuk. Kialakulnak, új erőre kapnak a szükséges kompetenciák, az önkéntesség, a helyi identitás, 

valamint a településhez, térséghez való kötődés. A projekt legfőbb célkitűzése, hogy lentről felfelé építkezve a konzorcium területén lévő 

településeken olyan önszerveződő közösségek alakuljanak ki, amelyek a későbbiek során finanszírozási források nélkül képesek önállóan is 

fennmaradni, erősödjön a helyi identitás és a társadalmi kohézió. 

A pályázat célcsoportja Ónod – Berzék –Köröm – Sajóhídvég - Sajólád teljes lakossága, összhangban a pályázati célkitűzésekkel. A projekt 

elsődleges célja a helyi közösségek fejlesztése. A tevékenységek tervezésének az elsődleges szempontja az volt, hogy a kijelölt célcsoport tagjai 

közül minél több esetben valósuljon meg aktív elérés, hogy a pályázat alapvető célkitűzései teljesülhessenek, különösen a társadalmi kohézió és a 

helyi identitás erősítése, társadalmi együttműködésen alapuló lakossági aktivitások előmozdítása. A pályázati tevékenységek tekintetében alapvető 

elvárás az esélyegyenlőségi szempontok érvényesülése, egyenlő lehetőség biztosítása a célcsoport minden tagja számára a pályázati fejlesztés 

eredményeinek az elérésére. A pályázati programcsomag és egyéb tervezett tevékenységek mind az öt település lakosságának minden tagja számára 

elérhetőek, mindenféle hátrányos megkülönböztetést mellőzve. A lakosság a tervezésben és megvalósításban történő közvetlen és folyamatos 

bevonásával a rendezvények kapcsán érdekeltté tehetők. A folyamatos együttműködés, együtt gondolkodás során megtapasztalhatják a 

közreműködők, hogy a projektmegvalósítók értük vannak, figyelembe veszik a véleményüket, az valósul meg, amelyet ők ajánlottak. Ebben az 

esetben a részvételi hajlandóságukban nagymértékű javulás tapasztalható, amelynek kapcsán a célcsoporttag a családjával, barátaival kiegészülve 

jelenik meg. Az aktív közösségek létrehozásával, civil szerveződések segítésével létrejön egy társadalmi háló, amely szervező, tevékeny 

közösségként tud majd működni a pályázat befejeztével is. 
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1.1 Helyzetértékelés 

Kiugróan nagyok a területi különbségek Magyarországon, legyen szó akár a képzett munkaerőrendelkezésre állásáról, a foglalkoztatottság és a 

munkanélküliség mértékéről. Az egyes területi egységek felerősödve tartalmazzák a különféle gazdasági, szociális, infrastrukturális hátrányokat, 

melyek gyakran ugyan azokban a térségekben összpontosulnak, együttesen korlátozva az ott lakók életesélyeit. A regionális különbségek 

kedvezőtlen hatása tehát horizontálisan és összetett mechanizmusok révén érvényesül, így kezelése is csak komplex, ágazatközi megközelítéssel, 

integrált megoldások keresésével és adaptálásával valósulhat meg. 

A helyi társadalom összetétele és jellemzői már a nagyobb területi egységek (régiók, megyék, járások) szintjén is nagy eltéréseket mutatnak, nem is 

beszélve a települések közötti, illetve azokon belüli különbségekről. Már a szükséges szolgáltatások körét jelentősen alakító korösszetétel sem 

tekinthető területileg homogénnek, de egyéb, keresletre kiható jellemzők tekintetében is tetten érhetők az eltérések. 

A lakókörnyezethez, településhez, térséghez való kötődés, azaz a területi identitás erősítése minden település, térség számára kiemelkedően fontos 

feladat. Ebben a táj, a természeti környezet éppúgy megjelenik, mint a perspektívát jelentő gazdasági élet, vagy a kultúra tárgyiasult, műemlékekben, 

népviseletben, a népi építészet hagyományaiban, intézményekben, rendezvényekben, vagy csak szokásokban, hagyományokban, szemléletben 

megjelenő elemei.  

Ennek értelmében a települési, térségi (tájegységre, néprajzi egységre vonatkozó) identitás nemcsak jelen van, nemcsak jellemző a megye szinte 

minden részegységére, hanem az itt élő emberek mindennapi döntéseit befolyásoló, alakító tényezőt jelentenek. A megyét ebben az értelemben tehát 

egy hasznos és erőforrásként is értelmezhető sokszínűség jellemzik, mely összerendezve, a teljes megyét átfogó kötődés tovább erősítheti. 

Mint a legtöbb megyében, Borsodban is három fő területhez kötődnek a megye civil szervezetei, az oktatás, a szabadidő és hobbi, valamint a sport 

területéhez, de a kulturális, és szociális szervezetek jelenléte is jellemző a megyében. Nagyon alacsony a kutatással, a nemzetközi kapcsolatokkal 
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foglalkozó szervezetek száma. A települési rétegződés szerinti megoszlásnál általában a megyeszékhely és a nagyobb városok uralma figyelhető 

meg.  

A projekt Borsod -Abaúj - Zemplén megyében 19 konzorciumban  valósul meg, a konzorciumok úgy kerültek kialakításra, hogy a benne lévő 

települések egymással határosak.   

Település/konzorciumi 

tagok 

 

Járás Lakosságszám 

(KSH 2017.01.01.) 

 

Ónod - Konzorciumvezető Miskolci 2 405 

Sajólád Miskolci 3 010 

Sajóhídvég Miskolci 1 173 

Berzék Miskolci 1 020 

Köröm Miskolci 1 598 

 

Ónod – Berzék – Köröm – Sajóhídvég - Sajólád 

A községek alapvető problémája a népességszám csökkenése. Az egyes korosztályok összetétele jelentősen átrendeződött. Az érett felnőtt 

korosztály, a nyugdíjhoz közelállók, valamint a nyugdíjasok rétege folyamatos növekedést mutat. Az öregedési index folyamatosan nő. A 

településen a halálozások és az elvándorlások száma minden évben meghaladja a születések és a beköltözések számát. A munkanélküliek száma 

csökkenő tendenciát mutat. Lakosok többsége hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetűek közé sorolhatók. A települések közösségi 

életének sok színtere alakult ki. 
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A települések vezetése fontosnak tartja minden korosztály bevonását a közösségi életbe. A községek jó infrastrukturális adottságokkal rendelkeznek, 

mint teljes víz, szennyvízhálózat, gáz, telefon stb..  

A művelődésre, kikapcsolódásra a települési és civil rendezvények, a közösségi házak és könyvtárak adnak lehetőséget. A programjaikat a 

lakossági igényekre és a civil szervezetek kezdeményezéseire tekintettel alakítják. A zárt terek mellett jelentősek a közterületi rendezvények is.   

1.2. A projekt településeinek bemutatása 

1.2.1. Ónod  

Ország: Magyarország   

Régió: Észak-Magyarország 

Megye Borsod-Abaúj-Zemplén 

Kistérség: Miskolci 

Jogállás: község 

Irányítószám: 3551 

Körzethívószám 46 

Népesség 

Teljes népesség: 2 405 fő  

Népsűrűség: 147,83 fő/km² 

Lakások száma: 826 

Az Ónodi lakosok saját tulajdonú családi házakban élnek. A 826 házból kb. 30 üresen áll.  
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Ónod Borsod-Abaúj-Zemplén-megyében, Miskolctól déli irányban, körülbelül 20 kilométerre található. A Sajó- Hernád sík közepén, 100-108 m 

tengerszint feletti magasságban épült, a két folyó által épített hordalékkúp-síkság alig 3%-án. A Sajó-Hernád sík több kis részre osztható, így például 

a Miskolci-kapu, a Muhi-puszta, vagy a Sajó ártér, melyek meghatározzák Ónod természet- és gazdaságföldrajzát. 

1.2.2. Berzék  

Ország: Magyarország   

Régió: Észak-Magyarország 

Megye Borsod-Abaúj-Zemplén 

Kistérség: Miskolci 

Jogállás: község 

Irányítószám: 3575 

Körzethívószám 46 

Népesség 

Teljes népesség: 1070 fő  

Népsűrűség: 105,1 fő/km² 

Lakások száma: 348 

A község Borsod-Abaúj-Zemplén megye középső részén, Miskolctól délkeletre fekszik. Vasútvonal nem érinti a települést, de megközelíthető a 

Szerencs felé vivő 37-es útról, a 35-ös út felől, Alsózsolca irányából. A Sajó-Hernád sík települése a Hernád folyó mentén fekszik. 

Földrajzilag a Harangodi síkság legdélebbi települése és a Hernád folyó partján helyezkedik el a Miskolc-Tiszaújváros ipari tengely mentén, 

mindkét várostól 18-18 km távolságra. A 3607-es út összeköttetést biztosít északon a 37-es, délen a 35-ös főúttal. 

Legközelebbi települések: Bőcs (kb. 1 km), Sajóhídvég (2 km), Ónod (4 km), Sajólád (3 km) és Tiszalúc (5 km). 
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1.2.3. Köröm 

Ország: Magyarország   

Régió: Észak-Magyarország 

Megye Borsod-Abaúj-Zemplén 

Kistérség: Miskolci 

Jogállás: község 

Irányítószám: 3577 

Körzethívószám 49 

Területe: 8,34 km2 

Teljes népesség: 1 568 fő  

 

Köröm község Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a Miskolci kistérségben. Miskolctól 35 kilométerre található. A legközelebbi város Tiszaújváros 

(20km). A település az őskor óta lakott. Először 1387-ben említik, de már XIII. a században is létezett, mivel a muhi csata idejében a Sajón itt híd 

állt. Fontos átkelőhely volt a Sajón bár később csak komp járt át rajta. 1378-tól részben sajóládi pálosok birtoka volt, itt rendezték be uradalmi 

központjukat is. Vendégfogadót is fenntartottak itt, ez ma a plébánia épülete. 

A település lakosságának 52%-a cigány 48%-a magyar nemzetiségűnek mondja magát.  
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1.2.4. Sajóhídvég 

Ország: Magyarország   

Régió: Észak-Magyarország 

Megye Borsod-Abaúj-Zemplén 

Kistérség: Miskolci 

Jogállás: község 

Irányítószám: 3576 

Körzethívószám 46 

Népesség 

Teljes népesség: 1173 fő  

Lakások száma: 376 

Sajóhídvégen 376 házból kb. 25 üresen áll.  

 

Sajóhídvég község Borsod-Abaúj-Zemplén megye dél-keleti részén, Miskolctól 20 km-re dél-keletre, Tiszaújvárostól 20 km-re észak-nyugatra, a 

Hernád bal partján fekszik. Vasútállomása nincs, csak közúton közelíthető meg a Miskolc- Alsózsolca- Bőcs útvonalon, vagy a 35-ös útról Muhi-

Köröm érintésével, valamint Szerencs felől a 37-es útról, Hernádkak-Bőcs irányból. A Sajó-Hernád sík települése. A község eredetileg a Hernád 

jobb partján feküdt, de a folyó megváltoztatta medrét, így Hídvég a bal partra került. 

Fő Változás

2007 10882008 1065 98%2009 1049 98%2010 1035 99%2011 1048 101%2012 1111 106%2013 0%2014 ###2015 ###2016 ###2017 ###
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1.2.5. SAJÓLÁD 

Ország: Magyarország   

Régió: Észak-Magyarország 

Megye Borsod-Abaúj-Zemplén 

Kistérség: Miskolci 

Jogállás: község 

Irányítószám: 3572 

Körzethívószám 46 

Népesség:  

Teljes népesség: 3010 fő  

 

Sajólád Borsod-Abaúj-Zemplén-megyében, Miskolctól déli irányban, körülbelül 15 kilométerre található.  

 

1.2.6. A települések közös jellemzői: 

 A községek Önkormányzatai az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesítették az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség 

biztosításának követelményét, a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét, a diszkrimináció mentességet, szegregáció 

mentességet, a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés során feltárt 

problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket.  

 Egyik településen sincs sem bérlakás sem szociális lakásállomány, sem veszélyeztetett lakhatási helyzet, hajléktalanság. 

 Szegregált lakókörnyezetben élő lakos nincs.  
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 A közüzemi szolgáltatások (vezetékes víz, villany, gáz, csatorna) majdnem minden lakásban elérhetők.  

 Illegális szemétlerakó, dögkút nincs a településeken. Ugyanakkor nagy gondot jelent mindenhol az illegálisan elhelyezett lakossági hulladék 

a zártkertben, a belterületen és a temetőben is. Ezen a területen további beavatkozás szükséges. 

 

 Elmondható minden településről, hogy az egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés mindenki számára elérhető.  

 Az önkormányzat minden köznevelési intézményben, óvodában és iskolában megszervezi a közétkeztetést, amely megfelel az érintett 

korosztály egészséges étrendjére vonatkozó elvárásoknak. A szolgáltatók minőségi és mennyiségi ellenőrzése folyamatos. 

 A sportprogramokhoz való hozzáférés mindenki számára adott. 

 A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz a Családsegítő- és gyermekjólétiszolgálat biztosítja az állampolgárok számára 

az egyenlő esélyű hozzáférést. 

 Azok számára, akiknek otthonában nincs internet hozzáférés Ónodon és Körömben a Községi könyvtárban működő Teleházban, a Sajóládon 

a Közösségi Házban működő Teleházban vehetik igénybe ezt a szolgáltatást. 

 Sajóhídvégen „Hídvégi Hírek” címen helyi újság van, és falu TV működik, Ónodon negyedévente megjelenik az Ónodi Tükör című helyi 

újság. 

 A községekben jelenleg etnikai konfliktusok nincsenek, de azok kezelésére fel kell készülni 

 Nem áll rendelkezésünkre adat arra vonatkozóan, hogy Ónodon, Berzéken, Sajóládon és Sajóhídvégen hány fő vallja magát roma 

kisebbséghez tartozónak.  

 A községekben a Roma Nemzetiségi Önkormányzat működik. 

 Minden községben van művelődési ház, óvoda, általános iskola és könyvtár is. Sajóhídvégen szabadtéri színpad is van.   

 A lakosok szerény, de egyelőre még elfogadható körülmények között élnek. Az elmúlt évtizedekben kialakított otthonok fenntartása azonban 

ma már egyre nehezebb. Ennek legfőbb oka a munkanélküliség. Az emberek többsége a korábban összegyűjtött megtakarításait feléli, újabb 

megtakarításokra nincs lehetőség. Sajnálatos módon a fiatalok nem tudnak segíteni az idős szülőknek, éppen ellenkezőleg, a szülők segítik ki 

a fiatalokat.  
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 Lakosok többsége hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetűek közé sorolhatók 

 A belföldi vándorlások egyenlegei, negatív tendenciát mutattak, tehát, többen költöztek el a településről, mint ahányan ide települtek. 

 A foglalkoztatás és a munkavégzés a mindenki számára biztosítandó esélyegyenlőség kulcselemei, S jelentősen hozzájárulnak a polgároknak 

a gazdasági, társadalmi és kulturális életben való teljes jogú részvételéhez. Ennek ellenére a foglalkoztatási és a munkaerőpiacon a hátrányos 

megkülönböztetés számos esetével találkozhatunk. 

 Az álláskeresők között magas az általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők, vagy csak általános iskolai végzettséggel rendelkezők 

aránya. Ez is mutatja, hogy sokkal nehezebb képzettség nélkül munkát találni. 

 A közfoglalkoztatás a munkaviszony egy speciális formája. Támogatott „tranzitfoglalkoztatás”, amelynek célja, hogy a közfoglalkoztatott 

sikeresen vissza-, illetve bekerüljön az elsődleges munkaerő-piacra. A közfoglalkoztatók támogatást vehetnek igénybe annak érdekében, 

hogy átmeneti munkalehetőséget biztosítsanak azok számára, akiknek az önálló álláskeresése hosszú ideig eredménytelen. 

Legtöbben a 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezők közül kerülnek ki. Közfoglalkoztatásban a település aktív korú lakosságának 

száma kb. 10 %-a vesz részt évről-évre.  

Sajóhídvégen a munkanélküliek száma csökkenő tendenciát mutat. a település fiatalos szerkezetű, ezt a tényt erősítik meg azok az adatok is, 

melyek azt mutatják, hogy az élve születések száma magasabb, mint a halálozások száma.  

Köröm településen a munkanélküliek száma csökkenő tendenciát mutat. A fiatalok nagy többsége nem elégszik meg a közmunkával és 

eljárnak dolgozni a jobb megélhetés reményében. Az egyes korosztályok összetétele jelentősen átrendeződött, a felnőtt korosztály a 

nyugdíjhoz közel van a  öregségi index folyamatosan nő.  

 A települések vezetése fontosnak tartja a lakosok bevonását a közösségi életbe. 

 Gyógyszertár üzemel– Ónodon, Berzéken és Sajóládon 

 Elhanyagolható a helyi vállalkozások száma a településeken. Ezek is inkább családi jellegűek, foglalkoztatás szempontjából nem mérvadók, 

hiszen nem foglalkoztatnak alkalmazottat, családon belül oldanak meg minden munkát. 

 Egyes szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások egészben vagy részben természetbeni szociális ellátás formájában is nyújthatók. 

Természetbeni ellátás továbbá a köztemetés, közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, adósságkezelési-szolgáltatás. 
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Ezek a fajta támogatások mind kiutalásra kerülnek a településeken. 

 A lakosok saját tulajdonú családi házakban élnek. A lakók kihalnak, az örökösök a házak csak kevés hányadát szeretnék megtartani, a 

többségük értékesíteni szeretné. A településen nincs sem bérlakás sem szociális lakásállomány. A településeken veszélyeztetett lakhatási 

helyzet, hajléktalanság nincs. 

Tanulásra ösztönző programok a településeken: 

 Bursa Hungaria – felsőoktatási ösztöndíj 

 Arany János Tehetséggondozó Program középiskolásoknak 

 Útravaló Ösztöndíjprogram roma gyerekeknek 

Pénzbeli ellátások:  

 időskorúak járadéka,  

 foglalkoztatást helyettesítő támogatás,  

 egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás,  

 ápolási díj,  

 települési lakhatási támogatás, /kivéve Ónod/ 

  települési gyógyszertámogatás, 

  rendkívüli települési támogatás, 

  temetési segély. 

A településeken jól működő közösségek vannak: 

Ónod: 

 Lorántffy Zsuzsanna Honismereti Egyesület 

 Sport Egyesület 
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 Íjász Egyesület 

 Ónodi Hársfavirág Énekkar 

 Nyugdíjas Klub 

 Baba-mama klub 

 Aerobic csoport 

 

 Dorts edzés 

 Biztos Kezdet Gyermekház 

 Református Egyházközösség 

 Kirándulók klubja 

Berzék: 

 Berzék Községért Közalapítvány.  

 A községben egészségház, védőnőiszakszolgálat,  

 postahivatal szolgálja a lakosságot. 

Köröm: 

 Sport Egyesület 

 Polgárőr Egyesület 

 Római Katolikus Egyházközösség 

Sajóhídvég: 

 a Sajóhídvégi Ifjúsági Klub,  

 - Idősek Klubja,  
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 - Fafaragók. 

Sajólád: 

 Sajóládi Polgárőr Egyesület 

 Sajóládi Közművelődési És Népművészeti Egyesület 

 Sajóládi Dalkör 

 Bokréta Néptáncegyüttes 

 Nyugdíjas Klub 

 

           A projektbe bevonandó közösségek, csoportok konkrét hozzájárulása a beavatkozásokhoz: 

 Sajóládi Közösségi Ház: helyszínt és eszközöket biztosít a rendezvények számára, a rendezvények propagálásában részt vesz 

 Sajóládi Dalkör: a rendezvényeken szereplőként, fellépőként részt vesznek 

 Bokréta Néptáncegyüttes: a rendezvényeken szereplőként, fellépőként részt vesznek 

 Nyugdíjas Klub: a rendezvények előkészítésében és megvalósításában önkéntesként segítséget nyújtanak 

Célunk: 

 A meglévő közösségek népszerűsítése, minél többen csatlakozzanak valamelyik közösséghez. 

 A település lakóinak igénye szerint, új közösségek létrehozása. 

 A középiskolás korosztály bekapcsolódása a település életébe. 

 Az információ áramlásának biztosítása. 

 A helyi hagyományok ápolása. 

 A meglévő kulturális események tovább folytatása, új programok hagyományteremtése. 

 A helyi értékek ápolása, gyűjtése. 

 A meglévő közösségek megerősítse, új közösségek kialakítása. 



17 
 

 A kulturális és sportélet fellendítése. 

 A generációk közötti tudásátadás biztosítása. 

1.3. A projekt céljainak bemutatása  

A projekt legfőbb célkitűzése – összhangban az 1.1-es ponttal, valamint az igényfelmérő dokumentumokkal – hogy Ónod, Sajólád, Sajóhídvég, 

Berzék és Köröm településeken, olyan önszerveződő közösségek alakuljanak ki, amelyek a későbbiek során finanszírozási források nélkül képesek 

önállóan fennmaradni.  

A helyi közösségek fejlesztése elsősorban települések közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztését, a közösségi szerepvállalás 

erősödését jelenti. Ez a társadalmi felzárkózási politikának is fontos eszköze, a közösségi munka hatására az érintett emberek is együttműködnek 

a problémák megoldásában. 

Az intézkedés kapcsán közösségi térségi, települési helyi identitást erősítő közösségfejlesztési közösségi részvételre épülő tervezési gyakorlatok 

alkalmazása, szabadidős, közbiztonsági és közlekedésbiztonsági programok valósulhatnak meg. 

A beavatkozások eredményeként fejlődik a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata, a helyi civil társadalom megerősödése segíti a 

önálló cselekvési képességek erősítését, erősödik a civil aktivitás, kialakulnak, illetve megerősödnek a szükséges kompetenciák, az önkéntesség, a 

helyi identitás, valamint a településhez, térséghez való kötődés. A beavatkozás következtében a meglévő (humán) erőforrások felszínre kerülnek, 

az együttműködések következtében ezen erőforrások aktivizálódnak és minőségi változást hoznak a település, települési közösségek életében. 

A közösségi bevonás által magasabb részvételre számíthatunk a megvalósítás során, növekszik az elköteleződés, az aktivitás, a közös 

felelősségvállalás. Kialakul az önszerveződés, ami megelőlegezi a közös sikerélményt. 

 jól működő kis csoportok jönnek létre 

 javul az emberek közötti párbeszéd 

 A meglévő közösségek népszerűbbek lesznek, minél többen csatlakoznak valamelyik közösséghez. 

 A települések lakóinak igénye szerinti új közösségek jönnek létre. 
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 A középiskolás korosztály bekapcsolódik a települések életébe. 

 Az információ áramlása folyamatosan biztosított lesz. 

A fő célkitűzéseken keresztül az alábbi részcélok is megvalósíthatók:  

 a helyi identitás megerősítésével és az aktív közösségi léttel célunk csökkenteni az elvándorlást, 

 célunk az eddig rejtett, a közösség számára nem elérhető, de a közösség tagjainál megbújó” hagyományok, kulturális, természeti, 

gazdasági, szakmai tudást igénylő értékek feltárása, integrálva a jelenleg a birtokunkban lévő tudással, annak érdekében, hogy a közösség 

látható értékei minél gazdagabbá váljanak, 

  célunk a jelenlegi civil aktivitásunk megerősítése a projekt keretében foglalkoztatott 

szakemberek munkája által, valamint a helyi lakosok aktivitásának növelésén keresztül, 

 célunk az öt település között már meglévő kapcsolat erősítése a további, a település lakosai közötti kulturális és gazdasági 

együttműködések létrejövetelének érdekében.  

További cél, hogy a helyi lakosok közös célok mentén tudjanak gondolkodni, tevékenykedni és elköteleződni, annak érdekében, hogy 

lakókörnyezetük, lakóközösségük élhetőbbé váljon, és helyben hozzá tudjanak jutni a saját igényeiknek megfelelő szabadidős és kulturális 

programokhoz. 

A projekt megvalósítása során a Felhívás mellékleteként megjelenő „Közösségfejlesztési módszertani útmutató” minden tevékenységének 

megvalósítását terveztük, mégpedig úgy, hogy a projekt „Helyzetelemzés” szakaszát követő projektelemek konkrét szakmatartalmát nem határoztuk 

meg, annak kialakítását a közösségre bízzuk, a települések közötti feladatmegosztást is civil szervezetekkel egyeztetve alakítottuk ki. A 

szakmatartalom kialakításának lehetősége reményeink szerint növeli a lakosok aktivitási hajlandóságát, valamint áttételesen az önbizalmukat, hiszen 

közvetlen beleszólási lehetőségük lesz a helyi történésekbe és nem mások által megszabott körülményeik alakítják a helyi közösség lehetőségeit.  

A TOP-5.3.1-16 konzorciumi pályázat jelentősen növeli a konzorciumban résztvevő települések cselekvési aktivitását. A projekt keretein belül 

megvalósuló közösségi interjúk, beszélgetések, közösségi felmérés a lakosság közösségbe való bekapcsolódását segíti a helyi társadalmi életbe. E 
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dokumentumban átfogó képet kapunk a helyi fejlesztési elképzelésekről és erőforrásokról, melyek rámutatnak a közösségi felelősségvállalásra. A 

helyi cselekvők köre szélesedik, erősödik a közösségi identitás, új kapcsolatok, partnerségek alakulhatnak ki. A helyi lakosok bevonásával, 

szakemberek részvételével létrejön a közösség helyi cselekvési terve, amely partnerségben készül, ezzel növekszik a folyamatban résztvevők helyi 

cselekvési terv iránti elkötelezettsége, fejlődik a helyi nyilvánosság, kapcsolatok épülnek ki. A település kiemelkedő alkalmaihoz kapcsolódó 

rendezvények, események erősítik a település összetartozását, a közösségi és helyi identitást, a kulturális élmények, az ismeretszerzés is szerephez 

juthat. Az idősebb generáció átadhatja tudását a fiatalabb nemzedéknek, így hasznosnak, értékesnek érezhetik magukat, mellyel csökken az idősek 

elszigetelődés érzése, a közösség hasznos részének érezhetik magukat. Az emberek jobban megismerik egymást, feltérképeződnek az egyének és 

azok képességei, a közös érdeklődési körök, hiányérzetek, kialakulhatnak az adott közösségek rendszeres találkozási alkalmai. Ha nemzedékről 

nemzedékre öröklődnek a hagyományok a kultúra, a tudás, és ismeret tovább él a közösségben. 

Szükség van a hagyományéltetésre, annak tovább örökítésére napjainkban is. A kiállítások szorosan kapcsolódhatnak egy-egy rendezvényhez, 

melyek hasonlóan a rendezvényekhez erősítik a közösségi identitást.   

Az Ónodi Tükör és a Hídvégi Hírek c. újság megjelenítése összehozza a közösséget a helyi kiadvány megvalósulása céljából, erősíti a közösséghez 

tartozás érzését, a közösség fontosságának felismerését, fejleszti a közösségi összetartozást.  

A projekt megvalósulásával a teljes lakosság bevonásra kerül a programokba, nemcsak az idősek, de a fiatalok önbizalmának erősítését is 

elősegíti, a cselekvési kedvüket növeli, erősödik a közösség/település iránti felelősségérzet kialakítása. A közösségfejlesztés révén a lakosság képes 

lesz bekapcsolódni a település életébe, a helyi kérdések alakításába, amely valódi részvételhez vezet. A hagyományokhoz, tapasztalatokhoz 

kapcsolódó helyi és közösségi megoldásoknak van igazi közösségfejlesztő ereje. 

A projekt szakmai tevékenységeinek megvalósítása érdekében minden településen a közösségfejlesztők elkészítették a közösségi interjúkat és 

vezetik a közösségi beszélgetéseket is. A közösségi beszélgetéseken a helyi problémákra keresnek helyi válaszokat a résztvevők és a helyi értékekre 

alapozott fejlesztési javaslatokat fogalmaznak meg.  A projekt tevékenységei minden településen a helyi kulturális intézményrendszer bevonásával 
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valósulnak meg. Az intézmények munkatársai már a projekt tervezésébe is bevonásra kerültek, a megvalósítást is partnerségi együttműködésben 

végezzük. 

 

1.3.1. A projekt célcsoportjának bemutatása 

A projekt célcsoportja a jelen dokumentum 1.1 pontjában megjelölt települések közigazgatási határain belül élő teljes lakosság, amely mindösszesen 

a KSH 2017. évi helységnévkönyve alapján 9 206 fő.   

Minden településen számos civil és formális csoport működik, akik potenciális segítőivé válhatnak a közösségi programoknak. A szomszédos 

települések fejlődése nagyon sok szálon kötődik egymáshoz. 

A projekt kezdeti időszakában minden település direkt módon előzetes kommunikációt folytatott a lehető legszélesebb palettájú kommunikációs 

eszközökkel (nyomtatott és online közösségi oldalak, plakátok a települési lakosok által leggyakrabban látogatott helyeken, szóró anyagok)  a 

projekt szakmai tartalmáról, valamint annak szellemiségéről. A többcsatornájú kommunikáció célja, hogy eljusson az információ nyomtatott 

formában az idősekhez, akik a digitális világban nem igazodnak el, az online kapcsolatokkal nem feltétlenül rendelkező hátrányos helyzetű 

társadalmi rétegekhez, valamint fiatalokhoz is, akik leginkább az online térben gyűjtik az információkat. A tevékenység célja kettős. A több 

településszerkezetű konzorcium miatt előfordul, hogy a közösségfejlesztő kolléga nem helyi lakos. A személyes interjúk készítésénél fontosnak 

tartottuk az interjúalany előzetes tájékoztatását, melynek köszönhetően bizalommal fogadták a közösségfejlesztő kollégát az interjú készítése során. 

Továbbá fontosnak tartottuk felhívni a lakosság figyelmét arra, hogy van beleszólása a helyi közösségi ügyekbe, ezzel motiválva őket, hogy részt 

vegyenek a projektmegvalósításában, aktivizáljuk őket a közösségi életre.  

A közösségfejlesztési feladatokat ellátó kollégák kiválasztásakor elsődleges szempontként jelent meg, hogy olyan személyiséggel rendelkező 

kollégákat válasszunk, akik jellemzően bizalmat ébresztenek az emberekben és bárkivel megtalálják a közös hangot, függetlenül attól, hogy az adott 

személy milyen korcsoporthoz vagy társadalmi réteghez tartozik.  
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A közösségi interjú készítésekor a mintavétel elindításához szükséges lakosok kiválasztása során az alábbi szempontok jelentek meg: 

 legyenek a mintában olyan személyen, akik a településen már korábban is aktívak voltak közösségi tevékenységekben, széles körű kapcsolati 

hálóval, sok információval rendelkezzenek a közösség tagjairól és azok igényeiről, 

 az interjúalanyok kiválasztásakor törekedtünk arra, hogy az interjúalanyok széles vertikumot képviseljenek mind korcsoport, mind társadalmi 

réteg szempontjából, valamint a férfiak és nők aránya megközelítőleg azonosak legyenek. 

A projekt teljes időszaka alatt olyan direkt és indirektív kommunikációt folytatunk a helyi lakosokkal, amelyben egyrészt mindenki információhoz 

jut, másrészt egyértelművé válik számukra, hogy valóban lehetőségük adódik a helyi ügyekbe való beleszólásba. A saját kulturális értékeik, 

helytörténeti dokumentumaik és tárgyaik, hagyományaik a települési értékrendszer részét képezik, gazdagítják azt.  

A térség oktatási intézményrendszeri adottságaiból következő hátrányokat – a felsőfokú képzés időszakára a fiatalok elhagyják a lakhelyüket –, 

valamint a kedvezőbb munkaerő-piaciadottsággal rendelkező területek „agy elszívó” hatásában rejlő kockázatokat ösztönzőkkel kell ellensúlyozni.  

A helyi identitás erősítésében, a helyi adottságok feltárásában és gondozásában aktív szerepet játszó nonprofit szervezetek, helyi önkéntesek, helyi 

lakosok kezdeményezéseit, fejlesztéseit, fentarthatóságot célzó, dinamizáló eszközökkel kell támogatni, amelyre a jelen projekt megvalósítása 

biztosít fejlesztési forrást. A közösségi munkamódból, a közös gondolkozás elindulásából, az új, személyes értékek feltárásából adódóan várhatóan 

erősödik a lakosok helyi identitása, növekszik és elmélyül a helyi lakosokkal való kapcsolati hálója.   

A gazdasági aktivitás növeléséhez elengedhetetlen az egyének, közösségek együttműködési készségének és hajlandóságának növelése, személyközi 

kapcsolatainak erősítése, ugyanis a társadalmi tőke a bizalom és együttműködés alapjain nő, ami a helyi gazdasági fejlődés és egyben az elvándorlás 

csökkenésének alapja. A lakókörnyezethez, településhez, térséghez való kötődés, másként fogalmazva a területi identitás fontos területfejlesztési 

erőforrás.   

A cselekvési terv a közösségi felmérés eredményeire épülő terv, amely nemcsak a településen élők szükségleteit, saját jövőjükre, településükre 

vonatkozó elképzeléseit tartalmazza, hanem amelyben a lakosok aktív szerepet is vállalnak a tervek megvalósításában. A helyi cselekvési terv 
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alapján a település lakosságának közösségi együttműködését dinamizáló és fenntartó közösségi akciók, tevékenységek, események, programok, 

folyamatok megvalósítása valósul meg a közművelődési, muzeális, könyvtári intézmények, valamint a célkitűzések által érintett egyéb intézmények, 

szervezetek együttműködésével:  

- közösségi akciók, tevékenységek, események - programok, folyamatok  

- helyi nyilvánosság fórumainak megteremtése, meglévő fórumainak fejlesztése  

- részvételi fórumok elindítása, működtetése, meglévők fejlesztése  

2. Eddig megvalósult programok településenként 

2018. december 31-ig a pályázat során több program is megvalósult már. Ilyenek például a közösségi interjúk, közösségi beszélgetések, valamint 

a közösségi felmérés. Az alábbiakban külön-külön bemutatásra kerülnek a konzorciumi partner települések, valamint az eddig megvalósított 

programok, és ezek eredményei. 

A megvalósítás érdekében: 

 Interjúk  

 Közösségi beszélgetések,  

 Online kérdőívek 

 Cselekvési terv készítése 

 Programterv készítése 

 

2.1. Közösségi interjúk eredményei  

A településen 2018 szeptemberétól decemberig került sor az interjúk lebonyolítására.  
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A célunk az volt, hogy minél több embert megszólítsunk, minél több emberrel éreztessük, hogy a közösséghez tartozik, számítunk a véleményére. 

Igyekeztünk minden résztvevőben tudatosítani, hogy közösen tudunk hatékonyan dolgozni.  

Az interjúk során az alábbi kérdések kerületek megkérdezésre:  

1. Mit jelent Ön számára itt élni? (Mi a jó az itteni életben? Mi a rossz?) 

2. Min változtatna és hogyan? 

3. Ön mivel tudna hozzájárulni a változásokhoz?   

Az interjúkból a következő válaszok, eredmények rajzolódtak ki: 

Az ónodi lakosok nagy részének az itt élő család, barátok, rokonok és ismerősök jelentik az itteni életet. A megkérdezettek legnagyobb hányada 

kiemelte, hogy a település pozitív adottságai miatt szeret itt élni. A megkérdezett itteni lakosok hátrányként a kulturális programok alacsony 

számát emelte ki. Legtöbben a kulturális, szabadidős és sportprogramok meglétén változtatnának, ezek számának növelésével. Szintén többen 

közösségi szellem erősítéséhez kapcsolódó programok szervezését szeretnék, valamint a jelenlegi rendezvények látogatószámának növelését. 

Rendkívül sokan említették, hogy segítenének különféle rendezvények szervezésében, lebonyolításában, így hozzájárulva a változásokhoz, továbbá 

többen kiemelték, hogy önkéntesen segédkeznének. Tehát megállapítható, hogy a megkérdezettek, majdnem egésze szeretne változtatni a közösség 

összetartásán, megerősíteni a közösségi kohéziót, ehhez kapcsolódó rendezvények keretein belül. 

2.2. Közösségi beszélgetések eredményei  

Az interjúk lebonyolítása után kezdődtek meg a közösségi beszélgetések. 

Ónodon 6, Sajóhídvégen 1, Sajóládon 1, Berzéken 1, Körömben 1közösségi beszélgetésre került sor.  
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A közösségi beszélgetésre a helyi Polgármesteri Hivatalokban, és a Közösségi Házakban került sor. 

A beszélgetés első felében a közösségfejlesztők ismertették a megjelentekkel a projektet és ezen esemény céljait, célkitűzéseit. Ezt követően 

prezentálásra kerültek a lakossági interjúk eredményei, összegzése.  

A közösségi beszélgetésen résztvevők településszerinti megoszlása: 

Ónod:          94 fő 

Berzék:        30 fő 

Sajóhídvég: 20 fő 

Sajólád:       21 fő 

Köröm:        43 fő 

Összesen: 208 fő 

Ónod 
60% 

Berzék 
10% 

Sajóhídvég 
10% 

Sajólád 
10% 

Köröm 
10% 

Közösségi beszélgetések 

Ónod 

Berzék 

Sajóhídvég 

Sajólád 

Köröm 
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A jelenlévők képet kaptak az interjúk számszerű eredményeiről,  valamint a megkérdezettek egy része beszámolt az interjúkészítés során szerzett 

tapasztalatairól, véleményt formáltak a projektről, az interjúkérdésekről, reflektáltak az eredményekre. Ebből kifolyólag kialakult egy beszélgetés a 

szakmai vezető és a jelenlévők között. Továbbá megvitatásra kerültek az interjúk válaszai és elindult a lakosok egymás közötti kommunikációja is.   

A résztvevőkkel megvitatásra kerültek az interjúk leggyakoribb válaszai, legnagyobb részük ezen eseményen is egyetértett a kapott eredményekkel, 

így kijelenthető, hogy a lakossági igények nagy részben egyeznek a projekt célkitűzéseivel. 

 A közösségi interjú során szerzett tapasztalatokra, felmerülő problémákra megoldási javaslatokat tettek a helyi intézmények képviselői, az általuk 

bevont ismerősök, valamint a meghívott interjú alanyok. 

Az interjú során felmerült problémák ismertetésére, legfontosabb feladatok kiválasztására került sor a közösségfejlesztők vezetésével. 

Ónod 
45% 

Berzék 
14% 

Sajóhídvég 
10% 

Sajólád 
10% 

Köröm 
21% 

Résztvevők települések szerint 

Ónod 

Berzék 

Sajóhídvég 

Sajólád 

Köröm 
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Sajólád kivételével, minden településen felmerült, hogy kevés sportolási lehetőség, jelezték, hogy jó lenne kültéri edzési lehetőség a fiatalok 

számára, ami lekötné az energiájukat. Ennek a megoldására is több javaslat érkezett, pl.: kültéri sportpálya létesítése, ahol többfajta 

sporttevékenységet lehet folytatni (ping-pong, kosárlabda, tollaslabda, lábtengó). Ónodon a zárt sportpályát nehezményezték a lakosok. 

Minden településen gondot jelent szemetelés kérdése, Ónodon és Sajóhídvégen a lomtalanítást hiányolták, és minden lakóházban kötelező legyen a 

szemétszállítási díj fizetése, Berzéken a szelektív hulladékgyűjtés fontossága merült fel, szóba került, hogy több szelektív szemetes konténer 

kihelyezésére lenne szükség és felvilágosításra az emberek körében, mert olyan anyagokat is eltüzelnek, amik károsak az emberi szervezet számára. 

Ónodon a TeSzedd akcióhoz való csatlakozást javasolták. 

Köröm, Sajólád és Berzék településen nagy problémát jelent a kábítószerek használata az ifjúság körében. Megoldási javaslatként előadások 

szervezését, felvilágosítást - nemcsak a fiatalok részére – szerveznének. 

Sajóládon a közbiztonság megerősítését kérték. A helyi polgárőrség megszervezése iránti igény merült fel Berzéken és Sajóhídvégen.  

Ónodon, nincsenek megelégedve a lakosok a polgárőrség működésével. Azért is lenne fontos, mert több lopás és rongálás is előfordult a 

településeken. 

Elhanyagolt porták, kertek vannak a településeken, kivéve Sajóládot. Nagyon kevesen művelik a kerteket, ezért olyan program bevezetése lenne 

szükséges, mely ösztönzőleg hatna a település lakóira. A kertek művelésével megoldódna a parlagfű probléma is. 

Köröm és Berzék településen problémát jelentenek továbbá a sorozatos kutyatámadások. Rengeteg kóbor kutya van a településeken. Javasolták, 

hogy szólítsuk fel az ebek gazdáit a szakszerű kutyatartásra. 

A fiatalok és a felnőtt korosztály szórakozási lehetőségének megteremtése minden településen problémaként merült fel.  

Fiatalok szórakozási lehetőségeink megteremtése, helyiség biztosítása merült fel Ónodon. 

Sajóládon az ünnepekhez kapcsolódó rendezvények szervezését igénylik a lakosok, valamint a hagyományápoláshoz kapcsolódó rendezvényeket. 
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Ónodon és Sajóhídvégen a korai gyermekvállalás problémáját vetetté fel a jelenlévők. megoldásként, felvilágosító előadások tartását javasolták. 

A jelenlévők képet kaptak az interjúk számszerű eredményeiről,  valamint a megkérdezettek egy része beszámolt az interjúkészítés során szerzett 

tapasztalatairól, véleményt formáltak a projektről, az interjúkérdésekről, reflektáltak az eredményekre.  

A résztvevőkkel megvitatásra kerültek az interjúk leggyakoribb válaszai, legnagyobb részük ezen eseményen is egyetértett a kapott eredményekkel, 

így kijelenthető, hogy a lakossági igények nagy részben egyeznek a projekt célkitűzéseivel.  

Ezt követően a közösségi kérdőívek kérdéseinek előkészítése zajlott. A kérdőív már meglévő, minden településre jellemző kérdéseinek ismertetése 

után, a jelenlévők bevonásával megalkotásra kerültek. 

Összességében elmondható, hogy az öt településen hasonló jellegűek a problémák, igények merültek fel: 

 Kevés a szabadidős, kulturális és sport tevékenység a településeken. 

 A fiatalok szórakozási lehetőségének megteremtése. 

 Az ünnepekhez kapcsolódó rendezvények szervezése. 

 Hagyományok ápolása. 

 Helyiség biztosítása a fiatalok számára, ifi klub létrehozása. 

Ezt követően a közösségi kérdőívek kérdéseinek előkészítése zajlott. A kérdőív már meglévő, minden településre jellemző kérdéseinek ismertetése 

után, a jelenlévők bevonásával megalkotásra kerültek. 

2.3. Közösségi felmérés eredményei 

A közösségi beszélgetése n ,  a  közösségi interjúk során szerzett tapasztalatokat, a feltárt értékeket és a közösségi problémákat ismertettük, 

beszéltük meg.  

Mind az öt településen elvégeztük az interjúk és a közösségi beszélgetések elemzését. Az eredmények alapján állítottuk össze a kérdőívet. 
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A kérdőívek kérdéseire adott válaszok kiértékelése: 

Mely településen lakik az alábbiak közül? /Ónod, Sajólád, Berzék, Sajóhídvég, Köröm/ kérdésre 506 válasz érkezett. 

A válaszadók 56,7%-a Ónodon él, 15,9 %-a Sajóládon, 12,2%-a Berzéken, 7,8 %-a Berzéken, 7,4 %-a Sajóhídvégen él. 

 

A válaszadók 70,9 %-a nő, 29,1 %-a férfi volt. A legaktívabbak a középkorúak voltak. 

Az iskolai végzettség tekintetében a 8 általános iskolát végzettek voltak a legaktívabbak, a főiskolát és egyetemet végzettek töltötték ki a 

legkevesebben. 

56,7 
7,4 

15,9 

12,2 0 

válaszadók száma 

Ónod 

Sajóhídvég 

Sajólád 

Berzék 

Köröm 
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A megkérdezettek 77,1 %-a 15 évnél régebben lakik a településen. 

Ön szerint a község milyen hangulatú? – kérdésre a legtöbben az élhető választ adták (61,2 %). A megkérdezettek közel fele, tiszta rendezett, 

csendes településnek tartják a saját községüket. 

A biztonságos választ csak a megkérdezettek 17, 7 %-a jelölte be, amiből arra lehet következtetni, hogy nem elégedettek a közbiztonsággal. 

Rendezetlennek, elhanyagoltnak 3,5 % tartja a településeket, elmondható, tehát, hogy ezzel a területtel elégedettek a megkérdezettek. Ridegnek 2,9 

%, veszélyesnek 6 % jelölte a saját települését, kis százalék jelölte be ezt a választ, de a települések vezetőinek oda kell figyelni arra, hogy az itt élő 

emberek jól érezzék magukat a saját közösségükben.  

29.9% 

70,1% 

Családi állapot 

Egyedülálló 

Családban él 
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Ha bevonjuk a lakosokat a programokba, megszólítjuk őket, beszélgetünk velük, adunk a véleményükre, érzik, hogy fontosak számukra, akkor 

közösen gondolkodva, megtalálhatják a megoldásokat a problémákra. 

Mit tart jellemzőnek a településre az alábbi pozitív állítások közül? –kérdésre a legtöbben az elérhető közintézmények választ jelölték be.  

A megkérdezettek 41,2 %-a szerint megfelelőek a szolgáltatások, 33,2 % jónak tartja a tömegközlekedést a településükön. 

Mit tart jellemzőnek a településre az alábbi negatív állítások közül? – kérdésre a legtöbben (44,7 %) a kevés szabadidős programot, 32,2 % a 

kevés kulturális rendezvényt jelölte meg. 

 

A pályázat keretében lehetőség nyílik színes, változatos rendezvények megvalósítására. 

24,1 %.a megkérdezetteknek elégedetlen az információáramlással és a tájékoztatással. A pályázat keretében oda kell figyelnünk a megfelelő 

tájékoztatásra. 

32,2 

34,2 44,7 

24,1 

Mivel nem elégedettek az emberek? 

Kevés kulturális rendezvény Közösségi terek hiánya 

Kevés szabadidős program Információáramlás, tájékoztatás nem megfelelő 
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Ön mennyire ért egyet azzal az állítással, hogy Ön aktívan részt vesz a település közösségi életében? 

A megkérdezettek jelentős százaléka aktívan részt vesz a település életében. 10,1 % jelölte be, hogy nem vesz részt a település életében.  

Célunk, hogy olyan programokat állítsunk össze, ami vonzó az Ő számukra is, ezáltal bekapcsolódjanak a községeink rendezvényeibe, jól érezzék 

magukat a lakóhelyükön. 

Szabadidejében milyen lakóközösségi kezdeményezésekben, tevékenységeken venne részt az alábbiak közül? – kérdésre adott válaszok közül 

legtöbben a családi napot, kirándulást, kerékpártúrát, kulturális programot jelölték meg. A pályázat megvalósulásának keretében lehetőséget tudunk 

biztosítani az itt élők számára, hogy megvalósuljanak a kérésük. 

 

A megkérdezettek 79,4 %-a szívesen végezne önkéntes tevékenységet a programok szervezésében, ezt a lehetőséget ki kell használnunk annak 

érdekében, hogy minél többen jól érezzék magukat a településükön.  

46,4 

39,8 

38,1 

32,4 

Szabadidejében milyen programon venne rész? 

Családi nap Kirándulás, kerékpártúra Kulturális program Sportrendezvény 
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Mennyire elégedett a község közbiztonságával? 

A községek közbiztonságával a megkérdezettek 44,3-a elégedett, ez sokkal jobb eredmény, mint amire számítottunk az interjúk alapján. 

 

Hogyan közlekedik? 

A megkérdezettek 47,6 %-a személygépkocsival, 52,7 % kerékpárral közlekedik, ezért is jó, hogy a kerékpáros közlekedés biztonságával is fogunk 

foglalkozni a pályázat keretén belül. 

Ismeri a településen szervezett programokat, rendezvényeket? –kérdésre a válaszadók 78,8 %-a adott igen választ, ami elfogadhatónak 

mondható, de célunk, hogy mindenki, aki közöttünk él, szerezzen tudomást a rendezvényeinkről. 

44,3 

45,8 

9,9 

Közbiztonság 

Elégedett Kevésbé elégedett Egyáltalán nem elégedett 
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Van-e olyan tudás, hagyományos ismeret (pl. helytörténeti, kézműves, gasztronómiai) a birtokában, amit szívesen megosztana másokkal? - 

kérdésre 78 –an adtak igen választ. Ki kell használnunk a lehetőséget, fel kell kutatnunk a régi emlékeket, meg kell hallgatnunk az emberek 

beszámolóit a régen történtekről.  

A nagyszülőknek lehetőséget kell biztosítani, hogy átadják tudásukat az unokáiknak. Közös kirándulások, programok erre jó lehetőséget adnak. 

Hol tájékozódik a különböző rendezvényekről, programokról?  

Az információáramlás, tájékozódás a települések programjairól kérdésre legtöbben a barátoktól, ismerősöktől szereznek tudomást, interneten, 

közösségi oldalon is sokan tájékozódnak. A plakátot, szórólapot 36,3 % jelölte be. Hirdetőtábláról 22,9 % tájékozódik. 

 

Összességében elmondható, hogy az öt településen hasonló jellegűek a problémák: 
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Ismerősök, barátok Interneten 57,5 Közösségi oldalon Szórólap, plakát 

Információáramlás 



34 
 

 Kevés a szabadidős, kulturális és sport tevékenység a településeken 

 A közlekedésbiztonságát nem tartják megfelelőnek 

 Kevés a közösségi tér 

 Hiányos az információáramlás 

 Szívesen átadnák meglévő tudásukat településen élőknek  

 

2.4. Együttműködési megállapodások 

Ónod Község Önkormányzata és  

 Ónodi Sport Egyesület 

 Nyugdíjas Klub 

 Kisebbségi Önkormányzat 

 Ónodi Homokvár Óvoda 

 Lorántffy Zsuzsanna Honismereti Egyesült 

 

Berzék Község Önkormányzata és  

 Berzéki Perczel Mór Óvoda 

 Berzék Községért Közalapítvány 

 Római Katolikus Plébánia 

 

Köröm Község Önkormányzata és  

 Sport Egyesület 

 Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

 II. Szent János Pál Katolikus Általános Iskola 

 Rákóczi Szövetség 
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Sajóhídvég Község Önkormányzata és  

 

 Sajóhídvégi Református Egyház 

Sajólád Község Önkormányzata és  

- a Sajóládi Közösségi Ház,  

- a Sajóládi Polgárőr Egyesület 

- a Sajóládi Közművelődési és Népművészeti Egyesület  

között a projektre vonatkozó együttműködési megállapodás megkötésre került. 

2.5. A helyi nyilvánosság fórumai:  

Megbízható és naprakész felvilágosítást adunk a települések életére hatást gyakorló legfontosabb közhasznú információkról. 

A közérdekű - közhasznú - információs szolgáltatás céljának alkalmas helyszínt választottunk, amely többnyire birtokában van a szükséges 

dokumentumállománynak, technikai felszereltsége korszerű, a nyitva tartása kedvező, a lakosok könnyen elérhetik. 

Információs pontot hozunk létre minden település legfontosabb közösségi terében, mivel a tervezetett programok jelentős része is ezekben az 

intézményekben bonyolódik majd le. Itt az érdeklődők tájékoztatást kaphatnak a projektről, a tervezett tevékenységekről, a projekt aktuális 

állapotáról, a közösségfejlesztési folyamat előre haladásáról. E mellett a hatékonyabb információáramlás érdekében egy Facebook oldalt hoztunk 

létre Ónodon és Sajóládon. Ezen az oldalon fogunk, a projekt kapcsán megvalósuló programokról, eseményekről a nyilvánosság számára 

információt nyújtani. Ezen az oldalon az összes tervezett tevékenység plakátja, meghívója és fényképei elérhetőek lesznek. Az oldal kezelői 

elsősorban a településeken dolgozó közösségfejlesztők! 

Minden településen, hirdetőtábla áll rendelkezésünkre, ahol tájékoztatjuk a lakosságot az eseményekről, eredményekről. Ónodon és Sajóhídvégen a 

megjelenő újságban rendszeresen beszámolunk a projekt eseményeiről. Minden település honlapján megtalálhatók a szükséges információk. 
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3. Összegzés: 

Megoldandó probléma Tervezett beavatkozás 
A lakosság folyamatos aktivizálása Érdeklődés motiváció fenntartása, a programok és rendezvények iránt, 

új programok tervezése 

Nagyobb létszámú, elsősorban fiatalokat bevonó, önkéntes munkát 

vállaló személyek körének bővítése 

Személyes, telefonos megkeresés a rendezvényszervezésbe való 

bevonás 

A tervezett programok és rendezvények ismertetése Lakossági fórumok folyamatosan, a helyi nyilvánosság módszereinek 

bővítése, finomítása 

Hagyományok őrzése, ápolása A fellelhető értékek összegyűjtése, kiállítás, fényképek stb. 

A már jól bevált, népszerű rendezvények tovább folytatása, megújítása 

Generációk közötti kapcsolatok erősítése Közös programok szervezése a generációk találkozására, tudásátadás 

Közös kirándulások szervezése. Sütés, főzés, barkácsolás, táncház stb. 

 

Rendezvények alacsony látogatottsága Érdeklődés felkeltése, közösségi élet bemutatása (a közösségi életet 

bemutató videósorozat elkészítése – hatásosabb, mint az újságcikk vagy 

fényképes beszámoló) új rendezvények régi rendezvények megújítása 

Szórakozási lehetőség megteremtése. Kevés szabadidős, kulturális és 

sport tevékenység.  

Akciók, közösségi rendezvények szervezése, kültéri sportolási 

lehetőség biztosítása 

Hiányos az információáramlás Naprakész információ biztosítása: információs pontok, facebook oldal, 

hirdetőtáblák, települések honlapjainak kezelése 

Kevés az ünnepekhez kapcsolódó rendezvény Az ünnepekhez kapcsolódó rendezvények szervezése, Advent, 

Karácsony, Anyák napja, Idősek napja, Húsvét 

A fiatalok bevonása a települések életébe A fiatalok szórakozási lehetőségének megteremtése. Generációk közötti 

tudásátadás megteremtése, közös szórakozási lehetőség, szalonnasütés, 

közös kirándulás, lecsópati 

A közösségek nem összetartóak Részvételi fórumok, akciók, közösségi rendezvények szervezése 

Kábítószer használata az ifjúság körében Előadások, beszélgetések tartása 
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4. Cselekvési terv 

4.1. Alapja  

A projekt keretében – a közösségi interjúk, beszélgetések, felmérések alapján elkészült helyi cselekvési terv. 

 

Mind az öt településen elvégeztük az interjúk és a közösségi beszélgetések elemzését. Az eredmények alapján állítottuk össze a kérdőívet. 

A jövőben elérendő cél az, hogy az emberek ne csak passzív szemlélői legyenek a programoknak, eseményeknek, hanem aktívan részt is vegyenek 

benne. Minden résztvevő találja meg az érdeklődési körének megfelelő elfoglaltságot, azzal járulva hozzá a közösség életéhez, amiben jónak érzi 

magát. A megrendezésre kerülő rendezvények célja az, hogy az emberek találkozzanak egymással, minél gyakrabban legyenek közös terveik. 

A cselekvési terv alapját a közösségi felmérések, közösségi interjúk és beszélgetések elemzett eredményei adják. Ezekből a felmérésekből 

kiderült többek között az, hogy a válaszadók többsége fontosnak tartja a helyi hagyományokat, a történelmi értékek feltárását. Megtudtuk, hogy 

mi nehezíti meg az itt élők mindennapjait. Elmondták, hogy miért szeretnek itt élni, hogy többnyire elégedettek a lakókörnyezetükkel, a 

szolgáltatásokkal, a kulturális élettel, de vannak ötleteik, jobbító javaslataik. A válaszadók nagy hányada jelölte meg, hogy önkéntes munkával 

szívesen hozzájárulna a település közösségfejlesztéséhez, jelezték aktív részvételi szándékukat a programokon, s fontosnak tartják, hogy a lakosok 

közösséggé kovácsolódjanak. A megkérdezettek többsége számára fontos a jó és tartalmas közösségi élet, szeretnének tenni a településért és a 

közösségért.   

Kialakult egy helyi cselekvési kör, akiknél elindult egy együttműködés, a közösség fejlődése érdekében. Elkezdődött egy közösségi szempontú 

gondolkodásmód, közös célok, tervek fogalmazódtak meg, melyek eléréséért tenni is képesek. A célterületen élő lakosság felismerte, hogy nem 

kívülről kell várni a változást, hanem nekik kell tenni önmagukért, s ha összefognak, akkor képesek is rá.   

A kérdőíves kutatás, a feltáró munka eredményeképpen megállapítható, hogy felszínre hozta azokat az igényeket, amelyek a lakosság körében 

megfogalmazódtak a szabadidős és kulturális rendezvényekkel kapcsolatban.  
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 Összességében elmondható, hogy az öt településen hasonló jellegűek a problémák: 

 Kevés a szabadidős, kulturális és sport tevékenység a településeken 

 A közlekedésbiztonságát nem tartják megfelelőnek 

 Kevés a közösségi tér 

 Hiányos az információáramlás 

 Szívesen átadnák meglévő tudásukat településen élőknek  

A helyi cselekvési terv ezekre épül, 3 évre szól, s megvalósulásához több területen kell tervezett és összehangolt lépéseket tenni.   

4.2. Általános fejlesztési feladatok  

Kijelölt fejlesztési feladat a helyi, térségi gazdaságélénkítés, az innovációs képesség javítása és a társadalmi jólét növelése. A települések 

adottságaik jók, hosszabb távon mind a községekben lakók, mind az ide valamilyen célból érkezők számának növelése a cél.  

Ennek egyik legfontosabb megoldási alternatívája az itt felnövekvő nemzedék kötődésének és a települések pozitív imázsának erősítése. Az imázs-

formálásban fontos szerepet kapnak a községek kulturális élete, amelynek egyaránt aktív szereplői a kulturális intézmények, a civil szféra és a 

művelődő kisközösségek. A kulturális és szabadidős tevékenységek a mindennapi élet részei azzal együtt, hogy a minőségi kultúrafogyasztást 

célirányos közösségépítéssel, a szabadidő tartalmas eltöltését a közösségfejlesztés innovatív eszközeivel kell ösztönözni.   

4.2.1. Általános célok:  

o közösségfejlesztő programok megvalósítása, helyi értékeken alapuló közösségépítés  

o a helyi identitás és kohézió erősítése • a közösségi kezdeményező- és cselekvőképesség fejlesztése  

o a helyi közösséghez és társadalomhoz tartozás elősegítése  

o saját életfeltételeinek javítása  
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o pozitív változásokra való képesség  

o közösségi kezdeményező- és cselekvőképesség fejlesztése  

o közösségi szerepvállalás erősödése  

o együttműködés a problémák megoldásában  

o egyének, társadalom szereplőinek aktivizálása, együttműködése, a társadalmi kohézió erősítése  

o többgenerációs színterek létrehozása  

o egymás iránti felelősségtudat fejlődése  

o helyi civil társadalom megerősödése, aktivitása  

o önkéntesség, helyi identitás, kötődés megerősödése  

o erőforrások aktivizálódása – minőségi változások a települések életében 

4.2.2. Részcélok:  

 a helyi lakosok mozgósítása a közösségek, helyi társadalom életében történő cselekvő részvételre, közösségi felelősségvállalás és 

elköteleződés  

 a települések közösségi tevékenységének történeti feltárása  

 a közösség aktivizálásával az ünnepi hagyományok összegyűjtése, hiteles feltárása, jelen helyzethez történő adaptálása (kulturális 

rendezvények)  

 a társadalmi tudatosság, aktivitás fejlesztése (fórumok, képzések)  

 társadalmi tapasztalat és tudás kommunikációja  

 hagyományőrzés a közösséghez tartozás érzésével  

 helyi társadalmat érintő kérdések megvitatása, a döntésekben való részvétel lehetőségének biztosítása (részvételi fórumok)  

 a településen széles hozzáférést biztosító, könnyen megközelíthető helyen lévő tájékoztatási pont kialakítása (információs pontok)  

 közösségek szomszédolása 
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 helyi hagyományok feltárása 

 helyi értékfeltárás – értékőrzés 

 helyismereti, helytörténeti dokumentumok gyűjtése, feltárása 

 helyi szellemi, kulturális örökség feltárása 

 Hhelyi nyilvánosság fejlesztése 

 Információs Pont létrehozása 

 Közösségfejlesztő képzések megvalósítása 

4.3. Jövőkép  

A települések pezsgő kulturális élettel, egészséges életmódra ösztönző aktív időtöltési lehetőségekkel, összetartó közösséggel, erős identitással 

bíró községek, amelyek egyedi erőforrásaira és a helyi szereplők társadalmi szerep- és felelősségvállalására építve képes vonzó többgenerációs 

színtereket biztosítani lakosai számára, ezáltal is megállítva a fiatalok elvándorlását és növelve a város népességmegtartó erejét.   

4. 3.1. Beavatkozási területek, fejlesztések  

4.3.2. Fő fejlesztési szükségletek:  

 A helyi kulturális élet innovációja, a minőségi kultúrafogyasztás ösztönzése, a hagyományok átörökítése mellett a kreatív 

kezdeményezések támogatása  

 Közösségépítés, többgenerációs időtöltést biztosító szabadidős – közösségi terek kialakítása, a generációk közötti párbeszéd 

elmélyítése a lakosok aktivizálásával, motiválásával, az „alulról jövő” kezdeményezések felkarolásával.  

 A civil társadalom megerősítése, mely révén a helyi szereplők nagyobb részt vállalhatnak a települések életének, 

életminőségének alakításában  
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 A fiatalok támogatása, számukra vonzó, a fiatalokat közösséggé formáló, társadalmi integrációjukat és községek életébe való 

intenzívebb bevonásukat elősegítő, igényes szabadidő-eltöltési lehetőségeket biztosító közösségi, kulturális élet feltételeinek 

kialakítása.  

4.3.3.Tervezett közösségi akciók, tevékenységek, események, programok, folyamatok:  

 a helyi értékekre és lakossági aktivitásra épülő kulturális funkciók megerősítése  

 kulturális élményközvetítő események szervezése a kulturális, közművelődési intézmények és szervezetek kulturális 

programkínálatának bővítésével, összehangolásával.   

 az alulról jövő kezdeményezések támogatása az aktív kultúrafogyasztás ösztönzésére,   

 közösségépítést is szolgáló aktív szabadidős programok   

 aktív, egészséges közösségi szabadidő-eltöltés népszerűsítését célzó programok szervezése  

 közösségépítést ösztönző programok szervezése, különös tekintettel a generációk közötti párbeszéd elmélyítését szolgáló és a 

társadalmi felelősségvállalást erősítő közösségi programokra  

 Valamennyi területen érvényesíteni kell az innovatív megoldások alkalmazását, az esélyegyenlőség, szociális érzékenység, környezetvédelem, 

környezettudatosság szempontjait. 

A közösségi felmérések eredményeképpen a helyi lakosok bevonásával meghatároztuk a helyzetelemzés során a célterületen jelentkező problémákat, 

amelyek a következők:  

 Szeretnék, ha a települések hagyományai, értékei megmaradnának. 

 Fő probléma, hogy nincsenek azoknak a képességeknek, készségeknek a birtokában, hogy közösségként gondolkodjanak, 

összefogjanak és együtt tevékenykedjenek.  

 A célterületi lakosok befogadóak, azonban jellemzően nem összetartóak.  

 Nem látják meg a környezetükben és a közösségben rejlő lehetőségeket. 
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A problémák meghatározása után kitűzésre kerültek azok a célok, amelyek a közösségfejlesztés folyamán el szeretnénk érni.  

Ezek a következők:  

 A közösségek fejlesztésében a hagyományok ápolása, megtartása, bemutatása, megőrzése a közösségi összetartozás 

szempontjából kiemelt fontossággal bír. Az projekt megvalósítása során közösségi települési helyi identitást erősítő 

közösségfejlesztési folyamatok, közösségi részvételre épülő tervezési gyakorlatok alkalmazása, szabadidős programok 

valósulnak meg. 

 Helyi történelmi, társadalmi, kulturális és környezeti értékek feltárása, bemutatása. - A helyi közösségekben rejlő potenciál 

megerősítése.  

 A lakosság aktív tagjainak segítése, képessé tétele arra, hogy közösséget építsenek, elsajátítsák a közösségi felmérés alapjait, a 

közösségépítés folyamatait.  

 Megtanítani a lakosokat a helyi erőforrások használatára, ezáltal kialakítani bennünk az önállóságot.  

 A helyi igényeknek megfelelő közösségi programok összeállítása, megszervezése.  

 A sikeres programok folyamatosság tétele.  

 A lakosság képzése a közösségi folyamatokban való részvételre.  

 Információs pont, hirdető felületek létrehozása az információ szélesebb körben való terjesztése érdekében.  

 A lakosság tájékoztatása, az őket érintő és érdeklő témákban.  

 A helyi lakosság komfortérzetének növelése.  

 A lakosok összetartásának erősítése.  

 A lakosok környezetének szebbé tétele 

 a helyi civil szervezetek - kulturális és pedagógia tevékenységet megvalósító helyi intézmények  

 A cselekvési terv megvalósításával az alábbi eredmények várhatóak:  

 A közösségfejlesztők egy új szemléletet fognak a lakosokban kialakítani. Olyan képességeket és készségeket fognak 

elsajátítani, melyek segítségével képesek lesznek önálló programokat megszervezni a továbbiakban.  
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 Azok a gyerekek és fiatalok, akik aktív részesei lesznek a projektnek, értéket teremtenek, melyeket tovább visznek, átadják a 

barátaiknak, gyermekeiknek, ezzel is tovább erősítve a közösségi kohéziót, a helyi identitást.  

 A közintézmények és célterületi lakosság kommunikációjának, együttműködésének hála nagymértékű javulás tapasztalható az 

együttműködés vonatkozásában.  

 A közösség tagjai által meghatározott cselekvési terv megvalósításába közreműködő közösségek baráti társaságokká 

fejlődnek, az általuk teremtett értékekre fokozottabban ügyelnek.  

 A projektnek, továbbá közreműködő közösségeknek hála új közösségi színterek jönnek létre 

4.3.4. Várt eredmények:  

A programok megvalósításaként azt várjuk, hogy növekszik a lakosság települési identitása és elköteleződése a szűkebb környezetük iránt, a helyi 

események és a közösségi munka irányába. Közvetlen elvárásunk, hogy a projekt megvalósítással a településeken előtérbe kerüljön az önkéntesség, 

és aktivizálni tudjuk a helyi társadalom azon csoportjait is, akik eddig kevésbe kapcsolódtak be a közösségi munkába. Motiváció, aktivizálás, 

elköteleződés, önkéntesség kulcsfontosságú fogalmak a megvalósítás során. E mellett a helyi értékek felkutatásának és bemutatásának is nagy 

szerepet szánunk a megvalósításban.   

A megvalósításban együttműködünk a helyi kulturális és közművelődési intézményekkel, illetve a civil szervezetek képviselőivel és a település 

döntéshozóival a helyi nyilvánosság szereplőivel.   

A helyi cselekvési terv alapján a megvalósítás szakaszában elindul a részvételi fórumok szervezése is. Projektünkben folytatjuk a közösségi 

beszélgetéseket (kerekasztal beszélgetések), ami alkalmas lesz a helyi cselekvési terv előre haladásának értékelésére és a helyi cselekvési tervben 

foglaltak felülvizsgálatára is. A pályázati felhívás alapján az első évben legalább négy, a továbbiakban évente legalább két alkalommal szükséges 

megszervezni ezeket a fórumokat. Terveink szerint minden konzorciumi partnerrel megszervezésre kerülnek a részvételi fórumok az első évben 

negyedévente, majd ezt követően fél éves idő intervallumokban, az alábbi táblázat szerint: 
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Közlekedésbiztonsági programjaink célcsoportja Ónod teljes lakossága, melynek témája a kevésbé gyakorlott biciklisták rövid elméleti és 

gyakorlati oktatás révén történő bátorítása felvértezése és ez által hozzájárulni a kerékpározás, mint mindennapi közlekedési alternatíva, illetve 

szabadidőtöltés elterjedésének elősegítéséhez és kultúrájának széles körben történő megteremtéséhez. A gyakorlott túravezető 10-20 fős csoportokat 

vezet végig egy előre megtervezett útvonalon. A túraútvonal úgy kerül kialakításra, hogy egy kezdő biciklista számára a legalapvetőbb kerékpáros 

közlekedési szituációkat, illetve új bicikliútvonalat bemutassa. Túra időtartama: 1,5- 2 óra. Megrendezett túrák száma, előre meghirdetett 

időpontokban: 5 alkalom 

5. Eddig megvalósult programok: 

1. Mérföldkő: 2018. 11. 30.  Ónod, Berzék, Köröm, Sajóhídvég, Sajólád 

A projektmenedzsment, a szakmai vezető és a helyi közösségfejlesztők munkája folyamatos. 

A projektben előírt, vállalt feladatainkat határidőre teljesítettük. Az interjúk, közösségi beszélgetések és a kérdőívek kiértékelése megtörtént, ezen 

eredmények alapján elkészült a Beszámoló, mely alapján készítettük el a Helyi cselekvési tervet. 

2. Mérföldkő: 2018. 12. 30. Ónod, Berzék, Köröm, Sajóhídvég, Sajólád 

A projektmenedzsment, a szakmai vezető és a helyi közösségfejlesztők munkája folyamatos. 

Elkészül a rendezvénynaptár és a Helyi cselekvési terv. 

3. Mérföldkő: 2019. 02. 28. Ónod, Berzék, Köröm, Sajóhídvég, Sajólád 

A projektmenedzsment, a szakmai vezető és a helyi közösségfejlesztők munkája folyamatos. 

Közösségfejlesztési folyamat eredményeinek értékelése, hatások elemzése, a HCS aktualizálása, párbeszédkörök, ahol megbeszéljük a továbblépés 

lehetőségeit, önkéntesek bevonása. 
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A projektmenedzsment, a szakmai vezető és a helyi közösségfejlesztők munkája folyamatos. 

A projektmenedzsment, a szakmai vezető és a helyi közösségfejlesztők munkája folyamatos. Közösségfejlesztési 

folyamat eredményeinek értékelése, hatások elemzése, a HCS aktualizálása. 

Közösségi információs pont kialakítására minden településen sor került, ami biztosítja a hatékonyabb információáramlást a közösségfejlesztési 

folyamatról, eredményekről az érintettek tájékoztatását. Tájékoztatást ad a csatlakozási lehetőségről. 

6. Helyi hagyományok feltárása és felelevenítése, helytörténeti feltárás: 

 

1. Helyi értékek feltárása, értékőrzés (pl.: helyi értéktár bizottság megalapítása, működtetése); 

Ónodon helyi értéktár létrehozása – kastély, vár,- Tájház, - templomok. 

Sajóládon az Önkormányzat tulajdonában van egy ingatlan a Sajólád, Ady Endre utca 59. sz. alatt található telken, amelyen egy régi 

parasztház található. Az épület felújításra szorul. Felújítása után tájház kialakítását tervezzük az ingatlanban. Az ehhez szükséges 

berendezések nagy része jelenleg is megtalálható az épületben, de további régi használati eszközök, dísztárgyak, bútorok beszerzését is 

tervezzük, és ehhez már kértük a helyi lakosság segítségét is. Kertjében gyógynövénykertet alakítottunk ki, amelyet a Sajóládi közösségi 

Ház munkatársai gondoznak.  

2. Közösségi eredmények bemutatása, közösségi kiállítás rendezése. 

Szükség van a hagyományéltetésre, annak tovább örökítésére napjainkban is. A kiállítások szorosan kapcsolódhatnak egy-egy 

rendezvényhez, melyek hasonlóan a rendezvényekhez erősítik a közösségi identitást. Ónodon, a Rákóczi napon az általános iskolában 

bemutatjuk a tanulók által készített dokumentumokat, melyeket a honismereti egyesülettel közösen rendezett vetélkedőre készítettek a 

diákok. 
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Hagyományt teremtünk, minden évben rendezünk vetélkedőt Ónod történelmének megismerése céljából, 2019-ben a téma II. Rákóczi 

Ferenc lesz, később Lorántffy Zsuzsanna, Ónod szülöttje. A vetélkedő lebonyolítását az Ónodi Lorántffy Zsuzsanna Honismeret 

Egyesület végzi. 

Ónodon a kastélyban a kiállítás bővítés. A helyi kultúrára, helytörténetre, tradícióra, egyéni vagy közösségi teljesítményre, természeti és 

társadalmi értékekre építő kiállítás bővítése, gondozása. A tevékenység eredményezhet a közösségfejlesztési tevékenységekben szélesebb 

részvételi kört, továbbá a kiállítás megtekintése erősíti a térségi identitást.  

Lehetővé tesszük az idelátogatóknak a kiállítás megtekintését, tárlatvezetést biztosítunk. 

Folyamatosan gondozzuk, bővítjük a kiállítás anyagát. 

Az Ónodi Tájházban a látogatók számára szórólapot, képeslapokat, Ónodról szóló kiadványokat helyezünk el. 

Sajóhídvég község mindig nagy figyelmet fordított a hagyományok őrzésére, ápolására.  

A település történetét, hagyományait széles körben megismerheti minden érdeklődő. az önkormányzat által üzemeltetett honlapon, a Helyi 

Esélyegyenlőségi Programban, a Települési Arculati Kézikönyvben, valamint a Sajóhídvégi Faluház és Könyvtár gyűjteményeiben. 

Folyamatosan frissítjük, bővítjük a gyűjteményt. 

Sajóládon a Községi Könyvtárban összegyűjtjük a településről megjelent cikkeket, dokumentumokat.  

Berzéken terveink között szerepel a falu egykori életéről szóló fotók felkutatása és kiállítás rendezése. 

3. A helyi és térségi történelem feltárása, a mindennapok megörökítése a helyi lakosok és a könyvtárak, muzeális és közművelődési 

intézmények és közművelődési közösségi színterek bevonásával: 

Ónodon és Sajóhídvég a Községi Könyvtárban összegyűjtjük a településről megjelent cikkeket, dokumentumokat, adatbázis 

létrehozása 

4. Helytörténetet kutató közösségek alapítása, működtetése; 
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A Sajóládi Nyugdíjas Klub tagjai helytörténeti kutatásokat végeznek, és eredményeikről szóló beszámolókat szerveznek, klubalkalmak 

formájában  

5. A helyi események adatbázisának építése; 

Ónodon, negyedévente megjelenik az Ónodi Tükör c. újság, mely készítése során felvesszük a kapcsolatot a lakossággal és a feltárt 

kulturális értékeket, helyi tudást, hozzáértést rendszerezzük, oly módon, hogy az érintettek nevei is szerepeljenek az adott témakörök 

mellett. A közösség- és helyi identitást erősítő folyamatba fontos olyan programelemeket beépíteni, amellyel a helyben élők kerülnek a 

közgondolkodás középpontjába, nyilvánosságra kerülnek rejtett értékek, amelyek növelik az önbizalmat egyéni és közösségi szinten is.  

Egy közösségi eredményeket bemutató újság, a tevékenység keretein belül a központi mag tagjai és a projekt szakmai megvalósítói 

cikkeket írnak, amelyeket képekkel illusztrálnak a projekt keretében lezajló tevékenységekről. A szélesebb részvételi kör kialakításához 

szükséges, hogy a projekt folyamatairól, azok is, akik egy-egy programon nem vettek részt, mert a pozitív híradás növelheti a résztvevők 

számát. Az újságok megjelent számai megtekinthetők a Községi Könyvtárban és a település Facebook oldalán.  

Sajóhídvég alkalmanként helyi újságot szerkeszt az önkormányzat a képviselő-testületi tagok és a hivatal dolgozóinak közreműködésével. 

A Hídvégi Hírekben megjelentetjük a hagyományok ápolását célzó eseményekről szóló beszámolókat, képeket. 

Sajóládon a kéthavonta megjelenő Ládi Körkép elnevezésű kulturális folyóirat tartalmazza a község híreinek, rendezvényeinek 

beszámolóit 

Sajóládon minden rendezvényen készül fotódokumentáció, amely archiválásra kerül a Sajóládi Közösségi Házban. A fotókat rövid 

beszámolóval együtt megosztjuk a Ládi Körképben és a Sajóládi Közösségi Ház Facebook-oldalán, valamint a sajolad.hu honlapon is.  

6. Helytörténeti, helyismereti dokumentumok gyűjtése, feltárása 

Pályázat indításakor Ónodon elindítottunk egy fényképgyűjtemény kialakítását. Felhívásban /zárt Facebook oldalon/ kértük a lakosságot, 

hogy régi fényképeket, tablókat, csoportképeket, adják kölcsön szkennelés erejére. Az így összegyűjtött fotókból majd albumokat hozunk 

létre, amit a település honlapjára teszünk fel.  

Összegyűjtjük az Ónoddal kapcsolatos képeslapokat, lefotózzuk és fotógyűjteményt hozunk létre. 
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Sajóhídvégen kiemelt figyelmet fordít a település a Falumúzeum karbantartására, a gyűjteményének a folyamatos bővítésére, gazdálkodási 

eszközök gyűjtését szeretnénk megvalósítani. 

Sajóládon korábban készült fotók, videók összegyűjtésre és megosztásra kerültek a Sajólád retro elnevezésű Facebook-oldalon.  

 

7. Helytörténeti egyesület: 

Ónodon: Együttműködési megállapodást kötöttünk az Ónodi Lorántffy Zsuzsanna Honismeret Egyesülettel. Az egyesület éves 

munkaterv alapján működik, melyben elsősorban Ónod történelmi múltjával kapcsolatos előadások, rendezvények, kiállítások szerepelnek. 

Kirándulásokat szervezünk, melynek eredményeképp megismerjük Ónod történelmi múltjához kapcsolódó eseményeket, személyeket.  

Vendégül látjuk a Kiskunhalasi szakközépiskola nevelőtestületét, megismerjük a Halasi ütközetet, hiszen sok ónodi származású katona 

vesztette életét. Az ASONY - Atilla Sólymai Ónod-Nyékládháza Hagyományőrző Íjász Egyesület tagjai vállalják fel a házigazda szerepét, 

akikkel együttműködési megállapodást kötöttünk. 

Köröm, a Rákóczi Emlékpark folyamatos gondozása, fejlesztése, a Rákóczi hagyományok ápolása, megemlékezés az Ónodi 

Országgyűlésről. 

Célunk, hogy minél több ember megismerje a Rákóczi hagyományokat, a fejedelem életútját a szabadságharc eszmeiségét, ennek 

szellemében szervezzük a rendezvényeinket. 

Sajólád Község Önkormányzata és a Sajóládi Közművelődési és Népművészeti Egyesület között együttműködési megállapodást kötöttünk. 

Az együttműködés célja Sajólád község kulturális életének támogatása, a helyi hagyományok megőrzése és továbbadása.  

8. Helyi szellemi kulturális örökség feltárása, bemutatása 

Sajóládon több ember és csoport is tevékenykedik a kulturális örökség feltárása témában. 
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Berzéken, egyedi módon három történelmi egyház is képviselteti magát templommal, melyekből a református fa harangláb műemlékké is 

van nyilvánítva. Tervezzük a Berzéki Római Katolikus Templom és Plébánia történetének megírását. A kutatómunkába a helyi 

lakosokat is bevonjuk régi fotók gyűjtésével és emlékeik felelevenítésével. 

 

 

9.          Ismeretterjesztő előadássorozatok; 

Ónodon rendszeresen szervezünk ismeretterjesztő előadásokat a Közösségi házban. 

Sajóládon rendszeresen szervezünk ismeretterjesztő előadásokat, egészségnapot, egészségügyi témájú előadásokat, egészségügyi 

szűréseket, fogadóórákat, foglalkoztatással, krízismegelőzéssel, elhelyezkedéssel kapcsolatos előadásokat a Sajóládi Közösségi házban. 

Berzék műemléki és természeti értékei történelmi múlttal rendelkeznek, melyek meghatározók a falu életében. Céljaink között szerepel, 

ezen történelmi emlékek megismertetése a fiatalokkal, többek között meglátogatni a Perczel-kúriát, mely a mai napig a Perczel család 

birtokában található műemléképület. Az évente hazalátogató Perczel István leszármazott körbevezetésével és visszaemlékezéseivel teszi 

gazdagabbá a programot. 

10. Amatőr és népművészeti klubok, szakkörök, film- és könyvklubok) megszervezése, működésének szakmai támogatása; 

Ónodon az Ónodi Hársfavirág Énekkar amatőr klub működtetése, népdalok éneklése, gyűjtése. 

Sajóhídvég Község intézményeiben hagyomány a néptánc oktatás. Ezen a tanulók mindig nagy számban vesznek részt. Színesítik a 

település rendezvényeit. Hangszereken való tanulásnak szintén múltja, jelene és jövője van. Hamarosan furulya hangszeren való képzés 

indul, melyet az előzetes igények alapján tervezik az intézmények pedagógusai. 
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7. Rendezvénynaptár: 

2019. március: Ónod  - Közösségi akció, találkozó 

Kerekasztal, közösségi rendezvény keretén belül valósítjuk meg az új rendezvényünket, Községi Nőnapot, mely régi vágya az itt élő embereknek. 

Ezzel is erősíteni kívánjuk a nők megbecsülését, jó alkalom a közösség formálására is. A közösen eltöltött idő összehozza az embereket. A 

rendezvénynek köszönhetően várhatóan fejlődnek a közösségi kapcsolatok. A közösségi együttműködés fejlődik. A jelenlévők közösség fontosságát 

felismerik. Kikapcsolódást, kulturális élményt biztosítunk a településen élő hölgyek számára. 

Terveink között szerepel egy új esemény létrehozása, az un. Ónodi Rákóczi nap. Az Országgyűlés 32/2018. (XI. 27.) határozatában a 2019. évet II. 

Rákóczi Ferenc-emlékévvé nyilvánította. Ónod vára Rákóczi birtok volt, itt tartották 1707-ben az Országgyűlést, ezért szeretnénk méltó 

megemlékezéseket, programokat szervezni. Az Ónodi Rákóczi nap jó lehetőség a történelmünk megismertetésére, előadások, színdarabok által 

erősíteni a helyi identitást. 

A közösség- és helyi identitást erősítő folyamatba fontos olyan programelemeket beépíteni, amellyel a helyben élők kerülnek a közgondolkodás 

középpontjába, nyilvánosságra kerülnek rejtett értékek, amelyek növelik az önbizalmat egyéni és közösségi szinten is. 

 

2019. április: Ónod - Nyíregyháza Generációs program 

Generációk közötti tudásátadáshoz kapcsolódó rendezvényt tervezünk, mely szintén egy új kezdeményezés Nagyszülő – unokatalálkozó , mely 

kirándulás formájában realizálódik majd. Első alkalommal a közös kirándulást tervezünk, ahol a nagyszülők és unokák közösen töltenek el egy 

kellemes napot a Nyíregyházi Állatkertben, megnézhetik az állat- és madárvilágot, beszélgethetnek az állatok gondozásáról, interaktív foglalkozáson 

vehetnek részt, együtt utazhatnak. Az idősebb generáció átadhatja tudását a fiatalabb nemzedéknek, így hasznosnak, értékesnek érezhetik magukat, 

mellyel csökken az idősek elszigetelődés érzése, a közösség hasznos részének érezhetik magukat. 
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A találkozónak köszönhetően, feloldódnak a generációk közötti merev határok, elindul a párbeszéd a nemzedékek között. Együttműködnek a 

generációk. Azok a gyerekek és fiatalok, akik aktív részesei lesznek a projektnek, értéket teremtenek, melyeket tovább visznek, átadják 

a barátaiknak, gyermekeiknek, ezzel is tovább erősítve a közösségi kohéziót, a helyi identitást. 

2019. május: Ónod - Közösségi tevékenység, közösségi találkozó 

Közösségi tevékenység: Gyermeknap és főzőverseny keretében, közösen eltöltött, tartalmas napra hívjuk a település minden lakosát.  

A rendezvény várható eredményeként fejlődnek a közösségi kapcsolatok és az emberek közti együttműködés. Kialakul a közösség fontosságának 

felismerése.  

A gyerekek számára játszóházat szervezünk az óvónők és a pedagógusok irányításával. Gumivár, ugrálóvár, dartsfoci, dodzsem biztosítja a 

szórakozást, kikapcsolódást számukra. 

A felnőtteket főzőversenyre hívjuk, az alapanyagokat biztosítjuk a résztvevők számára, a közös főzés, beszélgetés alkalmával megtapasztalják, 

milyen jó együtt eltölteni az időt, megismerik egymást, kialakul az igény a közösséghez való tartozásra. Azok számára, akik csak kilátogatnak, nem 

főznek főzetünk ennivalót, ezáltal mindenkit megvendégelünk. A jó hangulatról helyi zenekarok gondoskodnak, ezáltal ők is kapnak bemutatkozási 

lehetőséget, hogy megismerjék, megszeressék a zenéjüket a lakosok. A rendezvény megvalósulásával a teljes lakosság bevonásra kerül a 

programba, nemcsak az idősek, de a fiatalok önbizalmának erősítését is elősegíti, a cselekvési kedvüket növeli, erősödik a közösség/település iránti 

felelősségérzet kialakítása. 

2019. május: Köröm - Generációs program 

Közösségfejlesztési folyamat eredményének értékelése, hatások elemzése, a HCS aktualizálása. 20 fős rendezvényt Sportnapot szervezünk, ahol a 

különböző generációk sportolnak együtt, a nagyszülők, szülők és az unokák eltöltenek egy kellemes napot együtt, közben átadják a tudásukat 

egymásnak. Ezzel a rendezvénnyel indítjuk el a sportolási igény megvalósítását, amit az itt élő emberek igényeltek.  
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Az idősebb generáció átadhatja tudását a fiatalabb nemzedéknek, így hasznosnak, értékesnek érezhetik magukat, mellyel csökken az idősek 

elszigetelődés érzése, a közösség hasznos részének érezhetik magukat.  A közös élmény hatására, reményeink szerint szerveznek majd hasonló 

eseményeket, melyek szervezésében természetesen segédkezni fogunk. 

2019.május: Berzék - Közösségi tevékenység, közösségi találkozó 

Erősíteni kívánjuk a közösség formálását. A közösen eltöltött idő alatt, megtapasztalják az összetartozás fontosságának élményét. A település 

fejlődésének fontosságát, erősödik a településhez való kötődésük. Családi délutánt tartunk. Fejlődik a közösség tagjainak az egymás iránti 

felelőssége. Helyi hagyományok feltárása. Erősödik a helyi identitástudat. Azok a gyerekek és fiatalok, akik aktív részesei lesznek a projektnek, 

értéket teremtenek, melyeket tovább visznek, átadják a barátaiknak, gyermekeiknek, ezzel is tovább erősítve a közösségi kohéziót, a helyi identitást. 

2019. május: Köröm - Részvételi fórum/ akció 

Részvételi fórum keretében beszámolunk a közösségfejlesztési folyamat eredményeiről, értékeljük az elvégzett munkát. Ezzel is erősíteni kívánjuk 

a közösség formálását. A közösen eltöltött idő alatt, a település fejlődésének lehetnek tanúi a fórum résztvevők, ezáltal is megtapasztalják az 

összetartozás fontosságának élményét. A település fejlődésének fontosságát, erősödik a településhez való kötődésük. A fórumra a Rákóczi nap 

keretében kerül sor. Ezáltal fejlesztjük közösségeinket, közösen emlékezünk meg fejedelmünkről és az országgyűlésről, ezáltal erősítjük a lakosok 

összetartozását. Ápoljuk hagyományainkat. Nagyon fontos az itt élő emberek számára a település történelmi múltjának megismerése, a 

hagyományok ápolása, a közös megemlékezés. Az ünnepség után fehérasztal mellett jó lehetőség kínálkozik a beszélgetésre, együtt gondolkodásra, 

kikapcsolódásra. Erősödik a településhez való kötödés, a hagyományok tisztelete, az összetartozás fontosságának felismerése. 

2019. június: Ónod - Részvételi fórum/akció 

Részvételi fórum keretében beszámolunk a közösségfejlesztési folyamat eredményeiről, értékeljük az elvégzett munkát. Ezzel is erősíteni kívánjuk 

a közösség formálását. A közösen eltöltött idő alatt, a település fejlődésének lehetnek tanúi a fórum résztvevők, ezáltal is megtapasztalják az 

összetartozás fontosságának élményét. A település fejlődésének fontosságát, erősödik a településhez való kötődésük. Ezt követően, az Ónodi várban, 
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szalonnasütést szervezünk. Egyesületeket, munkahelyi közösségeket, baráti társaságokat, helyi vállalkozókat, helyi lakosokat hívunk egy közös 

programra. Az alapanyagokat biztosítjuk a résztvevők számára. Beszélgetés, közös éneklés a tűz körül. Az összetartozás érzésének erősítése. Helyi 

zenekar fellépése, közös tánc, szórakozás. 

2019. június: Sajóhídvég - Részvételi fórum/akció 

Részvételi fórum keretében beszámolunk a közösségfejlesztési folyamat eredményeiről, értékeljük az elvégzett munkát. Ezzel is erősíteni kívánjuk 

a közösség formálását. A közösen eltöltött idő alatt, a település fejlődésének lehetnek tanúi a fórum résztvevők, ezáltal is megtapasztalják az 

összetartozás fontosságának élményét. A település fejlődésének fontosságát, erősödik a településhez való kötődésük. Terveink között szerepel egy új 

esemény létrehozása, az úgynevezett „Elszármazottak találkozója”. Régebben volt ilyen esemény a településen, de az utóbbi években a 

költségvetés nem tette lehetővé a rendezvény megszervezését. A pályázatnak köszönhetően erősíteni tudjuk az összetartozás  

élményét. Fontos számunkra, hogy ismerjük a gyökereinket, kövessük nyomon az elszármazottak életét. Az élmények, a közösen eltöltött évekről 

való beszélgetés során olyan kötödés alakul ki a szülőföld iránt, ami egy életre szól. Az is fontos, hogy azok, akik régen jártak a településen, jobban 

látják a fejlődést, változást, ezáltal az itt élők megerősítést kapnak a településhez való kötődés fontosságáról. 

2019. június: Ónod – Közösségi akció, helyi hagyományok feltárása 

Helyi hagyományok feltárása: „Rákóczi nap”. Erősödik a helyi identitástudat. Fejlődnek a közösségi kapcsolatok. A közösségi együttműködés 

fejlődik. A közösség fontosságának felismerése. Megemlékezünk a nagyságos fejedelemről és az ónodi országgyűlésről, ezzel is erősítve a helyi 

identitás kialakulását. Az Országgyűlés - tisztelettel adózva a Rákóczi-szabadságharc emléke előtt - 2018. november 27-én megszavazta, hogy a 2019. év 

II. Rákóczi Ferenc emlékéve lesz. Településünk több szálon is köthető II. Rákóczi Ferenchez, ezért tisztelegtünk a nagyságos fejedelem emléke előtt 

2019. július: Ónod - Közlekedésbiztonsági program: oktatás, kerékpártúra 
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Közlekedésbiztonsági program keretében kerékpártúrát szervezünk. Egy rövid elméleti és gyakorlati oktatás után, a túravezetők 10-20 fős 

csoportokat vezetnek végig egy előre megtervezett útvonalon. /Ónodi gáton / 

Az emberek jobban megismerik egymást, feltérképeződnek a közös érdeklődési körök, hiányérzetek, kialakulhatnak az adott közösségek rendszeres 

találkozási alkalmaira. 

2019. július: Sajólád Generációs program 

A generációk közötti tudásátadást elősegítő program szervezése, melynek során az idősebb generáció közösen süt hagyományos süteményeket 

fiatalokkal, átadva tudását. Közösségépítésre, több generációs időtöltést biztosító szabadidő hasznos eltöltésére ad jó lehetőséget a rendezvény, 

mely által a generációk közötti párbeszéd megindul, elmélyül, a lakosok aktivizálásával, motiválásával hozzájárulunk a közösség fejlesztéséhez. A 

találkozónak köszönhetően, feloldódnak a generációk közötti merev határok. Együttműködnek a generációk. Azok a gyerekek és fiatalok, akik 

aktív részesei lesznek a projektnek, értéket teremtenek, melyeket tovább visznek, átadják a barátaiknak, gyermekeiknek, ezzel is 

tovább erősítve a közösségi kohéziót, a helyi identitást. 

2019. augusztus: Sajólád - Közösségi találkozó 

A helyi közösség összetartásának erősítése érdekében közösségi rendezvényt szervezünk, melynek során sajóládi lakosok közösen együtt töltenek 

egy estét a tűz körül, szalonnát sütve, anekdotázva. Az est eredményeként fejlődik a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata, a helyi civil 

társadalom megerősödése segíti az önálló cselekvési képességek erősítését, erősödik a civil aktivitás, kialakulnak, illetve megerősödnek a szükséges 

kompetenciák, az önkéntesség, a helyi identitás, valamint a településhez, térséghez való kötődés. A rendezvény várható eredményeként fejlődnek a 

közösségi kapcsolatok és az emberek közti együttműködés. Kialakul a közösség fontosságának felismerése. 

2019. augusztus: Sajóhídvég – Közösségi akció, találkozó, a közösségi eredmények bemutatása 
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Közösségi információs pont kialakítására a Sajóhídvégi Könyvtárban kerül sor. A Könyvtári Információs Közösségi Szolgáltató Hely a helyi 

általános iskolával szorosan együttműködve végzi tevékenységét, iskolai könyvtárként is szem előtt tartva az intézmény igényeit, valamit a tanulók 

szükségleteit a község lakóié mellett. 

A közösen eltöltött idő alatt, a település fejlődésének lehetnek tanúi a fórum résztvevők, ezáltal is megtapasztalják az összetartozás fontosságának 

élményét. A település fejlődésének fontosságát, erősödik a településhez való kötődésük. Ezt követően kerül sor a Hivatal épületének átadására. 

Településünkön pályázati kereteken belül megépült az új Hivatal épülete, amely helyet fog adni Sajóhídvég Község Önkormányzatának. Ezt 

megünnepelve szeretnénk megvendégelni a település lakosságát úgynevezett „részvételi fórum- Sajóhídvég Hivatal felavatási rendezvény”.  

 

2019. szeptember: Sajóhídvég - Generációs program 

Generációk közötti tudásátadáshoz kapcsolódó „Több generációs kirándulás” rendezvényt szervezünk, amely szintén egy új kezdeményezés, ezt 

egy kirándulás formájában tervezzük megvalósítani. Az idősebb generáció átadhatja tudását a fiatalabb nemzedéknek, így hasznosnak, értékesnek 

érezhetik magukat, mellyel csökken az idősek elszigetelődés érzése, a közösség hasznos részének érezhetik magukat. A kirándulásnak köszönhetően, 

feloldódnak a generációk közötti merev határok, elindul a párbeszéd a nemzedékek között. Együttműködnek a generációk. Azok a gyerekek és 

fiatalok, akik aktív részesei lesznek a projektnek, értéket teremtenek, melyeket tovább visznek, átadják a barátaiknak, gyermekeiknek, 

ezzel is tovább erősítve a közösségi kohéziót, a helyi identitást. 

2019. szeptember: Ónod - Közösségi találkozó 

Lecsó partihoz az alapanyagokat biztosítjuk a résztvevők számára. Baráti társaságok, egyesületek, munkahelyi közösséget, baráti beszélgetés 

keretében gondolkodnak tovább a lehetőségekről. A helyi társadalmat érintő kérdések megvitatása, probléma feltárása eredményeként a lakosok 

rájönnek, hogy a saját települése ügyeihez köze van, hatással lehet rá, alakíthatja a körülötte lévő világot, ha aktívan részt vesz a fórumokon. 

Fejlődik a közösség tagjainak az egymás iránti felelőssége. Helyi hagyományok feltárása. Erősödik a helyi identitástudat. 



56 
 

2019. szeptember: Ónod - Közlekedésbiztonsági program: oktatás, kerékpártúra 

Közlekedésbiztonsági program keretében kerékpártúrát szervezünk. Egy rövid elméleti és gyakorlati oktatás után, a túravezetők 10-20 fős 

csoportokat vezetnek végig egy előre megtervezett útvonalon. / Muhi csata emlékmű / A rendezvény összehozza az embereket, erősíti a közösséghez 

tartozás érzését, a közösség fontosságának felismerését, fejleszti a közösségi összetartozást. 

2019. október: Sajólád - Közösségi tevékenység, közösségi találkozó 

A szépkorúak ünnepét, idősek napját rendezzük meg. Sajólád nyugdíjas korú lakosainak köszöntése, szórakoztató műsor keretében. A fiatalabb 

generáció köszönti, ünnepeli az idősebb korosztályt, közösen töltenek el egy délutánt, ezzel is közelebb hozva a generációkat egymáshoz. Az idős 

lakosság összetartozásának, közösségi és helyi identitásának erősödése.  

2019. október: Sajóhídvég - Közösségi tevékenység, közösségi találkozó  

A „Szépkorúak Ünnepét” tervezzük, amely az idősek szórakoztatását műsorral tesszük lehetővé, egy vacsorával egybekötve.  

Az idős lakosság összetartozásának, közösségi és helyi identitásának erősödése. Fontos, hogy kialakuljon a bevontakban az öngondoskodás iránti 

igény, az öngondoskodás képessége. Feloldódnak a generációk közötti merev határok. Együttműködnek a generációk. 

2019. november: Berzék - Közösségi tevékenység, közösségi találkozó  

Generációs közösségi délutánt tartunk. Fontos, hogy kialakuljon a bevontakban az öngondoskodás iránti igény, az öngondoskodás képessége. 

Feloldódnak a generációk közötti merev határok. Együttműködnek a generációk. Fontos, hogy kialakuljon a bevontakban az öngondoskodás iránti 

igény, az öngondoskodás képessége. Feloldódnak a generációk közötti merev határok. Együttműködnek a generációk. 

2019. december: Sajólád – Részvételi fórum/közösségi tevékenység, helyi hagyományok felelevenítése 
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Részvételi fórum keretében beszámolunk a közösségfejlesztési folyamat eredményeiről, értékeljük az elvégzett munkát. Ezzel is erősíteni kívánjuk 

a közösség formálását. A közösen eltöltött idő alatt, a település fejlődésének lehetnek tanúi a fórum résztvevők, ezáltal is megtapasztalják az 

összetartozás fontosságának élményét. A település fejlődésének fontosságát, erősödik a településhez való kötődésük. Közösségi rendezvény 

keretében hangolódunk a Karácsonyra. Közösen készítjük fel lelkünket a megváltó érkezésére. Adventi örömünnep, közös ünneplés, elcsendesedés 

jó alkalom a közösséghez való tartozás élményének átélésére. A közösségi bevonás által magasabb részvételre számíthatunk a megvalósítás során, 

növekszik az elköteleződés, az aktivitás, a közös felelősségvállalás. Azok a gyerekek és fiatalok, akik aktív részesei lesznek a projektnek, értéket 

teremtenek, melyeket tovább visznek, átadják a barátaiknak, gyermekeiknek, ezzel is tovább erősítve a közösségi kohéziót, a helyi identitást. 

 

2019. december: Berzék - Közösségi tevékenység/ helyi hagyományok felelevenítése 

2019. december: Karácsonyi ráhangolódás, melynek helyszíne szintén a Művelődési Ház nagyterme lesz. A tervezett létszám min. 30 fő. A 

rendezvény megvalósulásával a teljes lakosság bevonásra kerül a programba, nemcsak az idősek, de a fiatalok önbizalmának erősítését is 

elősegíti, a cselekvési kedvüket növeli, erősödik a közösség/település iránti felelősségérzet kialakítása. 

2019. december: Köröm - Közösségi tevékenység/ helyi hagyományok felelevenítése 

Közösségi rendezvény keretében Adventi ünnepséget tartva, hangolódunk rá a Karácsonyra. Közös ünneplés összehozza az embereket, 

megerősödnek a meglévő közösségek, újak alakulhatnak ki. A rendezvény megvalósulásával a teljes lakosság bevonásra kerül a programba, 

nemcsak az idősek, de a fiatalok önbizalmának erősítését is elősegíti, a cselekvési kedvüket növeli, erősödik a közösség/település iránti 

felelősségérzet kialakítása. 

2019. december: Sajóhídvég - Közösségi tevékenység/ helyi hagyományok felelevenítése 
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Közösségi Rendezvény –„Adventi Örömünnep” Karácsonyi ünnepségünk révén próbáljuk a helyi embereket összehozni, ilyenkor még jobban 

próbálunk kedveskedni a másiknak egy jó szóval, akár valamilyen kis jelképes ajándékkal. Ezen rendezvényen is próbálunk kicsit kedveskedni 

egymásnak, próbáljuk a hagyományokat újra feleleveníteni. A rendezvény megvalósulásával a teljes lakosság bevonásra kerül a programba, 

nemcsak az idősek, de a fiatalok önbizalmának erősítését is elősegíti, a cselekvési kedvüket növeli, erősödik a közösség/település iránti 

felelősségérzet kialakítása. 

2020. január: Ónod - Generációs program 

Generációk közötti tudásátadáshoz kapcsolódó rendezvénysorozat: Nagymamával sütök, főzök, varrok, nagyapával – fúrok, faragok. Játszóház a 

nagyszülőkkel. Elődeink játékai. Az idősebb generáció átadhatja tudását a fiatalabb nemzedéknek, így hasznosnak, értékesnek érezhetik magukat, 

mellyel csökken az idősek elszigetelődés érzése, a közösség hasznos részének érezhetik magukat. 

A helyi lakosok közös célok mentén tudjanak gondolkodni, tevékenykedni és elköteleződni, annak érdekében, hogy lakókörnyezetük, 

lakóközösségük élhetőbbé váljon, és helyben hozzá tudjanak jutni a saját igényeiknek megfelelő szabadidős és kulturális programokhoz. 

 

 

2020. február: Berzék - Közösségi akció, találkozó 

Nőnap, melynek helyszíne a Művelődési Ház. Tervezett létszám min. 30 fő. Ezzel is erősíteni kívánjuk a nők megbecsülését, jó alkalom a közösség 

formálására is. A közösen eltöltött idő összehozza az embereket. A közösségi bevonás által magasabb részvételre számíthatunk a megvalósítás 

során, növekszik az elköteleződés, az aktivitás, a közös felelősségvállalás. 

2020. március: Sajóhídvég - Közösségi akció, találkozó  
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Közösségi rendezvény keretén belül valósítjuk meg „Közösségi Nőnapot”, mely régi vágya az itt élő embereknek. Ezzel is erősíteni kívánjuk a nők 

megbecsülését, jó alkalom a közösség formálására is. Ezzel is erősíteni kívánjuk a nők megbecsülését, jó alkalom a közösség formálására is. A 

közösen eltöltött idő összehozza az embereket. A rendezvénynek köszönhetően várhatóan fejlődnek a közösségi kapcsolatok. A közösségi 

együttműködés fejlődik. A jelenlévők közösség fontosságát felismerik. Kikapcsolódást, kulturális élményt biztosítunk a településen élő hölgyek 

számára. Fejlődnek a közösségi kapcsolatok. A közösségi együttműködés fejlődik. A közösség fontosságának felismerése. 

2020. március: Sajólád - Közösségi tevékenység/ helyi hagyományok felelevenítése 

Közösségi rendezvény- tavaszváró, hagyományőrző húsvéti ünnepség. A programeredményeként fejlődik a közösség tagjainak egymás iránti 

felelősségtudata, a helyi civil társadalom megerősödése segíti az önálló cselekvési képességek erősítését, erősödik a civil aktivitás, kialakulnak,  

illetve megerősödnek a szükséges kompetenciák, az önkéntesség, a helyi identitás, valamint a településhez, térséghez való kötődés. Azok a 

gyerekek és fiatalok, akik aktív részesei lesznek a projektnek, értéket teremtenek, melyeket tovább visznek, átadják a barátaiknak, gyermekeiknek, 

ezzel is tovább erősítve a közösségi kohéziót, a helyi identitást. 

2020. május: Berzék - Generációs program 

Anyák napja, melynek helyszíne a Művelődési Ház előtere lesz. A tervezett létszám min. 20 fő. A rendezvény összehozza a közösséget, erősíti a 

közösséghez tartozás érzését, a közösség fontosságának felismerését, fejleszti a közösségi összetartozást. 

Az idősebb generáció átadhatja tudását a fiatalabb nemzedéknek, így hasznosnak, értékesnek érezhetik magukat, mellyel csökken az idősek 

elszigetelődés érzése, a közösség hasznos részének érezhetik magukat. 

2020. május. Köröm - Generációs program 

A generációk közötti tudásátadás, a nagyszülők, szülők megbecsülését erősítve, Anyák napi ünnepséget szervezünk, ahol kötetlen beszélgetés 

keretében erősítjük az összetartozást. Az emberek jobban megismerik egymást, feltérképeződnek az egyének és azok képességei, a közös 
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érdeklődési körök, hiányérzetek, kialakulhatnak az adott közösségek rendszeres találkozási alkalmai. Az idősebb generáció átadhatja tudását a 

fiatalabb nemzedéknek, így hasznosnak, értékesnek érezhetik magukat, mellyel csökken az idősek elszigetelődés érzése, a közösség hasznos 

részének érezhetik magukat. 

2020. május: Sajóhídvég - Generációs program 

Közösségi rendezvény keretén belül valósítjuk meg az „Anyák napi” rendezvényt, amelyen a szülő gyermek kapcsolatát próbáljuk meg erősíteni, 

közelebb hozni őket egymáshoz ebben a mai rohanó világban. A rendezvény összehozza a közösséget a helyi kiadvány megvalósulása céljából, 

erősíti a közösséghez tartozás érzését, a közösség fontosságának felismerését, fejleszti a közösségi összetartozást. Fejlődnek a közösségi 

kapcsolatok. A közösségi együttműködés fejlődik. A közösség fontosságának felismerése. 

2020. május: Köröm - Részvételi fórum/akció, hagyományok felelevenítése 

Részvételi fórum keretében beszámolunk a közösségfejlesztési folyamat eredményeiről, értékeljük az elvégzett munkát. Ezzel is erősíteni kívánjuk 

a közösség formálását. A közösen eltöltött idő alatt, a település fejlődésének lehetnek tanúi a fórum résztvevők, ezáltal is megtapasztalják az 

összetartozás fontosságának élményét. A település fejlődésének fontosságát, erősödik a településhez való kötődésük.  

A fórum zárásaként Rákóczi nap keretében fejlesztjük közösségeinket, közösen emlékezünk meg fejedelmünkről és az országgyűlésről, ezáltal 

erősítjük a lakosok összetartozását. Ápoljuk hagyományainkat. A hagyományokhoz, tapasztalatokhoz kapcsolódó helyi és közösségi megoldásoknak 

van igazi közösségfejlesztő ereje. 

Hagyományos közösségi rendezvények, szervezése a munkahelyi közösségek, baráti társaságok, helyi vállalkozók közös programja, Beszélgetés, 

közös éneklés. Az összetartozás érzésének erősítése. 

Helyi hagyományok feltárása. Erősödik a helyi identitástudat. A helyi társadalmat érintő kérdések megvitatása, problémafeltárás eredményeként a 

lakosok rájönnek, hogy a saját települése ügyeihez köze van, hatással lehet rá, alakíthatja a körülötte lévő világot, ha aktívan részt vesz a fórumokon. 

Fejlődik a közösség tagjainak az egymás iránti felelőssége. 
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2020. május: Ónod - Közlekedésbiztonsági program: oktatás, kerékpártúra 

Közlekedésbiztonsági program keretében kerékpártúrát szervezünk. Egy rövid elméleti és gyakorlati oktatás után, a túravezetők 10-20 fős 

csoportokat vezetnek végig egy előre megtervezett útvonalon. / Sajóládi kolostor/. Szomszédos települések múltjának megismerése, a térséghez való 

kötődés kialakításának segítése. 

2020.május: Berzék - Részvételi fórum, akció 

Részvételi fórum keretében beszámolunk a közösségfejlesztési folyamat eredményeiről, értékeljük az elvégzett munkát. Ezzel is erősíteni kívánjuk 

a közösség formálását. A közösen eltöltött idő alatt, a település fejlődésének lehetnek tanúi a fórum résztvevők, ezáltal is megtapasztalják az 

összetartozás fontosságának élményét. A település fejlődésének fontosságát, erősödik a településhez való kötődésük.  

A fórum zárásaként Családi délutánt tartunk. Erősíteni kívánjuk a közösség formálását. A közösen eltöltött idő alatt, megtapasztalják az 

összetartozás fontosságának élményét. A település fejlődésének fontosságát, erősödik a településhez való kötődésük. Fejlődik a közösség tagjainak 

az egymás iránti felelőssége. Helyi hagyományok feltárása. Erősödik a helyi identitástudat. 

 

 

 

2020. június: Ónod – Közösségi akció, találkozó 

Egy új esemény létrehozása, a „Ónodi nap”. Régebben volt ilyen esemény a településen, de az utóbbi években a költségvetés nem tette lehetővé a 

rendezvény megszervezését, esemény újra élesztése, megújult formában. A településen működő közösségek, zenekarok lehetőséget kapnak a 

fellépésre, de természetesen meghívott előadók is fellépnek, ezzel egy kikapcsolódásra alkalmas lehetőséget teremtünk az itt élők számára. 
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 A pályázatnak köszönhetően az egész lakosságot tudjuk szórakoztatni és egyben erősíteni az összetartozás élményét. A rendezvény 

megvalósulásával a teljes lakosság bevonásra kerül a programba, nemcsak az idősek, de a fiatalok önbizalmának erősítését is elősegíti, a 

cselekvési kedvüket növeli, erősödik a közösség/település iránti felelősségérzet kialakítása. 

A helyi társadalmat érintő kérdések megvitatása, probléma feltárás eredményeként a lakosok rájönnek, hogy a saját települése ügyeihez köze van, 

hatással lehet rá, alakíthatja a körülötte lévő világot, ha aktívan részt vesz a fórumokon. Fejlődik a közösség tagjainak az egymás iránti felelőssége. 

Helyi hagyományok feltárása. Erősödik a helyi identitástudat. 

2020. július: Sajóhídvég - Részvételi fórum/akció 

Részvételi fórum keretében beszámolunk a közösségfejlesztési folyamat eredményeiről, értékeljük az elvégzett munkát. Ezzel is erősíteni kívánjuk 

a közösség formálását. A közösen eltöltött idő alatt, a település fejlődésének lehetnek tanúi a fórum résztvevők, ezáltal is megtapasztalják az 

összetartozás fontosságának élményét. A település fejlődésének fontosságát, erősödik a településhez való kötődésük. A fórum zárásaként egy új  

esemény létrehozása, a „Falunap”. Régebben volt ilyen esemény a településen, de az utóbbi években a költségvetés nem tette lehetővé a 

rendezvény megszervezését. A pályázatnak köszönhetően az egész lakosságot tudjuk szórakoztatni és egyben erősíteni az összetartozás élményét. A 

rendezvény megvalósulásával a teljes lakosság bevonásra kerül a programba, nemcsak az idősek, de a fiatalok önbizalmának erősítését is 

elősegíti, a cselekvési kedvüket növeli, erősödik a közösség/település iránti felelősségérzet kialakítása. 

A helyi társadalmat érintő kérdések megvitatása, probléma feltárás eredményeként a lakosok rájönnek, hogy a saját települése ügyeihez köze van, 

hatással lehet rá, alakíthatja a körülötte lévő világot, ha aktívan részt vesz a fórumokon. Fejlődik a közösség tagjainak az egymás iránti felelőssége. 

Helyi hagyományok feltárása. Erősödik a helyi identitástudat. 

2020. augusztus: Ónod  - Közösségi tevékenység, találkozó 
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Elszármazottak találkozója, új rendezvényként, hagyományt szeretnénk teremteni. A településen élők találkozhatnak a régi ismerőseikkel, 

feleleveníthetik a közös emlékeiket. Kötetlen beszélgetés közben erősödik a településhez való kötődésük. Tapasztalataink szerint az elköltözöttek 

nagyon nagy szeretettel beszélnek településünkről, jobban értékelik, észreveszik a fejlődést, változást. 

2020. október: Sajólád - Közösségi tevékenység, találkozó 

Részvételi fórum keretében beszámolunk a közösségfejlesztési folyamat eredményeiről, értékeljük az elvégzett munkát. Ezzel is erősíteni kívánjuk 

a közösség formálását. A közösen eltöltött idő alatt, a település fejlődésének lehetnek tanúi a fórum résztvevők, ezáltal is megtapasztalják az 

összetartozás fontosságának élményét. A település fejlődésének fontosságát, erősödik a településhez való kötődésük. Részvételi fórum keretében 

köszöntjük a település idős lakóit - szépkorúak ünnepe, idősek napja. Sajólád nyugdíjas korú lakosainak köszöntése, szórakoztató műsor 

keretében. Az idősebb generáció átadhatja tudását a fiatalabb nemzedéknek, így hasznosnak, értékesnek érezhetik magukat, mellyel csökken az 

idősek elszigetelődés érzése, a közösség hasznos részének érezhetik magukat. Az emberek jobban megismerik egymást, feltérképeződnek az 

egyének és azok képességei, a közös érdeklődési körök, hiányérzetek, kialakulhatnak az adott közösségek rendszeres találkozási alkalmai. 

2020. október: Ónod - Közlekedésbiztonsági program: oktatás, kerékpártúra 

Közlekedésbiztonsági program keretében kerékpártúrát szervezünk. Egy rövid elméleti és gyakorlati oktatás után, a túravezetők 10-20 fős 

csoportokat vezetnek végig egy előre megtervezett útvonalon. / Körömi emlékdomb/. A helyi cselekvők köre szélesedik, erősödik a közösségi 

identitás, új kapcsolatok, partnerségek alakulhatnak ki. 

 

2020. november: Berzék - Generációs program 

Szépkorúak találkozója kerül megrendezésre, melynek helyszíne Berzék Község Művelődési Ház lesz. A tervezett létszám min. 20 fő. Csökken az 

idősek elszigetelődés érzése, a közösség hasznos részének érezhetik magukat. A fiatal generációnak mintát adunk az idősek megbecsüléséről. 

Nyugdíjas korú, idős lakosainak köszöntése, szórakoztató műsor keretében. Az idősebb hasznosnak, értékesnek érezhetik magukat, mellyel csökken 
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az idősek elszigetelődés érzése, a közösség hasznos részének érezhetik magukat. Az emberek jobban megismerik egymást, feltérképeződnek az 

egyének és azok képességei, a közös érdeklődési körök, hiányérzetek, kialakulhatnak az adott közösségek rendszeres találkozási alkalmai. 

2020. december: Berzék - Közösségi tevékenység, helyi hagyományok felelevenítése 

„Készülődés a szeretet ünnepére” elnevezésű rendezvény kerül lebonyolításra Berzék Község Művelődési Házban. A tervezett létszám min. 30 fő. 

Kedveskedünk egymásnak, próbáljuk a hagyományokat újra feleleveníteni. A rendezvény megvalósulásával a teljes lakosság bevonásra kerül a 

programba, nemcsak az idősek, de a fiatalok önbizalmának erősítését is elősegíti, a cselekvési kedvüket növeli, erősödik a közösség/település iránti 

felelősségérzet kialakítása. 

2020. december: Köröm - Közösségi tevékenység, helyi hagyományok felelevenítése 

Közösségi rendezvény keretében köszöntjük az időseket, Idősek napja alkalmából, ezzel is kinyilvánítva megbecsülésünket. A nyugdíjas korú 

lakosainak köszöntése, szórakoztató műsor keretében. Csökken az idősek elszigetelődés érzése, a közösség hasznos részének érezhetik magukat. A 

fiatal generációnak mintát adunk az idősek megbecsüléséről. Fejlődnek a közösségi kapcsolatok. A közösségi együttműködés fejlődik. A közösség 

fontosságának felismerése. 

 

 

2021. január. Ónod - Generációs program 

Generációk közötti tudásátadáshoz kapcsolódó rendezvénysorozat: Nagyszülő - unoka találkozó: Játékok az én időmben. A nagyszülők 

élménybeszámolóval egybekötött játékkészítés, játékok megtanítása. Közös játszás. Az idősebb generáció átadhatja tudását a fiatalabb 

nemzedéknek, így hasznosnak, értékesnek érezhetik magukat, mellyel csökken az idősek elszigetelődés érzése, a közösség hasznos részének 

érezhetik magukat. 
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2021.február: Köröm - Generációs program 

A generációk közötti tudásátadás biztosítása érdekében Családi farsangot tartunk, melynek keretében közösen szórakoznak, beszélgetnek község 

lakói. A programeredményeként fejlődik a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata, a helyi civil társadalom megerősödése segíti a 

önálló cselekvési képességek erősítését, erősödik a civil aktivitás, kialakulnak, illetve megerősödnek a szükséges kompetenciák, az önkéntesség, a 

helyi identitás, valamint a településhez, térséghez való kötődés. 

2021. február: Berzék - Generációs program 

Tavaszváró délután, melynek helyszíne szintén a Berzéki Művelődési Ház. A tervezett létszám min. 20 fő. A programeredményeként fejlődik a 

közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata, a helyi civil társadalom megerősödése segíti a önálló cselekvési képességek erősítését, 

erősödik a civil aktivitás, kialakulnak, illetve megerősödnek a szükséges kompetenciák, az önkéntesség, a helyi identitás, valamint a településhez, 

térséghez való kötődés. 

2021. február: Sajóhídvég - Közösségi akció, találkozó 

Közösségi rendezvények keretein belül „Közösségi Bált” rendezünk a település lakóinak. Zenés mulatság vacsorával egybekötve. Beszélgetés, 

közös mulatság, az összetartozás érzésének erősítése. Az emberek jobban megismerik egymást, feltérképeződnek az egyének és azok képességei, a 

közös érdeklődési körök, hiányérzetek, kialakulhatnak az adott közösségek rendszeres találkozási alkalmai. 

 

2021.május: Sajóhídvég - Generációs program 

Generációk közötti tudásátadás program keretén belül „Gyereknapot” szervezünk a településen. Fontos számunkra a felnőtt-gyermek kapcsolat 

erősítése. Játszóház a nagyszülőkkel. A pályázatnak köszönhetően az egész lakosságot tudjuk szórakoztatni és egyben erősíteni az összetartozás 

élményét. Fejlődnek a közösségi kapcsolatok. A közösségi együttműködés fejlődik. A közösség fontosságának felismerése. 
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2021. május: Köröm - Közösségi tevékenység, helyi hagyományok felelevenítése 

Rákóczi nap keretében fejlesztjük közösségeinket, közösen emlékezünk meg fejedelmünkről és az országgyűlésről, ezáltal erősítjük a lakosok 

összetartozását. Ápoljuk hagyományainkat. A hagyományokhoz, tapasztalatokhoz kapcsolódó helyi és közösségi megoldásoknak van igazi 

közösségfejlesztő ereje. 

Hagyományos közösségi rendezvények, szervezése a munkahelyi közösségek, baráti társaságok, helyi vállalkozók közös programja, Beszélgetés, 

közös éneklés. Az összetartozás érzésének erősítése. 

Helyi hagyományok feltárása. Erősödik a helyi identitástudat. A helyi társadalmat érintő kérdések megvitatása, problémafeltárás eredményeként a 

lakosok rájönnek, hogy a saját települése ügyeihez köze van, hatással lehet rá, alakíthatja a körülötte lévő világot, ha aktívan részt vesz a fórumokon. 

Fejlődik a közösség tagjainak az egymás iránti felelőssége. 

2021. május: Köröm - Közösségi akció, találkozó 

A generációk közötti tudásátadás, a nagyszülők, szülők megbecsülését erősítve, Anyák napi ünnepséget szervezünk, ahol kötetlen beszélgetés 

keretében erősítjük az összetartozást. A szülők, nagyszülők tisztelete erősödik, a generációk közelebb kerülnek egymáshoz. 

Közösségi találkozók szervezése: Rákóczi Fesztivál hagyományőrzés. Rákóczi nap keretében fejlesztjük közösségeinket, közösen emlékezünk meg 

fejedelmünkről és az országgyűlésről, ezáltal erősítjük a lakosok összetartozását. Ápoljuk hagyományainkat. 

Hagyományos közösségi rendezvények, szervezése a munkahelyi közösségek, baráti társaságok, helyi vállalkozók közös programja, Beszélgetés, 

közös éneklés. Az összetartozás érzésének erősítése. 

2021. május: Ónod - Közlekedésbiztonsági program: oktatás, kerékpártúra 

Közlekedésbiztonsági program keretében kerékpártúrát szervezünk. Egy rövid elméleti és gyakorlati oktatás után, a túravezetők 10-20 fős 

csoportokat vezetnek végig egy előre megtervezett útvonalon. / nyékládházi tavak/ 
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2021. június: Ónod  - Részvételi fórum/találkozó 

Részvételi fórum keretében beszámolunk a közösségfejlesztési folyamat eredményeiről, értékeljük az elvégzett munkát. Ezzel is erősíteni kívánjuk 

a közösség formálását. A közösen eltöltött idő alatt, a település fejlődésének lehetnek tanúi a fórum résztvevők, ezáltal is megtapasztalják az 

összetartozás fontosságának élményét. A település fejlődésének fontosságát, erősödik a településhez való kötődésük. A fórumot követően 

vállalkozói fórum keretében a településen élő vállalkozók közös összejövetele. A közös sikerek, gondok, problémák megbeszélése, a kiutak 

keresése. Egységben az erő. A programeredményeként fejlődik a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata, a helyi civil társadalom 

megerősödése segíti a önálló cselekvési képességek erősítését, erősödik a civil aktivitás, kialakulnak, illetve megerősödnek a szükséges 

kompetenciák, az önkéntesség, a helyi identitás, valamint a településhez, térséghez való kötődés. 

2021. július: Sajólád - Generációs program 

Generációk közötti tudásátadás – táncház generációk közötti tudásátadást elősegítő program, melynek során a fiatalabb és idősebb generáció 

közösen táncol, énekel, a hagyományok átadása céljából. A rendezvény összehozza a közösséget a helyi kiadvány megvalósulása céljából, erősíti a 

közösséghez tartozás érzését, a közösség fontosságának felismerését, fejleszti a közösségi összetartozást. Az idősebb generáció átadhatja tudását a 

fiatalabb nemzedéknek, így hasznosnak, értékesnek érezhetik magukat, mellyel csökken az idősek elszigetelődés érzése, a közösség hasznos 

részének érezhetik magukat. 

 

 

2021. augusztus. Berzék - Közösségi tevékenység, helyi hagyományok felelevenítése  

 „Új kenyér ünnepe” elnevezésű rendezvényünk kerül megrendezésre a Berzéki Művelődési Házban. A tervezett létszám min. 80 fő. A 

hagyományok ápolása, a népszokások megismerése, felelevenítése formálja, alakítja a közösségeket, közelebb hozza az embereket egymáshoz. 
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Fejlődik a közösség tagjainak az egymás iránti felelőssége. Helyi hagyományok feltárása. Erősödik a helyi identitástudat. 

2021. szeptember: Köröm - Közösségi akció, találkozó 

Közösségi beszélgetés keretében tartjuk az Elszármazottak találkozóját, (búcsú). Meghívjuk a településünkről elszármazottakat a helyi búcsúba, 

egy közös beszélgetésre, visszaemlékezésre. A pályázatnak köszönhetően erősíteni tudjuk az összetartozás élményét. Fontos számunkra, hogy 

ismerjük a gyökereinket, kövessük nyomon az elszármazottak életét. Az élmények, a közösen eltöltött évekről való beszélgetés során olyan kötödés 

alakul ki a szülőföld iránt, ami egy életre szól. Az is fontos, hogy azok, akik régen jártak a településen, jobban látják a fejlődést, változást, ezáltal 

az itt élők megerősítést kapnak a településhez való kötődés fontosságáról. 

2021. október: Sajólád - Közösségi tevékenység, helyi hagyományok felelevenítése  

Szépkorúak ünnepe, idősek napját tartunk Sajólád nyugdíjas korú lakosainak köszöntése, szórakoztató műsor keretében. Csökken az idősek 

elszigetelődés érzése, a közösség hasznos részének érezhetik magukat. A fiatal generációnak mintát adunk az idősek megbecsüléséről. 

2021. december: Sajólád - Közösségi tevékenység, helyi hagyományok felelevenítése Közösségi rendezvények - adventi 

örömünnep karácsonyra hangoló ünnepség. Előtérbe kerüljön az önkéntesség, és aktivizálni tudjuk a helyi társadalom azon csoportjait is, akik eddig 

kevésbe kapcsolódtak be a közösségi munkába. Motiváció, aktivizálás, elköteleződés, önkéntesség kulcsfontosságú fogalmak a megvalósítás során. 

Fejlődnek a közösségi kapcsolatok. A közösségi együttműködés fejlődik. A közösség fontosságának felismerése. 

 

2022. február: Ónod – Részvételi fórum/ Zárórendezvény 
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Az öt település vezetői, közösségfejlesztői, a települések aktív tagjai értékelik a projekt eredményeit, értékeit, tapasztalatait. Minden projekt végén 

érdemes számot adni az eredményekről, tapasztalatokról, feltárni a hibákat, hiányosságokat. Ezen ismeretek birtokában levonni a következtetéseket, 

kitűzni a további feladatokat. 

Projekt zárás2022.02.28. 

Jelen dokumentumban meghatározott szakmai program megvalósul. Elkészül az informatikus nyilatkozata az infokommunikációs 

akadálymentesítésről, amennyiben relevánssá válik, csatoljuk a közösségfejlesztő képzések tanúsítványát.   

A projekt egész időtartama alatt a helyi nyilvánosság fejlesztése folyamatos feladat. A tevékenység során az alábbi fórumokat kívánjuk fejleszteni: 

hirdető táblák fejlesztése, közösségi oldal. A helyiek akkor aktivizálhatók leginkább helyi ügyekbe való bevonásra, ha úgy érzékelik, hogy a helyi 

döntésekbe való beleszólási lehetőségeik vannak. Ez segíti a társadalmi szerepvállalás és helyi identitás erősödését. A tevékenység célcsoportja a 

helyi lakosok. Célja, hogy a helyiek lehetőséget kapjanak a véleménycserére, valamint az információkhoz jutáshoz.  

A projekt időtartama alatt közösségfejlesztő képzések lebonyolítása is megtörténik. A tevékenység során 5 fő (szakmai vezető, közösségfejlesztő) 

részt vesz egy 120 órás közösségfejlesztés témájú szakmai továbbképzési programon. Indokoltságát tekintve a cél a helyi szakemberek 

professzionalitásának erősítése.  A tevékenység célcsoportja a projekt szakmai vezetője, közösségfejlesztők. 

. Célja, hogy ezek a szakemberek a közösségfejlesztési folyamatok megvalósítására felkészült szakemberré váljanak. 

Megállapítható, hogy a projekt eddigi programjainak (közösségi interjúk, közösségi beszélgetések, közösségi felmérés) eredményei alapján a 

pályázatba eddig bevont lakosság igényeinek felmérése során, a megkérdezettek nagy hányada támogatja és hasznosnak találja a pályázat céljait, 

eddig megvalósult, valamint a későbbiekben megvalósuló programokat is.   

 

8. Összesített Programnaptár  
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Program elnevezése, időpontja 

 

Ónod – Berzék – Köröm – Sajóhídvég - Sajólád 
1.Mérföldkő

: 2018.11.30. 

2.Mérföldkő

: 2018.12.30. 

3.Mérföldkő

: 2019.02.28 

4.Mérföldkő: 

2019.08.31 

 

5.Mérföldkő: 

2020.02.29. 

 

6.Mérföldkő: 

2020.08.31. 

 

 

7.Mérföldkő: 

2021.02.28. 

 

8.Mérföldkő: 

2021.08.31. 

 

9.Mérföldkő: 

2022.02.28. 

 

10.Mér-

földkő: 

2022. 

02.28. 

Projekt 

tartalmi 

előkészítése 

 

 

 

 

Szakmai 

vezető, 

közösségfejle

sztő és 

projektmene

dzser 

folyamatosan 

végzik 

munkájukat 

Projekt 

tartalmi 

előkészítése 

A 

projektmenedzs

ment, a szakmai 

vezető és a helyi 

közösségfejleszt

ők munkája 

folyamatos. 

 

A 

projektmenedz

sment, a 

szakmai 

vezető és a 

helyi 

közösségfejles

ztők munkája 

folyamatos. 

A 

projektmenedzsm

ent, a szakmai 

vezető és a helyi 

közösségfejlesztő

k munkája 

folyamatos. 

 

A 

projektmenedzsme

nt, a szakmai 

vezető és a helyi 

közösségfejlesztők 

munkája 

folyamatos. 

 

A 

projektmenedzsme

nt, a szakmai 

vezető és a helyi 

közösségfejlesztők 

munkája 

folyamatos. 

 

A 

projektmenedzsme

nt, a szakmai 

vezető és a helyi 

közösségfejlesztők 

munkája 

folyamatos. 

 

Projekt 

zárás 

 

Szerződésköt

és szakmai 

vezetővel, 

közösségfejle

sztőkkel, a 

nyilvánossá-

got biztosító 

szervezettel 

100 fő  

Elkészül: 

Helyi 

cselekvési 

terv 

Rendezvényn

aptár 

 

 

 

A bevont 

célcsoporttagok 

száma a 

tervezett létszám 

20 %-a (478 fő). 

 

A bevont 

célcsoporttago

k száma a 

tervezett 

létszám 40 %-

a (956 fő). 

 

A bevont 

célcsoporttagok 

száma a tervezett 

létszám 60 %-a 

(1.434 fő). 

 

A bevont 

célcsoporttagok 

száma a tervezett 

létszám 80 %-a 

(1.912 fő). 

 

A bevont 

célcsoporttagok 

száma a tervezett 

létszám 90 %-a 

(2.151 fő). 

 

A bevont 

célcsoporttagok 

száma a tervezett 

létszám 100 %-a 

(2.390 fő). 
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Ónod – Berzék – Köröm – Sajóhídvég - Sajólád 

1.Mérföldkő

: 2018.11.30. 

2.Mérföldkő

: 2018.12.30. 

3.Mérföldkő

: 2019.02.28 

4.Mérföldkő: 

2019.08.31 

 

5.Mérföldkő: 

2020.02.29. 

 

6.Mérföldkő: 

2020.08.31. 

 

 

7.Mérföldkő: 

2021.02.28. 

 

8.Mérföldkő: 

2021.08.31. 

 

9.Mérföldkő: 

2022.02.28. 

 

10.Mér-

földkő: 

2022. 

02.28. 

 

Közösségi 

eredménye-

ket 

bemutató 

akció 

 

 

Az alábbi 

stratégiai 

dokumentu-

mok 

áttekintése, 

megújítása: 

HEP 

1997. évi 

CXL. 

törvény 

83/A. §-a 

szerinti 

közművelődé

si rendelet 

Egyéb 

stratégiai 

dokumentu-

mok 

Együttműködési 

megállapodást 

kell kötni: 

Közművelődési, 

Muzeális és 

könyvtári 

intézményekkel 

Projekt 

célkitűzései által 

érintett egyéb 

intézményekkel, 

szervezetekkel 

Civil és egyházi 

szervezetekkel 

Kulturális, 

szociális, 

köznevelési, 

ifjúsági 

intézményekkel 
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Ónod – Berzék – Köröm – Sajóhídvég - Sajólád 

1.Mérföldkő

: 2018.11.30. 

2.Mérföldkő

: 2018.12.30. 

3.Mérföldkő

: 2019.02.28 

4.Mérföldkő: 

2019.08.31 

 

5.Mérföldkő: 

2020.02.29. 

 

6.Mérföldkő: 

2020.08.31. 

 

 

7.Mérföldkő: 

2021.02.28. 

 

8.Mérföldkő: 

2021.08.31. 

 

9.Mérföldkő: 

2022.02.28. 

 

10.Mér-

földkő: 

2022. 

02.28. 

- Közösségi 

interjú 

- Közösségi 

beszélgetés 

- Közösségi 

felmérés 

Kérdőív 

 

 Közösségi 

információs 

pont kialakítása 

Ónodi  

Berzék 

Köröm 

Sajóhídvég 

Sajólád 

      

  Közösségi 

találkozók 

szervezése:  

Új rendezvény 

Gyermeknap 

főzőverseny  

2019. 05. 18. 

100 fő 

1.000.000 

Ft/alkalom 

 

 Közösségi 

találkozók 

szervezése:  

Új rendezvény 

Ónodi nap 

2020. 06. 20. 

100 fő 

1.000.000 

Ft/alkalom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00007 „A helyi identitás és kohézió erősítése Ónodon és környékén” projekt - PROGRAMNAPTÁR 

Program elnevezése, időpontja 



73 
 

 

Ónod – Berzék – Köröm – Sajóhídvég - Sajólád 

 3.Mérföldkő

: 2019.02.28 

4.Mérföldkő: 

2019.08.31 

 

5.Mérföldkő: 

2020.02.29. 

 

6.Mérföldkő: 

2020.08.31. 

 

 

7.Mérföldkő: 

2021.02.28. 

 

8.Mérföldkő: 

2021.08.31. 

 

9.Mérföldkő: 

2022.02.28. 

 

10.Mér-

földkő: 

2022. 

02.28. 

 

Negyed-

évente 

legalább 1 

Minden 

település 4 

alkalom 

 hagyományos és 

online civil, 

vállalkozói 

fórumok, 

közösségi 

rendezvények, 

szervezése 

30 fő / alkalom 

100.000 

Ft/alkalom 

 

Ónod – 

Nőnap  

Sajóhidvég – 

Elszármazotta

k napja  

Berzék 

Családi 

délután 

Sajólád  

szalonnasütés 

Ónod 

Rákóczi nap 
 

hagyományos és 

online civil, 

vállalkozói fórumok, 
közösségi 

rendezvények, 

szervezése 
30 fő / alkalom 

100.000 Ft/alkalom 

 

Sajólád 

adventi 

ünnepség  

Berzék 

Karácsonyra

hangolódás 

Köröm 

Advent  

Sajóhídvég 

Advent 

Berzék 

Nőnap  

Sajóhidvég 

Nőnap 

hagyományos és 

online civil, 

vállalkozói 

fórumok, közösségi 

rendezvények, 

szervezése 

30 fő / alkalom 

100.000 Ft/alkalom 

 

Sajólád  

húsvéti 

hagyományőrz

ő 

Ónod 

Elszármazottak 

tzalálkozója 

hagyományos és 

online civil, 

vállalkozói fórumok, 

közösségi 

rendezvények, 

szervezése 

30 fő / alkalom 

100.000 Ft/alkalom 

 

Berzék 

Készülődés a 

szeretet 

ünnepére  

Köröm  

Idősek napja 

Sajóhídvég  

Bál 

hagyományos és 

online civil, 

vállalkozói fórumok, 

közösségi 

rendezvények, 

szervezése 

30 fő / alkalom 

100.000 Ft/alkalom 

 

Köröm  

nőnap/ anyák 

napja 

 

 

Köröm 

elszármazottak 

napja 

 

hagyományos és 

online civil, 

vállalkozói fórumok, 

közösségi 

rendezvények, 

szervezése 

30 fő / alkalom 

100.000 Ft/alkalom 

 

 

Sajólád  

adventi 

ünnepség  

 

 

Ónod 

zárórendezvény 
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Program elnevezése, időpontja 

 

Ónod – Berzék – Köröm – Sajóhídvég - Sajólád 

2019.08.31 

 

 3.Mérföldkő

: 2019.02.28 

 

4. Mérföldkő: 

2019.08.31 

5.Mérföldkő: 

2020.02.29. 

 

6.Mérföldkő: 

2020.08.31. 

 

7.Mérföldkő: 

2021.02.28. 

 

8.Mérföldkő: 

2021.08.31. 

 

9.Mérföldkő: 

2022.02.28. 

 

10.Mérf

öldkő: 

2022.02

.28. 

 

Minden 

település 3 

alkalom 

Félévente 1 

 

 generációk 

közötti 

tudásátadáshoz 

kapcsolódó 

rendezvénysoro

zatok 

20 fő / alkalom 

100.000 

Ft/alkalom 

Ónod nagyszülő 

unoka 

kirándulás  

Köröm  

Sportnap 

Sajólád 

 nagyi-unoka 

közös sütés 

generációk 

közötti 

tudásátadáshoz 

kapcsolódó 

rendezvénysor

ozatok 

20 fő / alkalom 

100.000 

Ft/alkalom 

Sajóhídvég 

kirándulás  

Ónod 

Nagymamával 

sütök, főzök, 

varrok, 

nagyapával – 

fúrok, faragok. 

 

generációk 

közötti 

tudásátadáshoz 

kapcsolódó 

rendezvénysoroza

tok 

20 fő / alkalom 

100.000 

Ft/alkalom 

Berzék  

Anyák napja  

Köröm  

anyák napja 

Sajóhídvég anyák 

napja 

Sajólád 

többgeneráció 

kézműves nap 

 
 

 

generációk közötti 

tudásátadáshoz 

kapcsolódó 

rendezvénysorozato

k 

20 fő / alkalom 

100.000 Ft/alkalom 

 

Berzék Szépkorúak 

találkozója 

 

Berzék Tavaszváró 

délután  

 

Köröm  

családi farsang 

generációk közötti 

tudásátadáshoz 

kapcsolódó 

rendezvénysorozato

k 

20 fő / alkalom 

100.000 Ft/alkalom 

 

Sajóhidvég 

gyereknap 

 

Ónod:  

Nagyszülő unoka 

találkozó Játékok az 

én időmben 

generációk közötti 

tudásátadáshoz 

kapcsolódó 

rendezvénysorozato

k 

20 fő / alkalom 

100.000 Ft/alkalom 

 

Sajólád  

táncház 
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Program elnevezése, időpontja 

 

Ónod – Berzék – Köröm – Sajóhídvég - Sajólád 

2019.08.31 

 

 3.Mérföldkő

: 2019.02.28 

 

4.Mérföldkő: 

2019.08.31 

5.Mérföldkő: 

2020.02.29. 

 

6.Mérföldkő: 

2020.08.31. 

 

7.Mérföldkő: 

2021.02.28. 

 

8.Mérföldkő: 

2021.08.31. 

 

9.Mérföldkő: 

2022.02.28. 

 

10.Mérf

öldkő: 

2022.02

.28. 

 

Településen-

ként 3 

Az első 

évben 

legalább 4 

 

Utána 

félévente 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 közösségfejleszt

ési folyamat 

eredményeinek 

értékelése, 

hatások 

elemezése,a 

HCS 

aktualizálása 

80 fő / alkalom 

100.000 

Ft/alkalom 

 

Sajóhídvég 

hivatalátadás  

 

Köröm Rákóczi-

nap 

 

Ónod 

szalonnasütés 

közösségfejles

ztési folyamat 

eredményeine

k értékelése, 

hatások 

elemzése, a 

HCS 

aktualizálása 

80 fő/ alkalom 

100.000 

Ft/alkalom 

 
Ónod 

Lecsóparti 

Berzék 

Generációs 

közösségi 

délután 

Sajólád idősek 

napja 

Sajóhidvég 

Idősek napja 

 

közösségfejlesztés

i folyamat 

eredményeinek 

értékelése, 

hatások 

elemezése,a HCS 

aktualizálása 

80 fő / alkalom 

100.000 

Ft/alkalom 

 
Köröm  

Rákózi-nap  

Berzék  

Családi délután 

 

Sajóhídvég 

Falunap 

közösségfejlesztési 

folyamat 

eredményeinek 

értékelése, hatások 

elemezése,a HCS 

aktualizálása 

80 fő / alkalom 

100.000 Ft/alkalom 

 

 

 

Sajólád  

Idősek napja 

közösségfejlesztési 

folyamat 

eredményeinek 

értékelése, hatások 

elemezése,a HCS 

aktualizálása 

80 fő / alkalom 

100.000 Ft/alkalom 

 
Ónod  

vállalkozói fórum 

 

Köröm  

Rákóczi-nap 

 

Berzék  

Új kenyér ünnepe 

közösségfejlesztési 

folyamat 

eredményeinek 

értékelése, hatások 

elemezése,a HCS 

aktualizálása 

80 fő / alkalom 

100.000 Ft/alkalom 

 

 

 

Sajólád  

idősek napja 
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Program elnevezése, időpontja 

 

Ónod – Berzék – Köröm – Sajóhídvég - Sajólád 

 3.Mérföldkő

: 2019.02.28 

4.Mérföldkő: 

2019.08.31 

 

5.Mérföldkő: 

2020.02.29. 

 

6.Mérföldkő: 

2020.08.31. 

 

 

7.Mérföldkő: 

2021.02.28. 

 

8.Mérföldkő: 

2021.08.31. 

 

9.Mérföldkő: 

2022.02.28. 

 

10.Mér-

földkő: 

2022. 

02.28. 

  Nyomtatott 

újság, hírlevél 

Ónodi Tükör 

megjelenik 

negyedévente 

Hídvégi Hírek 

 

Berzék 

Köröm 

Sajóhidvég 

Sajólád 

 

 

 Nyomtatott újság, 

hírlevél 

hirdető táblák, 

oszlopok, 

információs 

felületek 

kialakítása, 

fejlesztése 

 

Ónod 

Hirdetőtábla 

 

Berzék 

Köröm 

Sajóhidvég 

Sajólád 
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Program elnevezése, időpontja 

 

Ónod – Berzék – Köröm – Sajóhídvég - Sajólád 

 3.Mérföldkő

: 2019.02.28 

 

4.Mérföldkő: 

2019.08.31 

 

5.Mérföldkő: 

2020.02.29. 

 

6.Mérföldkő: 

2020.08.31. 

 

7.Mérföldkő: 

2021.02.28. 

 

8.Mérföldkő: 

2021.08.31. 

 

9.Mérföldkő: 

2022.02.28. 

 

10.Mérf

öldkő: 

2022.02

.28. 

  Közlekedésbiz-

tonsági 

programok 

A kevésbé 

gyakorlott 

biciklisták rövid 

elméleti és 

gyakorlati oktatás  

2-3 gyakorlott 

túravezető 10-20 

fős csoportokat 

vezet végig egy 

előre megtervezett 

útvonalon.  

Túra időtartama: 

1,5- 2 óra 

CÉLCSOPORT:  

Ónod teljes 

lakossága 

 

 

Az ónodi gát 

 

Közlekedésbiz-

tonsági 

programok 

A kevésbé 

gyakorlott 

biciklisták rövid 

elméleti és 

gyakorlati 

oktatás  

2-3 gyakorlott 

túravezető 10-

20 fős 

csoportokat 

vezet végig egy 

előre 

megtervezett 

útvonalon.  

Túra időtartama: 

1,5- 2 óra 

CÉLCSOPORT:  

Ónod teljes 

lakossága 

Körömi 

emlékpark 

Közlekedésbiz-

tonsági programok 

A kevésbé 

gyakorlott 

biciklisták rövid 

elméleti és 

gyakorlati oktatás  

2-3 gyakorlott 

túravezető 10-20 

fős csoportokat 

vezet végig egy 

előre megtervezett 

útvonalon.  

Túra időtartama: 

1,5- 2 óra 

CÉLCSOPORT:  

Ónod teljes 

lakossága 

 

 

Muhi emlékmű 

Közlekedésbiz-

tonsági programok 

A kevésbé gyakorlott 

biciklisták rövid 

elméleti és gyakorlati 

oktatás  

2-3 gyakorlott 

túravezető 10-20 fős 

csoportokat vezet 

végig egy előre 

megtervezett 

útvonalon.  

Túra időtartama: 1,5- 

2 óra 

CÉLCSOPORT:  

Ónod teljes lakossága 

 

 

 

Sajóládi kolostor 

Közlekedésbiz-

tonsági programok 

A kevésbé gyakorlott 

biciklisták rövid 

elméleti és gyakorlati 

oktatás  

2-3 gyakorlott 

túravezető 10-20 fős 

csoportokat vezet 

végig egy előre 

megtervezett 

útvonalon.  

Túra időtartama: 1,5- 

2 óra 

CÉLCSOPORT:  

Ónod teljes lakossága 

 

 

 

Nyékládháza a 

tavak városa 

  

 
 

9.      2017 -2023 –ig a települések rendezvénynaptára 
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 Rendezvénynaptár  

Ónod, 2017 

Hónap Rendezvény Felelős Helyszín Időpont 

J 

A 

N 

U 

Á 

R 

Farsangi bál Solymosi Imréné 

Bevonandó célcsoport: 

az egész település 

Az Ónodi Lorántffy Zsuzsanna 

Általános Iskola aulája 

2017. 01. 27.. 

 

F 

E 

B 

R 

U 

Á 

R 

Ónodi Böllérverseny Tarnóczi József 

Solymosi Imréné 

Bevonandó célcsoport: az 

egész település 

Ónod, Vásártér 2017. 02. 10. 

Kirándulás Plósz Enikő 

Bevonandó célcsoport: 

Nyugdíjas klub 

Tolcsva 2017. 02. 21. 

M 

Á 

R 

C 

I 

U 

S 

Nemzeti ünnep 

Március 15. 

Solymosi Imréné 

Bevonandó célcsoport: 

az egész település 

Az Ónodi Lorántffy Zsuzsanna 

Általános Iskola aulája 

2017.03.15. 

Színházlátogatás Plósz Enikő 

Bevonandó célcsoport: 

egész település 

Budapest 2017. 03. 03. 
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Rendezvény Felelős Helyszín Időpont 

Nyugdíjas klub évfordulója, 

születésnapja 

Plósz Enikő 

Bevonandó célcsoport: 

Nyugdíjas klub 

óvoda tornaterme 2017. 03. 13. 

Á 

P 

R 

I 

L 

I 

S 

Húsvéti dekoráció készítése Ster Sarolta 

Bevonandó célcsoport: 

Közfoglalkoztatottak 

Az egész település 2017. 04. 20. 

 

 

 

 

 

 

M 

Á 

J 

U 

S 

Hősök napja Solymosi Imréné 

Bevonandó célcsoport: 

az egész település 

Hősök kertje 

Közösségi Ház 

2017. 05. 20. 

Megemlékezés az Ónodi 

Országgyűlés évfordulójáról 

Fazekas Erzsébet 

Solymosi Imréné 

Bevonandó célcsoport: 

az általános iskola tanulói, 

Honismereti egyesület tagjai 

Az Ónodi Lorántffy Zsuzsanna 

Általános Iskola aulája 

2017. 05. 11. 

Kirándulás Plósz Enikő 

Bevonandó célcsoport: 

az egész település 

Kolozsvár 2017. 05. 06. 
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Rendezvény Felelős Helyszín Időpont 

Nyugdíjas találkozó Plósz Enikő 

Ládi Gabriella 

Bevonandó célcsoport: 

Nyugdíjasok, énekka 

Tiszadorogma 2017. 05. 16. 

M 

Á 

J 

U 

S 

Családinap Solymosi Imréné 

Bevonandó célcsoport: az 

egész település lakossága 

általános iskola udvara 

 

2017. 05. .28. 

J 

Ú 

N 

I 

U 

S 

Kirándulás Plósz Enikő 

Bevonandó célcsoport: 

az egész település 

Székesfehérvár 2017. 06. 03. 

Pedagógusnap Solymosi Imréné 

Bevonandó célcsoport: 

óvónők, pedagógusok 

Az Ónodi Lorántffy Zsuzsanna 

Általános Iskola aulája 

2017. 06. 02. 

Kirándulás Plósz Enikő 

Bevonandó célcsoport: 

az egész település 

Gárdony 2017. 06. 29. 
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Hónap Rendezvény Felelős Helyszín Időpont 

J 

Ú 

L 

I 

U 

S 

Színházlátogatás : Mamma Mia Plósz Enikő 

Bevonandó célcsoport: 

Nyugdíjas klub 

Tiszaújváros 2017. 08. 13. 

Rétessütés Plósz Enikő 

Bevonandó célcsoport: 

Nyugdíjas klub 

Ónodi vár 2017. 08. 14. 

Kirándulás Plósz Enikő 

Bevonandó célcsoport: 

az egész település 

Szécsény 2017. 08. 28. 

A 

U 

G 

U 

S 

Z 

T 

U 

S 

Augusztus 20. Kenyérszentelés 

 

Solymosi Imréné 

Bevonandó célcsoport: az 

egész település lakossága 

katolikus templom 

 

2017. 08. 20. 

S 

Z 

E 

P 

T 

E 

M 

B 

E 

R 

Akadályverseny Solymosi Imréné 

Bevonandó célcsoport: 

általános iskola tanulói 

Az egész település 2017. 09.15. 
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Hónap Rendezvény Felelős Helyszín Időpont 

O 

K 

T 

Ó 

B 

E 

R 

Kirándulás, fellépés Plósz Enikő 

Bevonandó célcsoport: 

Nyugdíjas klub, 

énekkar 

Nekézseny 2017. 10. 09. 

Nemzeti ünnep október 23. Solymosi Imréné 

Bevonandó célcsoport: az 

egész település lakossága 

Általános iskola aulája 2017. 10. 20. 

 

 

N 

O 

V 

E 

M 

B 

E 

R 

Közmeghallgatás 

 

 

dr. Nagy Nikoletta 

Tarnóczi József 

Bevonandó célcsoport: az 

egész település lakossága 

Közösségi Ház 2017. 11. 25. 

Idősek világnapja Plósz Enikő 

Bevonandó célcsoport: 

Nyugdíjas klub 

 

 

Mezőcsát 2017. 11.17. 
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Rendezvény Felelős Helyszín Időpont 

Idősek napja Solymosi Imréné  

Bevonandó célcsoport: 

nyugdíjasok 

Helyi vállalkozók, 

óvodások, iskolások 

Általános iskola aulája 2017. 11. 20. 

D 

E 

C  

E 

M 

B 

E 

R 

 

Kirándulás Plósz Enikő 

Bevonandó célcsoport: 

az egész település 

Zakopáne 2017. 11. 25. 

Advent 1. vasárnapja 

katolikus templom: iskolások 

műsora 

Solymosi Imréné 

Bevonandó célcsoport: 

az egész település 

Katolikus templom 2017. 12. 02. 

Advent 2. vasárnapja 

 koncert, Reményi Ede 

fúvószenekar 

Tarnóczi József 

Solymosi Imréné 

Bevonandó célcsoport: 

az egész település 

Református templom 2017. 12. 09. 

Advent 3. vasárnapja 

Ónodi Hársfavirág Énekkar 

Solymosi Imréné 

Ládi Gabriella 

Bevonandó célcsoport: az 

egész település lakossága 

Katolikus templom 2017. 12. 16. 

Advent 4. vasárnapja 

 

Tarnóczi József 

Solymosi Imréné 

Bevonandó célcsoport: az 

egész település lakossága 

református templom: 2017. 12. 23. 
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Rendezvénynaptár 

Ónod, 2018 

Hónap Rendezvény Felelős Helyszín Időpont 

J 

A 

N 

U 

Á 

R 

Előadás 

 

 

Fazekas Erzsébet 

Bevonandó célcsoport:  

Honismereti egyesületaz egész 

település 

Közösségi Ház 2018. 01. 21. 

F 

E 

B 

R 

U 

Á 

R 

Ónodi Böllérverseny Tarnóczi József 

Solymosi Imréné 

Bevonandó célcsoport: az egész 

település 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ónod, Vásártér 2018. 02. 10. 
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Hónap Rendezvény Felelős Helyszín Időpont 

M 

Á 

R 

C 

I 

U 

S 

Nemzeti ünnep 

Március 15. 

Solymosi Imréné 

Bevonandó célcsoport: 

az egész település 

Az Ónodi Lorántffy 

Zsuzsanna Általános Iskola 

aulája 

2018.03.12. 

Színházlátogatás Plósz Enikő 

Bevonandó célcsoport: 

egész település 

Budapest 2018. 03. 25. 

Nyugdíjas klub évfordulója, 

születésnapja 

Plósz Enikő 

Bevonandó célcsoport: 

Nyugdíjas klub 

óvoda tornaterme 2018. 03. 13. 

Á 

P 

R 

I 

L 

I 

S 

Kirándulás Plósz Enikő 

Bevonandó célcsoport: 

egész település 

Hollóháza és Füzérradvány 2018. 04. 11. 

 

M 

Á 

J 

U 

S 

Hősök napja Solymosi Imréné 

Bevonandó célcsoport: 

az egész település 

Hősök kertje 

Közösségi Ház 

2018. 05. 20. 

Megemlékezés az Ónodi 

Országgyűlés évfordulójáról 

Fazekas Erzsébet 

Solymosi Imréné 

Bevonandó célcsoport: 

az általános iskola tanulói, 

Honismereti egyesület tagjai 

Az Ónodi Lorántffy 

Zsuzsanna Általános Iskola 

aulája 

2018. 05. 11. 
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Rendezvény Felelős Helyszín Időpont 

Kirándulás Plósz Enikő 

Bevonandó célcsoport: 

az egész település 

Felcsút 2018. 05. 05. 

Kihívás napja Plósz Enikő 

Ládi Gabriella 

Bevonandó célcsoport: 

Nyugdíjasok, énekkar 

Tiszatarján 2018. 05. 05. 

 Családinap Solymosi Imréné 

Bevonandó célcsoport: az egész 

település lakosság 

általános iskola udvara 

 

2018. 06. 01. 

 

 

J 

Ú 

N 

I 

U 

S 

Kirándulás Plósz Enikő 

Ládi Gabriella 

Bevonandó célcsoport: 

Nyugdíjas klub 

énekkar 

Gelej 2018. 06. 12. 

Kirándulás Plósz Enikő 

Bevonandó célcsoport: 

az egész település 

Szeged 2018. 06. 23. 
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Rendezvény Felelős Helyszín Időpont 

Kirándulás Plósz Enikő 

Bevonandó célcsoport: 

az egész település 

Harsány 2018. 08. 28. 

A 

U 

G 

U 

S 

Z 

T 

U 

S 

Augusztus 20. 

Kenyérszentelés 

 

Solymosi Imréné 

Bevonandó célcsoport: az egész 

település lakossága 

katolikus templom 

 

2018. 08. 20. 

Augusztus 20. 

Hangverseny, tűzijáték 

Solymosi Imréné 

Ládi Gabriella 

Tarnóczi József 

Hársfavirég énekkar 

Bevonandó célcsoport: az egész 

település lakossága 

 

Ónodi vár 2018. 08. 20. 

S 

Z 

E 

P 

T 

E 

M 

B 

E 

R 

Kirándulás Plósz Enikő 

Bevonandó célcsoport: 

az egész település 

Veszprém 2018. 09. 22. 
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Hónap Rendezvény Felelős Helyszín Időpont 

O 

K 

T 

Ó 

B 

E 

R 

Idősek világnapja Plósz Enikő 

Bevonandó célcsoport: 

Nyugdíjas klub, énekkar 

Hejőpapi 2018. 10. 05. 

Nemzeti ünnep október 23. Solymosi Imréné 

Bevonandó célcsoport: az egész 

település lakossága 

Általános iskola aulája 2018. 10. 19. 

N 

O 

V 

E 

M 

B 

E 

R 

Közmeghallgatás 

 

 

dr. Polgári Orsolya 

Tarnóczi József 

Bevonandó célcsoport: az egész 

település lakossága 

Közösségi Ház 2018. 11. 25. 

Idősek világnapja Plósz Enikő 

Bevonandó célcsoport: 

Nyugdíjas klub 

Mezőcsát 2017. 11.17. 

 Idősek napja Solymosi Imréné  

Bevonandó célcsoport: 

nyugdíjasok 

Helyi vállalkozók, 

óvodások, iskolások 

Általános iskola aulája 2018. 12. 08. 

D 

E 

C  

Kirándulás Plósz Enikő 

Bevonandó célcsoport: 

az egész település 

Budapest, Adventi vásár 2018. 11. 15. 
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E 

M 

B 

E 

R 

 

Rendezvény Felelős Helyszín Időpont 

Advent 1. vasárnapja 

katolikus templom:  

Solymosi Imréné 

Bevonandó célcsoport: 

az egész település 

Katolikus templom 2018. 12. 02. 

Kiállítás: „Az én fenyőfám” Solymosi Imréné 

Bevonandó célcsoport: 

az egész település 

Közösségi Ház 2018. 12. 08. 

Advent 2. vasárnapja 

 koncert, Reményi Ede 

fúvószenekar 

Tarnóczi József 

Solymosi Imréné 

Bevonandó célcsoport: 

az egész település 

Református templom 2018. 12. 09. 

Advent 3. vasárnapja 

Ónodi Hársfavirág Énekkar 

Solymosi Imréné 

Ládi Gabriella 

Bevonandó célcsoport: az egész 

település lakossága 

Általános iskola aulája 2018. 12. 16. 

Advent 4. vasárnapja 

St. Martin koncert 

 

Tarnóczi József 

Solymosi Imréné 

Bevonandó célcsoport: az egész 

település lakossága 

református templom: 2018. 12. 23. 
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Rendezvénynaptár 

Ónod, 2019 
A rendezvénynaptárban szereplő, Ónodon megvalósuló minden program fő koordinátora és felelőse Solymosi Imréné szakmai vezető. 

 

Rendezvény 

időpontja 

Rendezvény 

megnevezése 

Tervezett helyszín Tervezett létszám A program tartalma 

2019. 02. 18.  

IX. Ónodi Böllérverseny 
Ónodi vásártér 4 000 fő Bevonandó célcsoport: 

az egész település 

2019. 02. 28. Közösségi információs 

pont kialakítása 
 

Ónodi Polgármesteri Hivatal  

 

 Bevonandó célcsoport: 

az egész település 

TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00007 „A 

helyi identitás és kohézió erősítése 

Ónodon és környékén” 

2019. 03. 06. 
 

Községi Nőnap 
Közösségi rendezvény,  

Új rendezvény  

 

Az általános iskola aulája 80 fő TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00007 „A 

helyi identitás és kohézió erősítése 

Ónodon és környékén” RÉSZVÉTELI 

FÓRUM 

2019. 03. 13. Nyugdíjas klub 

évfordulója, 

születésnapja 

Az óvoda tornaterme 60 fő  

2019. 02. 21-től Ónod múltja 

képekben 

Facebook csoport, Ónod Község 

honlapja 

Bevonandó célcsoport: 

egész település 

TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00007 „A 

helyi identitás és kohézió erősítése 

Ónodon és környékén” 

2019. 03. 14 Nemzeti ünnep: március 

15. 

Az általános iskola aulája 300 fő  
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2019. 03. 25. Színházlátogatás Nyíregyháza 50 fő  

Rendezvény 

időpontja 

Rendezvény 

megnevezése 

Tervezett helyszín Tervezett létszám A program tartalma 

2019. 05. 25. Nagyszülő, unoka 

találkozás  

Közös kirándulás 
Új rendezvény 
 

Nyíregyháza 20 fő 

 

GENERÁCIÓK KÖZÖTTI 

TUDÁSÁTADÁST elősegítő program, 

melynek során az idősebb generáció 

közösen kirándul, átadja tudását. - TOP-

5.3.1-16-BO1-2017-00007 „A helyi 

identitás és kohézió erősítése Ónodon és 

környékén” 

2019.05.18. Gyermeknap, 

főzőverseny 

Az általános iskola aulája 500 fő TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00007 „A helyi 

identitás és kohézió erősítése Ónodon és 

környékén” 

2019. 06. 10. 

 
Közlekedésbiztonsági 

program 

Kerékpártúra 

Az ónodi gát 10-20 fős csoportok Közlekedésbiztonsági program 

Rövid elméleti és gyakorlati oktatás  

megtervezett útvonalon.  

Túra időtartama: 1,5- 2 óra 

TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00007 „A helyi 

identitás és kohézió erősítése Ónodon és 

környékén” 

2019. 06. 29. 

 
Közösségi találkozó 

szervezése:  

Ónodi Rákóczi nap 

Új rendezvény 

 

Az általános iskola aulája, udvara 

Az Ónodi Vár 
100 fő  

2019. 06. 01. 

 
Szalonnasütés 
Közösségi rendezvény 

Új rendezvény 

 

Az Ónodi Vár 30 fő 

 

OLYAN KÖZÖSSÉGI RENDEZVÉNY, 

meelynek során az ónodi lakosok közösen 

együtt töltenek egy estét a tűz körül, 

szalonnát sütve anekdotázva. TOP-5.3.1-

16-BO1-2017-00007 „A helyi identitás 

és kohézió erősítése Ónodon és 

környékén” 
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2019. 08. 20. 

 

Nemzeti ünnep 

Augusztus 20. 

Római katolikus templom 

Ónodi Vár 
1 000 fő  

Rendezvény 

időpontja 

Rendezvény 

megnevezése 

Tervezett helyszín Tervezett létszám A program tartalma 

2019. 08. 30. 

 
Lecsóparti 
Részvételi fórum 

Új rendezvény 

 

Az Ónodi Vár 80 fős rendezvény 

 

OLYAN RÉSZVÉTELI FÓRUM, 

meelynek során az ónodi lakosok közösen 

együtt töltenek egy estét a tűz körül, 

megbeszélik a közös dolgainkat TOP-

5.3.1-16-BO1-2017-00007 „A helyi 

identitás és kohézió erősítése Ónodon 

és környékén” 

 

2019. 10. 22. Nemzeti ünnep október 23. 

 

Az általános iskola aulája 200 fő  

2019. 11. 26. 

 

Közmeghallgatás 

 

Közösségi Ház 80 fő  

2019. 11. 23. Idősek napja 

 

Az általános iskola aulája 250 fő  

2019. 11. 01. Advent 1. vasárnapja 

 

Római katolikus templom 

 
250 fő  

2019. 12. 08. Advent 2. vasárnapja 

 

Református templom 

 
250 fő  

2019. 12. 15. Advent 3.. vasárnapja 

 

Római katolikus templom 

 
250 fő  

2019. 12. 22. Advent 4. vasárnapja 

 

Református templom 

 
250 fő  
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Rendezvénynaptár 

Ónod, 2020 

Rendezvény 

időpontja 

Rendezvény 

megnevezése 

Tervezett helyszín Tervezett létszám A program tartalma 

2020. 01. 25. Nagyszülő, unoka 

találkozás  

Nagymamával sütök-

főzök, nagyapával 

fúrok-faragok 
 

Új rendezvény 
 

Közösségi Ház 20 fő 

 

GENERÁCIÓK KÖZÖTTI 

TUDÁSÁTADÁST elősegítő program, 

melynek során az idősebb generáció 

közösen süt hagyományos süteményeket 

fiatalokkal, átadva tudását. - TOP-5.3.1-

16-BO1-2017-00007 „A helyi identitás 

és kohézió erősítése Ónodon és 

környékén” 

2020. 02. 18.  

X. Ónodi Böllérverseny 

 

Ónodi vásártér 

 

4 000 fő Bevonandó célcsoport: 

az egész település 

2020. 03. 08. 
 

Községi Nőnap 

 
Az általános iskola aulája 80 fő  

2020. 03. 13. Nyugdíjas klub 

évfordulója, 

születésnapja 

 

Az óvoda tornaterme 60 fő  

2020. 03. 14 Nemzeti ünnep: március 

15. 

Az általános iskola aulája 300 fő  
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2020.05.28. Gyermeknap, főzőverseny Az általános iskola aulája 1 000 fő  

 

Rendezvény 

időpontja 

Rendezvény 

megnevezése 

Tervezett helyszín Tervezett létszám A program tartalma 

2020. 06. 10. 

 
Közlekedésbiztonsági 

program 

Kerékpártúra 

Körömi emlékpark 10-20 fős csoportok Közlekedésbiztonsági program 

Rövid elméleti és gyakorlati oktatás  

megtervezett útvonalon.  

Túra időtartama: 1,5- 2 óra 
TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00007 „A 

helyi identitás és kohézió erősítése 

Ónodon és környékén” 

2020. 06. 21. 

 
Közösségi találkozó 

szervezése:  

Ónodi nap 
Új rendezvény 

 

Az általános iskola aulája, udvara 

Az Ónodi Vár 
100 fő OLYAN KÖZÖSSÉGI RENDEZVÉNY, 

találkozó, melynek során az ónodi lakosok 

közösen együtt töltenek egy napot, 

emlékeznek a történelmünk eseményeire. 

TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00007 „A 

helyi identitás és kohézió erősítése 

Ónodon és környékén” 
2020. 06. 02. 

 

Szalonnasütés 

 

Az Ónodi Vár 30 fő 

 

 

2020. 08. 20. 

 

Nemzeti ünnep 

Augusztus 20. 

Római katolikus templom 

Ónodi Vár 
1 000 fő  

2020. 08. 20. 

 
Elszármazottak 

találkozója 
Új rendezvény 

Az Ónodi Vár 30 fő OLYAN KÖZÖSSÉGI találkozó, melynek 

során az ónodi lakosok és az 

elszármazottak, közösen együtt töltenek egy 

napot, emlékeznek a múltra, beszélnek a 

jövőről. TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00007 

„A helyi identitás és kohézió erősítése 

Ónodon és környékén” 

2020. 08. 29. Lecsóparti Az Ónodi Vár 80 fős rendezvény 

 

 

 

20120. 10. 22. Nemzeti ünnep október 23. Az általános iskola aulája 200 fő  

2020. 11. 27. Közmeghallgatás Közösségi Ház 80 fő  
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2020. 11. 23. Idősek napja Az általános iskola aulája 250 fő  

2020. 11. 02. Advent 1. vasárnapja Római katolikus templom 

 
250 fő  

Rendezvény 

időpontja 

Rendezvény 

megnevezése 

Tervezett helyszín Tervezett létszám A program tartalma 

2020. 12. 09. Advent 2. vasárnapja 

 

Református templom 

 
250 fő  

2020. 12. 16. Advent 3.. vasárnapja Római katolikus templom 

 
250 fő  

2020. 12. 23. Advent 4. vasárnapja Református templom 

 
250 fő  

 

Rendezvénynaptár 

Ónod, 2021 

Rendezvény 

időpontja 

Rendezvény 

megnevezése 

Tervezett helyszín Tervezett létszám A program tartalma 

2021. 01. 25. Nagyszülő, unoka 

találkozás  

Nagyszülő unoka 

találkozó Játékok az 

én időmben 
Új rendezvény 
 

Közösségi Ház 20 fő 

 

GENERÁCIÓK KÖZÖTTI 

TUDÁSÁTADÁST elősegítő program, 

melynek során az idősebb generáció 

közösen elkészíti, eljátsza, megtanulja a 

régi játékokatfiatalokkal, átadva 

tudását. - TOP-5.3.1-16-BO1-2017-

00007 „A helyi identitás és kohézió 

erősítése Ónodon és környékén” 

2021. 02. 20.  

XI. Ónodi Böllérverseny 

 

Ónodi vásártér 

 

4 000 fő Bevonandó célcsoport: 

az egész település 

2021. 03. 08. 
 

Községi Nőnap 

 
Az általános iskola aulája 80 fő  

2021. 03. 13. Nyugdíjas klub 

évfordulója, 

születésnapja 

Az óvoda tornaterme 60 fő  
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2021. 03. 14 Nemzeti ünnep: március 

15. 

Az általános iskola aulája 300 fő  

Rendezvény 

időpontja 

Rendezvény 

megnevezése 

Tervezett helyszín Tervezett létszám A program tartalma 

2021. 05. 10. 

 
Közlekedésbiztonsági 

program 

Kerékpártúra 

Muhi emlékmű 10-20 fős csoportok Közlekedésbiztonsági program 

Rövid elméleti és gyakorlati oktatás  

megtervezett útvonalon.  

Túra időtartama: 1,5- 2 óra 
TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00007 „A 

helyi identitás és kohézió erősítése 

Ónodon és környékén” 

2021.05.28. Gyermeknap, főzőverseny Az általános iskola aulája 1 000 fő  

2021. 06. 10. 

 

Közlekedésbiztonsági 

program 

Kerékpártúra 

Sajóládi kolostor 10-20 fős csoportok Közlekedésbiztonsági program 

Rövid elméleti és gyakorlati oktatás  

megtervezett útvonalon.  

Túra időtartama: 1,5- 2 óra 
TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00007 „A 

helyi identitás és kohézió erősítése 

Ónodon és környékén” 

2021. 06. 20. 

 
Közösségi találkozó 

szervezése:  

Közös Névnap  
Új rendezvény 

 

Az általános iskola aulája, udvara 

Az Ónodi Vár 
30 fő OLYAN KÖZÖSSÉGI TALÁLKOZÓ, 

találkozó, melynek során az ónodi lakosok 

közösen együtt töltenek egy napot, 

emlékeznek a történelmünk eseményeire. 

TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00007 „A 

helyi identitás és kohézió erősítése 

Ónodon és környékén” 
2021. 06. 02. Szalonnasütés Az Ónodi Vár 30 fő  

2021. 07. 15. 

 

Közlekedésbiztonsági 

program 

Kerékpártúra 

Muhi emlékmű 10-20 fős csoportok Közlekedésbiztonsági program 

Rövid elméleti és gyakorlati oktatás  

megtervezett útvonalon.  

Túra időtartama: 1,5- 2 óra 
TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00007 „A 

helyi identitás és kohézió erősítése 
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Ónodon és környékén” 

2021. 08. 20. 

 

Nemzeti ünnep 

Augusztus 20. 

Római katolikus templom 

Ónodi Vár 
1 000 fő  

Rendezvény 

időpontja 

Rendezvény 

megnevezése 

Tervezett helyszín Tervezett létszám A program tartalma 

2021. 08. 29. 

 

Lecsóparti 

 

Az Ónodi Vár 80 fős rendezvény 

 

 

 

20121. 10. 22. Nemzeti ünnep október 23. 

 

Az általános iskola aulája 200 fő  

2021. 11. 27. 

 

Közmeghallgatás 

 

Közösségi Ház 80 fő  

2021. 11. 23. Idősek napja Az általános iskola aulája 250 fő  

2021. 11. 28. Advent 1. vasárnapja 

 

Római katolikus templom 

 
250 fő  

2021. 12. 05. Advent 2. vasárnapja 

 

Református templom 

 
250 fő  

2021. 12. 12. Advent 3.. vasárnapja 

 

Római katolikus templom 

 
250 fő  

2021. 12. 19. Advent 4. vasárnapja 

 

Református templom 

 
250 fő  
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Rendezvénynaptár 

Ónod, 2022 

Rendezvény 

időpontja 

Rendezvény 

megnevezése 

Tervezett helyszín Tervezett létszám A program tartalma 

2022. 01. 28. Új rendezvény 

A projekt zárása 
Közösségi Ház 30 fő 

 

TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00007 „A 

helyi identitás és kohézió erősítése 

Ónodon és környékén” 

2022. 02. 20.  

XI. Ónodi Böllérverseny 

 

Ónodi vásártér 

 

4 000 fő Bevonandó célcsoport: 

az egész település 

2022. 03. 08. 
 

Községi Nőnap 

 
Az általános iskola aulája 80 fő  

2022. 03. 13. Nyugdíjas klub 

évfordulója, 

születésnapja 

Az óvoda tornaterme 60 fő  

2022. 03. 14 Nemzeti ünnep: március 

15. 

Az általános iskola aulája 300 fő  

2022.05.28. Gyermeknap, főzőverseny Az általános iskola aulája 1 000 fő  

2022. 06. 20. 

 
Közösségi találkozó 

szervezése:  

Közös Névnap  

 

Az általános iskola aulája, udvara 

Az Ónodi Vár 
30 fő  

2022. 06. 02. 

 

Szalonnasütés 

 

Az Ónodi Vár 30 fő 

 

 

2022. 08. 20. 

 

Nemzeti ünnep 

Augusztus 20. 

Római katolikus templom 

Ónodi Vár 
1 000 fő  
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2022. 08. 29. 

 

Lecsóparti 

 

 

 

 

 

Az Ónodi Vár 80 fős rendezvény 

 

 

 

 

 

 

Rendezvény 

időpontja 

Rendezvény 

megnevezése 

Tervezett helyszín Tervezett létszám A program tartalma 

20122. 10. 22. Nemzeti ünnep október 23. 

 

Az általános iskola aulája 200 fő  

2022. 11. 27. 

 

Közmeghallgatás 

 

Közösségi Ház 80 fő  

2022. 11. 23. Idősek napja Az általános iskola aulája 250 fő  

2022. 11. 25. Advent 1. vasárnapja 

 

Római katolikus templom 

 
250 fő  

2022. 12. 04. Advent 2. vasárnapja 

 

Református templom 

 
250 fő  

2022. 12. 11. Advent 3.. vasárnapja 

 

Római katolikus templom 

 
250 fő  

2022. 12. 18. Advent 4. vasárnapja 

 

Református templom 

 
250 fő  
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Rendezvénynaptár 

Ónod, 2023 

Rendezvény 

időpontja 

Rendezvény 

megnevezése 

Tervezett helyszín Tervezett létszám A program tartalma 

2023. 02. 20.  

XII. Ónodi Böllérverseny 

 

Ónodi vásártér 

 

4 000 fő Bevonandó célcsoport: 

az egész település 

2023. 03. 08. 
 

Községi Nőnap 

 
Az általános iskola aulája 80 fő  

2023. 03. 13. Nyugdíjas klub 

évfordulója, 

születésnapja 

Az óvoda tornaterme 60 fő  

2023. 03. 14 Nemzeti ünnep: március 

15. 

Az általános iskola aulája 300 fő  

2023.05.28. Gyermeknap, főzőverseny Az általános iskola aulája 1 000 fő  

2023. 06. 20. 

 
Közösségi találkozó 

szervezése:  

Közös Névnap  

 

Az általános iskola aulája, udvara 

Az Ónodi Vár 
30 fő  

2023. 06. 02. 

 

Szalonnasütés 

 

Az Ónodi Vár 30 fő 

 

 

2023. 08. 20. 

 

Nemzeti ünnep 

Augusztus 20. 

Római katolikus templom 

Ónodi Vár 
1 000 fő  

2023. 08. 29. 

 

Lecsóparti 

 

Az Ónodi Vár 

 
80 fős rendezvény 
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2023. 10. 22. Nemzeti ünnep október 23. 

 

Az általános iskola aulája 200 fő  

2023. 11. 27. 

 

Közmeghallgatás 

 

Közösségi Ház 80 fő  

Rendezvény 

időpontja 

Rendezvény 

megnevezése 

Tervezett helyszín Tervezett létszám A program tartalma 

2023. 11. 23. Idősek napja Az általános iskola aulája 250 fő  

2023. 11. 24. Advent 1. vasárnapja 

 

Római katolikus templom 

 
250 fő  

2023. 12. 03. Advent 2. vasárnapja 

 

Református templom 

 
250 fő  

2023. 12. 10. Advent 3.. vasárnapja 

 

Római katolikus templom 

 
250 fő  

2023. 12. 17. Advent 4. vasárnapja 

 

Református templom 

 
250 fő  
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Rendezvénynaptár 

Berzék, 2017 

A rendezvénynaptárban szereplő, Berzéken megvalósuló minden program fő koordinátora és felelőse Orosz Csabáné közösségfejlesztő. 

 

 

2017 
 

Tevékenység 

 

Helyszín 

 

Időpont 

 

Erőforrás 
Indikát

or/Rész

tvevők 

száma 

 

Felelős 

 

 

 

Február 

 

 

Perczel Mór 

Tagiskola farsangi 

bálja 

 

Berzék Község 

Művelődési Ház 

 

 

 

2017.02.

17. 

 

 

Diákönkormányzati 

forrás 

 

 

 

110 fő 

 

 

Berzéki Perczel Mór 

Tagiskola pedagógusai 

 

 

 

Március 

1948-49-es 

forradalom és 

szabadságharc ünnepi 

megemlékezése 

 

Berzék Község 

Művelődési Ház 

 

 

 

2017.03.

14. 

 

 

 

Iskolai költségvetés 

 

 

 

50 fő 

Berzéki Perczel Mór 

Tagiskola pedagógusai, 

Művelődési Ház dolgozói 
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Május 

 

„Lehetsz Te is 

győztes!” Roma 

Kistérségi Ki Mit Tud 

 

Berzék Község 

Művelődési Ház 

 

 

 

2017.05.

26. 

 

 

Önkormányzati 

forrás 

 

 

 

130 fő 

II. Rákóczi Ferenc Megyei és 

Városi 

Könyvtár, Művelődési Ház 

dolgozói 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Augusztus 

 

 

 

Kenyérszentelés 

 

Görög Katolikus 

Templom udvara 

 

 

 

2017.08.

20. 

 

 

Önkormányzati 

forrás 

 

 

 

50 fő 

 

Polgármester, Művelődési 

Ház dolgozói 

„Gyereknek áll a világ!” 

falunapi rendezvény, a 

Családbarát 

Ország Nonprofit 

Köszhasznú Kft. 

szervezésében, az 

EFOP-3.1.1-14- 2015-

00001 

számú, 

Kisgyermekkori 

nevelés támogatása 

elnevezésű kiemelt 

projekt 

keretében 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potoczky Kúria 

Parkja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017.08.

26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pályázati forrás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 fő 

 

 

 

 

 

 

Berzék Község 

Képviselőtestülete, 

Polgármester, Művelődési 

Ház dolgozói 
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Szeptember 

 

Berzéki Perczel Mór 

Óvoda 25 éves 

évfordulós ünnepsége 

 

 

 

Művelődési Ház 

 

 

 

2017.09.

30. 

 

 

 

Önkormányzati 

forrás 

 

 

 

100 fő 

 

Berzéki Perczel Mór Óvoda 

óvodavezető, Művelődési 

Ház dolgozói 

 

 

 

 

Október 

 

 

1956-os 

forradalom és 

szabadságharc ünnepi 

megemlékezése 

 

 

 

 

Művelődési Ház 

 

 

 

 

2017.10.

20. 

 

 

 

 

Iskolai költségvetés 

 

 

 

 

60 fő 

 

Sajóhídvégi II. Rákóczi 

Julianna Általános Iskola 

pedagógusai, Művelődési 

Ház dolgozói 
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December 

 

„Helyi közösségek 

fejlesztése, társadalmi 

szerepvállalás erősítése 

a Sajóládi 

Közművelődési és         

Népművészeti 

Egyesület”, EFOP-

1.3.5-16- 2016-00449 

számú pályázat 

keretében 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Művelődési Ház 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017.12.

01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pályázati forrás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 fő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berzék Község 

Képviselőtestülete, 

Művelődési Ház dolgozói 

 

 

 

Mikulásváró 

ünnepség 

 

 

 

Művelődési Ház 

 

 

 

 

2017.12.

06. 

 

 

 

 

KSZR forrás 

 

 

 

 

130 fő 

 

 

 

Művelődési Ház dolgozói 
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Adventi ünnepség, a 

„Helyi közösségek 

fejlesztése, társadalmi 

szerepvállalás erősítése 

a Sajóládi 

Közművelődési és         

Népművészeti 

Egyesület”, EFOP-

1.3.5-16- 2016-00449 

számú pályázat 

keretében 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Művelődési Ház udvara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017.12.

16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pályázati forrás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120 fő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berzék Község 

Képviselőtestülete, 

Művelődési Ház dolgozói 

 

Berzéki Perczel Mór 

Tagiskola karácsonyi 

ünnepsége 

 

 

 

Művelődési Ház 

 

 

 

2017.12.

22. 

 

 

 

Iskolai költségvetés 

 

 

 

60 fő 

 

Berzéki Perczel Mór 

Tagiskola pedagógusai, 

Művelődési Ház dolgozói 
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Alapítványi 

szilveszter 

 

 

 

Művelődési Ház 

 

 

 

 

2017.12.

31. 

 

 

 

 

Alapítványi forrás 

 

 

 

 

25 fő 

 

 

 

Berzék Községéért 

Közalapítvány 

elnöke 

 

Berzék Rendezvény Rendezvénynaptár 

Berzék, 2018 

2018 Tevékenység Helyszín Időpont Erőforrás 
Indikát

or/ 

Résztv

evők 

száma 

Felelős 

 

 

Február 

 

Perczel Mór Tagiskola 

farsangi bálja 

 

 

Művelődési Ház 

 

 

 

2018.02.

09. 

 

 

Diákönkormányza

ti forrás 

 

 

 

110 fő 

Berzéki Perczel Mór 

Tagiskola pedagógusai, 

Művelődési Ház 

dolgozói 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1948-49-es 

forradalom és 

szabadságharc ünnepi 

megemlékezése- kiállítás 

az ünnephez 

kapcsolódó 

rajzokból 

 

 

 

 

Művelődési Ház 

 

 

 

 

 

2018.03.

14. 

 

 

 

 

 

Pályázati forrás 

 

 

 

 

 

60 fő 

 

 

Berzéki Perczel Mór 

Tagiskola pedagógusai, 

Művelődési Ház dolgozói 
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Március 

Településszépítő nap, a 

„Helyi közösségek 

fejlesztése, társadalmi 

szerepvállalás erősítése a 

Sajóládi Közművelődési 

és Népművészeti 

Egyesület”, EFOP- 1.3.5-

16-2016-00449 

számú pályázat 

keretében 

 

 

 

 

 

Berzék Község 

játszótere, ravatalozó 

parkja 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018.03.

28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pályázati forrás 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 fő 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

Május 

Gyereknap, a „Helyi 

közösségek fejlesztése, 

társadalmi szerepvállalás 

erősítése a Sajóládi 

Közművelődési és 

Népművészeti 

Egyesület”, EFOP- 1.3.5-

16-2016-00449 

számú pályázat 

keretében 

 

 

 

 

 

 

Potoczky Kúria 

Parkja 

 

 

 

 

 

 

 

2018.05.

26. 

 

 

 

 

 

 

 

Pályázati forrás 

 

 

 

 

 

 

 

190 fő 

 

 

 

 

 

Berzék Község Képviselő- 

testülete, 

Művelődési Ház dolgozói 

 

 

 

 

Június 

 

 

 

 

 

Pedagógus nap 

 

 

 

 

Művelődési Ház 

 

 

 

 

 

2018.06.

07. 

 

 

 

 

 

Önkormányzati 

forrás 

 

 

 

 

 

55 fő 

 

 

 

 

Polgármester, Művelődési 

Ház dolgozói 
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Augusztus 

Falunap, a „Helyi 

közösségek fejlesztése, 

társadalmi szerepvállalás 

erősítése a Sajóládi 

Közművelődési és 

Népművészeti 

Egyesület”, EFOP- 1.3.5-

16-2016-00449 

számú pályázat 

keretében 

 

 

 

 

 

 

Potoczky Kúria 

Parkja 

 

 

 

 

 

 

 

2018.08.

18. 

 

 

 

 

 

 

 

Pályázati forrás 

 

 

 

 

 

 

 

350 fő 

 

 

 

 

 

Berzék Község Képviselő- 

testülete, 

Művelődési Ház dolgozói 

 

 

 

 

 

Szeptember 

Őszköszöntő 

délután, a 

„Kulturális 

intézmények a köznevelés 

eredményességéért”, 

EFOP-3.3.2-16 

számú pályázat keretében 

 

 

 

 

 

Művelődési Ház 

 

 

 

 

 

 

2018.09.

29. 

 

 

 

 

 

 

Pályázati forrás 

 

 

 

 

 

 

50 fő 

 

 

 

Berzéki Perczel Mór Óvoda 

óvodavezető, Művelődési 

Ház dolgozói 

 

 

 

 

 

 

 

Október 

Forradalom és 

Szabadságharc 62. 

évfordulója alkalmából 

ünnepség, a 

„Kulturális 

intézmények a köznevelés 

eredményességéért”, 

EFOP-3.3.2-16 

számú pályázat keretében 

 

 

 

 

 

 

 

Művelődési Ház 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018.10.

19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pályázati forrás 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 fő 

 

 

 

 

Sajóhídvégi II. Rákóczi 

Julianna Általános Iskola 

pedagógusai, Művelődési 

Ház dolgozói 
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November 

 

 

Alapítványi bál 

 

Művelődési Ház 

 

 

2018.11.

17. 

 

 

Alapítványi forrás 

 

 

40 fő 

Berzék Községéért 

Közalapítvány 

elnöke 

 

 

December 

 

Mikulásváró 

ünnepség 

 

Művelődési Ház 

 

 

2018.12.

04. 

 

 

KSZR forrás 

 

 

80 fő 

 

Művelődési Ház dolgozói 

  

Idősek napja, a 

„Helyi közösségek 

fejlesztése, társadalmi 

szerepvállalás erősítése a 

Sajóládi Közművelődési 

és Népművészeti 

Egyesület”, EFOP- 1.3.5-

16-2016-00449 

számú pályázat keretében 

 

 

 

 

 

 

 

Művelődési Ház 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018.12.

14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pályázati forrás 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 fő 

 

 

 

 

 

Berzék Község Képviselő- 

testülete, 

Művelődési Ház dolgozói 

 

Adventi ünnepség, a 

„Helyi közösségek 

fejlesztése, társadalmi 

szerepvállalás erősítése a 

Sajóládi Közművelődési 

és Népművészeti 

Egyesület”, EFOP- 1.3.5-

16-2016-00449 

számú pályázat keretében 

 

 

 

 

 

 

 

 

Művelődési Ház 

 

 

 

 

 

 

2018.12.

15. 

 

 

 

 

 

 

Pályázati forrás 

 

 

 

 

 

80 fő 

 

 

 

 

 

Berzék Község Képviselő- 

testülete, 

Művelődési Ház dolgozói 
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Berzéki Perczel Mór 

Tagiskola karácsonyi 

ünnepsége, a 

„Kulturális 

intézmények a köznevelés 

eredményességéért”, 

EFOP-3.2.2-16 

számú pályázat 

keretében 

 

 

 

 

 

 

Művelődési Ház 

 

 

 

 

 

 

 

2018.12.

21. 

 

 

 

 

 

 

 

Pályázati forrás 

 

 

 

 

 

 

 

60 fő 

 

 

 

 

Berzéki Perczel Mór 

Tagiskola pedagógusai, 

Művelődési Ház dolgozói 

 
 

 

 

 

 

Rendezvénynaptár 

Berzék, 2019 

 

 

2019 
 

Tevékenység 
Tervezett 

helyszín 

Tervezett 

időpont 

 

Erőforrás 
Indikát

or/ 

Tervez

ett 

létszám 

 

Felelős 



112 
 

 

 

 

Február 

 

 

Berzéki Perczel Mór 

Tagiskola farsangi 

ünnepsége 

 

 

Művelődési Ház 

 

 

 

2019.02.

22. 

 

 

 

Diákönkormányza

ti forrás 

 

 

 

110 fő 

Berzéki Perczel Mór 

Tagiskola pedagógusai, 

Művelődési Ház dolgozói 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Március 

 

Településszépítő nap, a 

„Helyi közösségek 

fejlesztése, társadalmi 

szerepvállalás erősítése a 

Sajóládi Közművelődési 

és Népművészeti 

Egyesület”, EFOP- 1.3.5-

16-2016-00449 

számú pályázat keretében 

 

 

 

 

Berzék Község 

játszótere, ravatalozó 

parkja 

 

 

 

 

 

2019.03. 

 

 

 

 

 

Pályázati forrás 

 

 

 

 

 

min. 40 

fő 

 

 

 

 

 

Polgármester 

 

 

2. Településszépítő nap, 

a „Helyi közösségek 

fejlesztése, társadalmi 

szerepvállalás 

erősítése a Sajóládi 

Közművelődési és 

Népművészeti 

Egyesület”, EFOP- 1.3.5-

16-2016-00449 

számú pályázat keretében 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berzék Község 

Művelődési Ház udvara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019.03. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pályázati forrás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

min. 40 

fő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polgármester 
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Közösségi fórum, a 

„Helyi közösségek 

fejlesztése, társadalmi 

szerepvállalás erősítése a 

Sajóládi Közművelődési 

és Népművészeti 

Egyesület”, EFOP- 1.3.5-

16-2016-00449 

számú pályázat keretében 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Művelődési Ház 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019.03. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pályázati forrás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

min. 28 

fő 

 

 

 

 

 

 

 

Berzék Község 

Képviselőtestülete, 

Művelődési Ház dolgozói 

1948-49-es 

forradalom és 

szabadságharc ünnepi 

megemlékezése, a 

„Kulturális 

intézmények a köznevelés 

eredményességéért”, 

EFOP-3.3.2-16 

számú pályázat 

keretében 

 

 

 

 

 

 

 

Művelődési Ház 

 

 

 

 

 

 

 

2019.03. 

 

 

 

 

 

 

 

Iskolai költségvetés 

 

 

 

 

 

 

 

50 fő 

 

 

 

 

 

Berzéki Perczel Mór 

Tagiskola pedagógusai, 

Művelődési Ház dolgozói 
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Május 

 

 

 

Közösségi rendezvény – 

Családi délután, a 

„Helyi identitás és kohézió 

erősítése Ónod és 

környékén”, TOP-5.3.1-16-

BO1- 2017-00007 

keretében 

 

 

 

 

 

 

 

Potoczky Kúria 

Parkja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019.05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pályázati forrás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

min. 30 

fő 

 

 

 

 

 

 

 

Berzéki Perczel Mór Óvoda 

óvodavezető, 

Közösségfejlesztő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Augusztus 

 

 

 

 

Kultúrák közötti 

párbeszéd erősítése, a 

„Humán 

szolgáltatások fejlesztése 

Bükkszentkereszten és 

térségében”, EFOP-1.5.2-

16-2017- 

00035 számú pályázat 

keretében 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potoczky Kúria 

Parkja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019.08. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pályázati forrás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 fő 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berzék Község 

Képviselőtestülete, 

Művelődési Ház dolgozói 
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Október 

 

1956-os forradalom és 

szabadságharc ünnepi 

megemlékezése 

 

 

 

Művelődési Ház 

 

 

 

 

2019.10. 

 

 

 

 

Iskolai költségvetés 

 

 

 

 

60 fő 

 

Sajóhídvégi II. Rákóczi 

Julianna Általános Iskola 

pedagógusai, Művelődési 

Ház dolgozói 

 

 

 

 

November 

 

 

Generációs közösségi 

délután, a „Helyi 

identitás és kohézió 

erősítése Ónod és 

környékén”, TOP- 5.3.1-

16-BO1-2017- 

00007 keretében 

 

 

 

 

Művelődési Ház 

 

 

 

 

2019.11. 

 

 

 

 

Pályázati forrás 

 

 

 

 

min. 80 

fő 

 

 

 

Berzék Község 

Képviselőtestülete, 

Művelődési Ház dolgozói, 

Közösségfejlesztő 

 

 

December 

 

 

Mikulásváró 

ünnepség 

 

 

Művelődési Ház 

 

 

 

2019.12. 

 

 

 

KSZR forrás 

 

 

 

130 fő 

 

II. Rákóczi Ferenc Megyei és 

Városi 

Könyvtár, Művelődési Ház 

dolgozói 
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Civil  önszerveződések 

rendezvényei – 

Karácsonyi 

ráhangolódás, a 

„Helyi identitás és kohézió 

erősítése Ónod és 

környékén”, TOP-5.3.1-

16-BO1- 2017-00007 

keretében 

 

 

 

Művelődési Ház 

 

 

 

2019.12. 

 

 

 

Pályázati forrás 

 

 

 

min. 30 

fő 

 

 

Nagy Krisztián Plébániai 

Kormányzó, Berzéki 

Perczel Mór Óvoda 

óvodavezető, 

Közösségfejlesztő 

 

Berzéki Perczel Mór 

Tagiskola karácsonyi 

ünnepsége 

 

 

 

Művelődési Ház 

 

 

2019.12. 

 

 

Iskolai költségvetés 

 

60 fő 

 

Berzéki Perczel Mór 

Tagiskola pedagógusai, 

Művelődési Ház dolgozói 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendezvénynaptár 

Berzék, 2020 

 

2020 
 

Tevékenység 
Tervezett 

helyszín 

Tervezett 

időpont 

 

Erőforrás 
Indik

átor/ 

Terv

ezett 

 

Felelős 
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létszá

m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Február 

 

Berzéki Perczel Mór 

Tagiskola farsangi 

ünnepsége 

 

 

Művelődési Ház 

 

 

 

2020.02. 

 

 

Diákönkormányzati 

forrás 

 

 

 

110 

fő 

Perczel Mór Tagiskola 

pedagógusai, Művelődési 

Ház 

dolgozói 

Civil   önszerveződések 

rendezvényei (nőnap), 
„Helyi identitás és 

kohézió erősítése Ónod és 

környékén”, TOP-5.3.1-

16- BO1-2017-00007 

számú pályázat 

keretében 

 

 

 

 

Művelődési Ház 

 

 

 

 

2020.02. 

 

 

 

 

Pályázati forrás 

 

 

 

 

min. 

30 fő 

 

 

 

Berzék Községéért 

Közalapítvány elnöke, 

Közösségfejlesztő 

 

 

Március 

1948-49-es 

forradalom és 

szabadságharc ünnepi 

megemlékezése 

 

 

Művelődési Ház 

 

 

 

2020.03. 

 

 

 

Iskolai 

költségvetés 

 

 

 

50 fő 

Berzéki Perczel Mór 

Tagiskola pedagógusai, 

Művelődési Ház 

dolgozói 

 
 
 
 

 

3 generációs program – 

Anyák napja, a „Helyi 

identitás és kohézió 

 
 
 

Művelődési Ház 

2020.05. Pályázati forrás 20 fő Berzéki Perczel Mór Óvoda 

óvodavezető, Közösségfejlesztő 
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Május erősítése Ónod 

és környékén”, TOP-5.3.1-

16- 

 Közösségi fórum – 

Családi délután, a 

„Helyi 

identitás és kohézió 

erősítése Ónod és 

környékén”, TOP-5.3.1-

16- BO1-2017- 00007 

keretében 

 

 

 

 

 

Potoczky Kúria 

Parkja 

 

 

 

 

 

 

2020.05. 

 

 

 

 

 

 

Pályázati forrás 

 

 

 

 

 

 

min. 

80 fő 

 

 

 

 

 

Berzéki Perczel Mór Óvoda 

óvodavezető, 

Közösségfejlesztő 

 

 

 

 

 

 

Augusztus 

Kultúrák közötti 

párbeszéd erősítése, a 

„Humán szolgáltatások 

fejlesztése Bükkszentkere 

szten és térségében”, 

EFOP-1.5.2-16- 2017-

00035 

számú pályázat 

keretében 

 

 

 

 

 

Potoczky Kúria 

Parkja 

 

 

 

 

 

 

 

2020.08. 

 

 

 

 

 

 

 

Pályázati forrás 

 

 

 

 

 

 

 

300 

fő 

 

 

 

Berzék Község 

Képviselőtestülete, Berzék 

Községéért Közalapítvány 

elnöke, Művelődési Ház 

dolgozói 

 

 

 

Október 

 

1956-os 

forradalom és 

szabadságharc ünnepi 

megemlékezése 

 

 

 

Művelődési Ház 

 

 

 

2020.10. 

 

 

 

Iskolai 

költségvetés 

 

 

 

60 fő 

Sajóhídvégi II. Rákóczi 

Julianna Általános Iskola 

pedagógusai, Művelődési 

Ház 

dolgozói 
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November 

3 generációs találkozó – 

Szépkorúak 

találkozója, a 

„Helyi 

identitás és kohézió 

erősítése Ónod és 

környékén”, TOP-5.3.1-

16- BO1-2017- 00007 

keretében 

 

 

 

 

 

 

 

 

Művelődési Ház 

 

 

 

 

 

 

2020.11. 

 

 

 

 

 

 

Pályázati forrás 

 

 

 

 

 

 

min. 

20 fő 

 

 

 

 

 

Berzék Község 

Képviselőtestülete, 

Közösségfejlesztő 

      II. Rákóczi Ferenc 

 
Mikulásváró ünnepség Művelődési Ház  

2020.12. 

 

KSZR forrás 

 

130 

fő 

Megyei és Városi 

Könyvtár, 

Művelődési Ház 

      dolgozói 

 Civil 

önszerveződések rendezvényei 

– Készülődés a 

szeretet ünnepére, a 

„Helyi identitás és kohézió 

erősítése Ónod és környékén”, 

TOP-5.3.1-16-BO1-2017-

00007 keretében 

 

Művelődési Ház  

2020.12. 

 

Pályázati forrás 

 

min. 

30 fő 

Berzék Község 
Képviselőtestülete, Nagy 

Krisztián 

Plébániai Kormányzó, 

Berzéki Perczel Mór Óvoda 

óvodavezető, 

Közösségfejlesztő 
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Berzéki Perczel Mór 

Tagiskola karácsonyi 

ünnepsége 

 

 

Művelődési Ház 

 

 

 

2020.12. 

 

 

 

Iskolai 

költségvetés 

 

 

 

60 fő 

Berzéki Perczel Mór 

Tagiskola pedagógusai, 

Művelődési Ház dolgozói 

 

Rendezvénynaptár 

Berzék, 2021 

 

2021 
 

Tevékenység 
Tervezett helyszín Tervezett 

időpont 

 

Erőforrás 
Indiká

tor/Te

rvezet

t 

létszá

m 

 

Felelős 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Február 

 

Berzéki Perczel Mór 

Tagiskola farsangi 

ünnepsége 

 

 

Művelődési Ház 

 

 

 

2021.02. 

 

 

Diákönkormányzati 

forrás 

 

 

 

110 fő 

Perczel Mór Tagiskola 

pedagógusai, Művelődési 

Ház 

dolgozói 

 

3 generációs program – 

Tavaszváró délután, a 

„Helyi identitás és kohézió 

erősítése Ónod és 

környékén”, TOP-5.3.1-

16- BO1-2017- 

00007 számú pályázat 

keretében 

 

 

 

 

 

Művelődési Ház 

 

 

 

 

 

2021.02. 

 

 

 

 

 

 

 

Pályázati forrás 

 

 

 

 

min. 

20 fő 

 

 

Berzéki Perczel Mór Óvoda 

óvodavezető, Berzék 

Községéért Közalapítvány 

elnöke, Közösségfejlesztő 
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Március 

 

Nőnap 

 

 

Művelődési Ház 

 

2021.03. 

 

 

Önkormányzati 

forrás 

 

40 fő 

 

Berzék Község 

Képviselőtestülete, 

Polgármester 

1848-49-es 

forradalom és 

szabadságharc ünnepi 

megemlékezése 

 

 

Művelődési Ház 

 

 

 

2021.03. 

 

 

 

Iskolai költségvetés 

 

 

 

50 fő 

Berzéki Perczel Mór 

Tagiskola pedagógusai, 

Művelődési Ház 

dolgozói 

 

 

 

Május 

 

 

 

Gyereknap 

 

 

Potoczky Kúria 

Parkja 

 

 

 

2021.05. 

 

 

Önkormányzati 

forrás 

 

 

 

300 fő 

 

Berzék Község 

Képviselőtestülete, 

Művelődési Ház dolgozói 

 

 

 

 

 

 

 

Augusztus 

Közösségi fórum –  

Új kenyér ünnepe, a 

„Helyi 

identitás és kohézió 

erősítése Ónod és 

környékén”, TOP-5.3.1-

16- BO1-2017- 

00007 számú 

pályázat keretében 

 

 

 

 

 

 

 

Potoczky Kúria 

Parkja 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021.08. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pályázati forrás 

 

 

 

 

 

 

 

 

min. 

80 fő 

 

 

 

Berzék Község 

Képviselőtestülete, Berzék 

Községéért Közalapítvány 

elnöke, Nagy Krisztián 

Plébániai 

Kormányzó, 

Közösségfejlesztő 
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Október 

 

1956-os 

forradalom és 

szabadságharc ünnepi 

megemlékezése 

 

 

 

Művelődési Ház 

 

 

 

2021.10. 

 

 

 

Iskolai költségvetés 

 

 

 

60 fő 

Sajóhídvégi II. Rákóczi 

Julianna Általános Iskola 

pedagógusai, Művelődési 

Ház 

dolgozói 

 

 

November 

 

 

Idősek napja 

 

Művelődési Ház 

 

 

2021.11. 

 

Önkormányzati 

forrás 

 

 

100 fő 

Berzék Község 

Képviselőtestülete, 

Művelődési Ház 

dolgozói 

 

 

 

 

 

 

 

 

December 

 

 

Mikulásváró ünnepség 

 

 

Művelődési Ház 

 

 

 

2021.12. 

 

 

 

KSZR forrás 

 

 

 

130 fő 

II. Rákóczi Ferenc Megyei és 

Városi 

Könyvtár, Művelődési Ház 

dolgozói 

 

 

Adventi ünnepség 

 

 

Művelődési Ház 

 

 

2021.12. 

 

 

Önkormányzati 

forrás 

 

 

80 fő 

Berzék Község 

Képviselőtestülete, 

Művelődési Ház dolgozói 

 

Berzéki Perczel Mór 

Tagiskola karácsonyi 

ünnepsége 

 

 

Művelődési Ház 

 

 

 

2021.12. 

 

 

 

Iskolai költségvetés 

 

 

 

60 fő 

Berzéki Perczel Mór 

Tagiskola pedagógusai, 

Művelődési Ház 

dolgozói 

Rendezvénynaptár 

Berzék, 2022 
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2022 
 

Tevékenység 
Tervezett 

helyszín 

Tervezett 

időpont 

 

Erőforrás 
Indikát

or/ 

Tervez

ett 

létszá

m 

 

Felelős 

 

 

Február 

 

Berzéki Perczel Mór 

Tagiskola farsangi 

ünnepsége 

 

 

Művelődési Ház 

 

 

 

2022.02. 

 

 

Diákönkormányzati 

forrás 

 

 

 

110 

fő 

Berzéki Perczel Mór 

Tagiskola pedagógusai, 

Művelődési Ház 

dolgozói 

 

 

Március 

 

Nőnap 

 

 

Művelődési Ház 

 

2022.03. 

 

Önkormányzati 

forrás 

 

40 

fő 

 

Berzék Község 

Képviselőtestülete, 

Polgármester 

1848-49-es 

forradalom és 

szabadságharc ünnepi 

megemlékezése 

 

 

Művelődési Ház 

 

 

 

2022.03. 

 

 

 

Iskolai költségvetés 

 

 

 

50 

fő 

Berzéki Perczel Mór 

Tagiskola pedagógusai, 

Művelődési Ház 

dolgozói 

 

 

 

Május 

 

 

 

Gyereknap 

 

 

Potoczky Kúria 

Parkja 

 

 

 

2022.05. 

 

 

Önkormányzati 

forrás 

 

 

 

300 

fő 

 

Berzék Község 

Képviselőtestülete, 

Művelődési Ház dolgozói 
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Augusztu

s 

 

 

 

 

 

 

Falunap 

 

 

 

 

 

Potoczky Kúria 

Parkja 

 

 

 

 

 

 

2022.08. 

 

 

 

 

 

Önkormányzati 

forrás 

 

 

 

 

 

 

300 

fő 

Berzék Község 

Képviselőtestülete, Berzék 

Községéért Közalapítvány 

elnöke, Nagy 

Krisztián Plébániai 

Kormányzó, 

Művelődési Ház 

dolgozói 

 

 

 

Október 

 

1956-os 

forradalom és 

szabadságharc ünnepi 

megemlékezése 

 

 

 

Művelődési Ház 

 

 

 

2022.10. 

 

 

 

Iskolai költségvetés 

 

 

 

60 

fő 

Sajóhídvégi II. Rákóczi 

Julianna Általános Iskola 

pedagógusai, Művelődési 

Ház 

dolgozói 

 

 

 

November 

 

 

 

 

Idősek napja 

 

 

 

Művelődési Ház 

 

 

 

 

2022.11. 

 

 

 

Önkormányzati 

forrás 

 

 

100 

fő 

 

 

Berzék Község 

Képviselőtestülete, 

Művelődési Ház dolgozói 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikulásváró ünnepség 

 

 

Művelődési Ház 

 

 

 

2022.12. 

 

 

 

KSZR forrás 

 

 

 

130 

fő 

II. Rákóczi Ferenc Megyei 

és Városi 

Könyvtár, Művelődési 

Ház dolgozói 

 

 

Adventi ünnepség 

 

 

Művelődési Ház 

 

 

 

2022.12. 

 

 

Önkormányzati 

forrás 

 

 

 

80 

fő 

 

Berzék Község 

Képviselőtestülete, 

Művelődési Ház dolgozói 
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December 

 

Berzéki Perczel Mór 

Tagiskola karácsonyi 

ünnepsége 

 

 

Művelődési Ház 

 

2022.12. 

 

Iskolai költségvetés 

 

 

60 

fő 

 

Berzéki Perczel Mór 

Tagiskola pedagógusai, 

Művelődési Ház 

dolgozói 

Rendezvénynaptár 

Berzék, 2023 

 

2023 
 

Tevékenység 
Tervezett 

helyszín 

Tervezett 

időpont 

 

Erőforrás 
Indikát

or/ 

Tervez

ett 

létszám 

 

Felelős 

 

 

Február 

 

Berzéki Perczel Mór 

Tagiskola farsangi 

ünnepsége 

 

 

Művelődési Ház 

 

 

2023.02

. 

 

Diákönkormányzati 

forrás 

 

110 

fő 

Perczel Mór Tagiskola 

pedagógusai, 

Művelődési Ház 

dolgozói 

 

 

 

Március 

 

Nőnap 

 

 

Művelődési Ház 

 

2023.03

. 

 

Önkormányzati 

forrás 

 

 

40 fő 

 

Berzék Község 

Képviselőtestülete, 

Polgármester 
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 1848-49-es 

forradalom és 

szabadságharc ünnepi 

megemlékezése 

 

 

Művelődési Ház 

 

 

 

2023.03. 

 

 

 

Iskolai 

költségvetés 

 

 

 

50 

fő 

Berzéki Perczel Mór 

Tagiskola pedagógusai, 

Művelődési Ház 

dolgozói 

 

 

Május 

 

 

Gyereknap 

 

Potoczky Kúria 

Parkja 

 

 

2023.05. 

 

Önkormányzati 

forrás 

 

 

300 

fő 

Berzék Község 

Képviselőtestülete, 

Művelődési Ház 

dolgozói 

 

 

 

 

 

Augusztu

s 

 

 

 

 

 

 

Falunap 

 

 

 

 

 

Potoczky Kúria 

Parkja 

 

 

 

 

 

 

2023.08. 

 

 

 

 

 

Önkormányzati 

forrás 

 

 

 

 

 

 

300 

fő 

Berzék Község 

Képviselőtestülete, Berzék 

Községéért Közalapítvány 

elnöke, Nagy 

Krisztián Plébániai 

Kormányzó, Művelődési 

Ház 

dolgozói 

 

 

 

Október 

 

1956-os 

forradalom és 

szabadságharc ünnepi 

megemlékezése 

 

 

 

Művelődési Ház 

 

 

 

2023.10. 

 

 

 

Iskolai 

költségvetés 

 

 

 

60 

fő 

Sajóhídvégi II. Rákóczi 

Julianna Általános Iskola 

pedagógusai, Művelődési 

Ház 

dolgozói 

 

 

Novemb

er 

 

 

Idősek napja 

 

Művelődési Ház 

 

 

2023.11. 

 

Önkormányzati 

forrás 

 

 

100 

fő 

Berzék Község 

Képviselőtestülete, 

Művelődési Ház 

dolgozói 
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December 

 

 

Mikulásváró 

ünnepség 

 

 

Művelődési Ház 

 

 

 

2023.12. 

 

 

 

KSZR forrás 

 

 

 

130 

fő 

II. Rákóczi Ferenc Megyei 

és Városi 

Könyvtár, Művelődési 

Ház 

dolgozói 

 

Adventi ünnepség 

 

Művelődési Ház 

 

 

2023.12. 

 

Önkormányzati 

forrás 

 

 

80 

fő 

Berzék Község 

Képviselőtestülete, 

Művelődési Ház 

dolgozói 

 

Berzéki Perczel Mór 

Tagiskola karácsonyi 

ünnepsége 

 

 

Művelődési Ház 

 

 

 

2023.12. 

 

 

 

Iskolai 

költségvetés 

 

 

 

60 

fő 

Berzéki Perczel Mór 

Tagiskola pedagógusai, 

Művelődési Ház 

dolgozói 
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Köröm Rendezvénynaptár 

 

Rendezvénynaptár 

A rendezvénynaptárban szereplő, Körömben megvalósuló minden program fő koordinátora és felelőse Szabó Antalné közösségfejlesztő. 

 

Köröm településen 2017-ben megvalósult programok 

Rendezvény időpontja Rendezvény megnevezése megjegyzés 

2017. március 15. 1848-49.-es nemzeti ünnepi megemlékezés  

2017. április 8. Roma Világnap  

2017. május 1. Sportnap  

2017. május 27. Rákóczi Fesztivál és falunap  

 2017. december 15. Idősek karácsonya  
 

 

 

Rendezvénynaptár 

Köröm településen 2018-ban megvalósult programok 

Rendezvény időpontja Rendezvény megnevezése megjegyzés 

2018. március 15. 1848-49.-es nemzeti ünnepi megemlékezés  

2018. május 28. Rákóczi Fesztivál és Falunap  

2018. június 12. Roma gyermeknap  

2018. október 23. 1956-os forradalom ünnepi megemlékezés  

2018. december 6. Mikulási ünnepség és karácsonyi megemlékezés  

2018. december 19. Idősek karácsonya  
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Rendezvénynaptár 

Köröm településen 2019-ben megvalósult programok 

Rendezvény időpontja Rendezvény megnevezése megjegyzés  

2019. március 15. 1848-49.-es nemzeti megemlékezés az egész falu bevonásával 

2019. április 8. Roma Kultúra Világnapja a roma közösség bevonásával 

2019. május 1. 

 

TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00007 „A helyi 

identitás és kohézió erősítése Ónodon és 

környékén” 

Sportnap közösségfejlesztési folyamat eredményének 

értékelése, hatások elemzése, a HCS aktualizálása 

20/fő alkalom 100.000 Ft/ alkalom  

2019. május 31. 

TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00007 „A helyi 

identitás és kohézió erősítése Ónodon és 

környékén” 

Rákóczi nap az egész falu bevonásával 

közösségfejlesztési folyamat eredményének 

értékelése, hatások elemzése, a HCS aktualizálása 

80/fő alkalom 100.000 Ft/ alkalom 

2019. október 12. Falunap az egész falu bevonásával 

2019. december 13. 

 

Idősek napja  

2019. december 22. 

TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00007 „A helyi 

identitás és kohézió erősítése Ónodon és 

környékén” 

Advent közösségfejlesztési folyamat eredményének 

értékelése, hatások elemzése, a HCS aktualizálása 

30/fő alkalom 100.000 Ft/ alkalom  

 

Rendezvénynaptár 

Köröm településen 2020-ban megvalósult programok 

Rendezvény időpontja Rendezvény megnevezése megjegyzés  

2020. március 15. 1848-49.-es nemzeti megemlékezés  

2020. április 8. Roma Kultúra Világnapja  

2020. május 1. 

TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00007 „A helyi 

Anyák napja közösségfejlesztési folyamat eredményének 

értékelése, hatások elemzése, a HCS aktualizálása 
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identitás és kohézió erősítése Ónodon és 

környékén” 

20/fő alkalom 100.000 Ft/ alkalom  

2020. május 30. 

TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00007 „A helyi 

identitás és kohézió erősítése Ónodon és 

környékén” 

Rákóczi nap az egész falu bevonásával 

közösségfejlesztési folyamat eredményének 

értékelése, hatások elemzése, a HCS aktualizálása 

80/fő alkalom 100.000 Ft/ alkalom 

2020. október 23. 1956-os forradalom megemlékezése  

2020. december 14.  

TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00007 „A helyi 

identitás és kohézió erősítése Ónodon és 

környékén” 

Idősek napja  közösségfejlesztési folyamat eredményének 

értékelése, hatások elemzése, a HCS aktualizálása 

30 fő / alkalom 

 100.000 Ft/alkalom 

 

 

Rendezvénynaptár 

Köröm településen 2021-ben megvalósult programok 

 

Rendezvény időpontja 

Rendezvény megnevezése megjegyzés  

2021. február 12. 

TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00007 „A helyi 

identitás és kohézió erősítése Ónodon és 

környékén” 

Családi farsang közösségfejlesztési folyamat eredményének 

értékelése, hatások elemzése, a HCS 

aktualizálása 20/fő alkalom 100.000 Ft/ alkalom  

2021. március 15. 1848-49.-es nemzeti megemlékezés   

2021. május 

TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00007 „A helyi 

identitás és kohézió erősítése Ónodon és 

környékén” 

Anyák napja közösségfejlesztési folyamat eredményének 

értékelése, hatások elemzése, a HCS 

aktualizálása 30 fő / alkalom 

100.000 Ft/alkalom 

 

2021. május 29. 

TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00007 „A helyi 

identitás és kohézió erősítése Ónodon és 

környékén” 

Rákóczi nap  közösségfejlesztési folyamat eredményének 

értékelése, hatások elemzése, a HCS 

aktualizálása 80/fő alkalom 100.000 Ft/ alkalom 

2021. szeptember 7. 

TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00007 „A helyi 

identitás és kohézió erősítése Ónodon és 

Elszármazottak találkozója (búcsú) közösségfejlesztési folyamat eredményének 

értékelése, hatások elemzése, a HCS 

aktualizálása 30/fő alkalom 100.000 Ft/ alkalom  
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környékén” 

 

 

2021. október 23. 1956.-os forradalom megemlékezése  

2021. december 5. Mikulás a nagyszülőkkel közösségfejlesztési folyamat eredményének 

értékelése, hatások elemzése, a HCS 

aktualizálása 30/fő alkalom 100.000 Ft/ alkalom  

2021. december 14. 

 

Idősek napja  

 

 

 

Rendezvénynaptár 

Köröm településen 2022-ben megvalósult programok 

Rendezvény időpontja Rendezvény megnevezése megjegyzés  
 

2022. március 15. 1848-49.-es nemzeti megemlékezés  

2022. április 8. Roma Kultúra Világnapja  

2022. május 30. Rákóczi Fesztivál  

2022. október 23. 1956.-os forradalom  

2022. december 14. Idősek napja  
 

Rendezvénynaptár 

Köröm településen 2023-ban megvalósult programok 

Rendezvény időpontja Rendezvény megnevezése megjegyzés  
 

2023. március 15. 1848-49.-es nemzeti  

megemlékezés 

 

2023. április 7. Roma Kulturális Világnapja  

2023. május 27.  Rákóczi Fesztivál   

2023. december 15. Idősek napja  
 

 

Sajóhídvég Rendezvénynaptár 
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Rendezvénynaptár 

A rendezvénynaptárban szereplő, Sajóhídvégen megvalósuló minden program fő koordinátora és felelőse Nagy Helga közösségfejlesztő. 

 

Sajóhídvég településen 2017-ben megvalósult programok: 

rendezvény időpontja rendezvény megnevezése megjegyzés 

2017. március 15. 1848-as nemzeti ünnepi megemlékezés  

2017. augusztus 20. Államalapítás ünnepe megemlékezés  

2017. október 13. Idősek napi rendezvény  

2017. október 23. Október 23-i megemlékezés  

2017. december 3,10,17,23. Adventi gyertyagyújtások  

2017. december 9. Adventi vásár  

Rendezvénynaptár 

Sajóhídvég településen 2018-ben megvalósult programok: 

rendezvény időpontja rendezvény megnevezése megjegyzés 

2018. március 15. 1848-as nemzeti ünnep megemlékezés  

2018. augusztus 20. Államalapítás ünnepe megemlékezése  

2018. október 12. Idősek napi rendezvény  

2018. október 23. Október 23-i megemlékezés  
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2018. december 2.9.16.23. Adventi gyertyagyújtások  

2018. december 8. Adventi vásár  

Rendezvénynaptár 

Sajóhídvég településen 2019-ben megvalósuló, tervezett programok: 

rendezvény időpontja rendezvény megnevezése tervezett helyszín tervezett létszám program tartalma 

2019. március 2. Jótékonysági bál Faluház 50-100 fő  

2019. március 15. Március 15-i 

megemlékezés 

Sajóhídvég, Református 

templom melletti tér 

20 fő Ünnepi megemlékezés 

2019. április KÖZÖSSÉGI 

RENDEZVÉNYEK- 

Sajóhídvég  

Hivatal felavatási 

rendezvény 

Sajóhídvégi Polgármesteri 

Hivatal Sajóhídvég, 

Forgács u. 

80 fő Szórakoztató rendezvény 

TOP-5.3.1-16-BO1- 

2017-00007 „A helyi identitás és 

kohézió erősítése 

Ónodon és környékén”program 

2019. április-május KÖZÖSSÉGI 

RENDEZVÉNYEK- 

Elszármazottak 

találkozója 

Faluház, Táncsics M. u 

33. 

30 fő 
Szórakoztató, zenés program 

TOP-5.3.1-16-BO1- 

2017-00007 „A helyi identitás és 

kohézió erősítése 

Ónodon és környékén” 
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2019. május Gyermeknapi programok Sajóhídvég Iskola udvara 100 fő Gyermekek számára szórakoztató 

programok 

2019. nyár Falunap Sajóhídvég Rákóczi F. 

utca 

100 fő zenés szórakoztató programok 

2019. augusztus 20. Államalapítás ünnepe Sajóhídvég, Játszótér 

melletti tér 

30 fő ünnepi megemlékezés az 

Államalapítás ünnepéhez 

kapcsolódóan 

2019.október 1.  

-Szépkorúak Ünnepe 

Sajóhídvég Faluház 

Táncsics M u. 33. 

80 fő Sajóhídvég nyugdíjas korú 

lakosainak köszöntése, 

szórakoztató műsor keretében 

TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00007 

„A helyi identitás és kohézió 

erősítése Ónodon és környékén” 

2019. ősz GENERÁCIÓK 

KÖZÖTTI 

TUDÁSÁTADÁS- Több 

generációs 

kirándulás 

 20 fő 
TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00007 

„A helyi identitás 

és kohézió erősítése Ónodon és 

környékén 

2019. október 23. Ünnepi megemlékezés Sajóhídvég, Általános 

Iskola  

50 fő megemlékezés az ’56-os 

forradalomra 
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2019. december 

01.08.15.22. 

Adventi gyertyagyújtás Sajóhídvég, Református 

templom 

30 fő karácsonyra hangoló ünnepség 

2019. december 07. KÖZÖSSÉGI 

RENDEZVÉNYEK-  

Adventi örömünnep 

Sajóhídvég, Polgármesteri 

Hivatal melletti nagy 

parkoló 

30 fő 
karácsonyi ünnepség TOP-5.3.1.-

16-BO1-2017-00007 „A helyi 

identitás és kohézió erősítése 

Ónodon és környékén” 

 

 

Rendezvénynaptár 

Sajóhídvég településen 2020-ban megvalósuló, tervezett programok: 

rendezvény időpontja rendezvény megnevezése tervezett helyszín tervezett létszám program tartalma 

2020. február Jótékonysági Bál Sajóhídvég, Faluház 50-100 fő szórakoztató program 

2020. március 6. KÖZÖSSÉGI 

RENDEZVÉNYEK 

Nőnap 

Sajóhídvég Faluház 30 fő Ünnepi megemlékezés 

TOP-5.3.1-16-BO1- 

2017-00007 „A helyi identitás és 

kohézió erősítése 

Ónodon és környékén” 

2020. március 15. Március 15-i 

megemlékezés 

Sajóhídvég Református 

templom melletti tér 

20 fő zenés, szórakoztató program 

2020. május 29.  KÖZÖSSÉGI 

RENDEZVÉNYEK 

Sajóhídvég Általános 

Iskola udvara 

20 fő Szórakoztató program 

TOP-5.3.1-16-BO1- 

2017-00007 „A helyi identitás és 
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Anyák napja kohézió erősítése 

Ónodon és környékén” 

2020. június-július KÖZÖSSÉGI 

RENDEZVÉNYEK 

Falunap 

Sajóhídvég, Rákóczi utca 80 fő zenés, szórakoztató program  

TOP-5.3.1-16-BO1- 

2017-00007 „A helyi identitás és 

kohézió erősítése 

Ónodon és környékén” 

2020. augusztus 20. Államalapítás ünnepe Sajóhídvég, Játszótér 

melletti tér 

30 fő ünnepi megemlékezés az 

Államalapítás ünnepéhez 

kapcsolódóan 

2020. október 9. Idősek napja Sajóhídvég Faluház, 

Táncsics M u. 33. 

80 fő szórakoztató program 

2020. október 23.  Ünnepi megemlékezés Sajóhídvég Általános 

Iskola 

30 fő ünnepi megemlékezés 

2020. december Adventi gyertyagyújtás  Sajóhídvég, Református 

templom 

30 fő karácsonyra hangoló ünnepség 

 

 

 

 

Rendezvénynaptár 

Sajóhídvég településen 2021-ban megvalósuló, tervezett programok: 

rendezvény időpontja rendezvény megnevezése tervezett helyszín tervezett létszám program tartalma 
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2021. február KÖZÖSSÉGI 

RENDEZVÉNYEK- Bál 

Sajóhídvég, Faluház 30 fő szórakoztató program  

TOP-5.3.1-16-BO1- 

2017-00007 „A helyi identitás és 

kohézió erősítése 

Ónodon és környékén” 

2021. március 15. Március 15-i 

megemlékezés 

Sajóhídvég Református 

templom melletti tér 

20 fő zenés, szórakoztató program 

2021. május  GENERÁCIÓK 

KÖZÖTTI 

TUDÁSÁTADÁS- 

Gyereknap 

Sajóhídvég Általános 

Iskola udvara 

20 fő GENERÁCIÓK KÖZÖTTI 

TUDÁSÁTADÁST elősegítő 

program, melynek során az 

idősebb generáció 

közösen kézműveskednek a 

fiatalokkal, átadva tudását. - 

TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00007 

„A helyi identitás 

és kohézió erősítése Ónodon 

2021. augusztus 20. Államalapítás ünnepe Sajóhídvég, Játszótér 

melletti tér 

30 fő ünnepi megemlékezés az 

Államalapítás ünnepéhez 

kapcsolódóan 

2021. október  Idősek napja Sajóhídvég Faluház, 

Táncsics M u. 33. 

80 fő szórakoztató program 

2021. október 23.  Ünnepi megemlékezés Sajóhídvég Általános 

Iskola 

30 fő ünnepi megemlékezés 

2021. december Adventi gyertyagyújtás  Sajóhídvég, Református 

templom 

30 fő karácsonyra hangoló ünnepség 
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Rendezvénynaptár 

2022-ben tervezett programok Sajóhídvégen: 

rendezvény időpontja rendezvény megnevezése 

február Jótékonysági Bál 

március 15. Március 15-i megemlékezés 

augusztus Az Államalapítás ünnepe 

október Idősek napja 

október 23.  Ünnepi megemlékezés 

december Adventi gyertyagyújtás 

Rendezvénynaptár 

2023-ben tervezett programok Sajóhídvégen: 

rendezvény időpontja rendezvény megnevezése 

február Jótékonysági Bál 

március 15. Március 15-i megemlékezés 

augusztus Az Államalapítás ünnepe 

október Idősek napja 
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október 23.  Ünnepi megemlékezés 

december Adventi gyertyagyújtás 

 

 

 

 

 

Rendezvénynaptár 

Sajólád településen 2017-ben megvalósult programok: 

rendezvény időpontja rendezvény megnevezése 

2017. március 15. 1848-as nemzeti ünnepi megemlékezés 

március 19. Húsvéti kiállítás március 19-én 

április 22. Sajóládi Hungarikum Fesztivál és Dalostalálkozó április 22-én 

május 27.  Gyermeknap 

jűlius 1. Falunap 

augusztus 5. Megyei polgárőr találkozó 

augusztus 17. „Sajó vize összeköt” közösségfejlesztő program 

augusztus 20. Államalapítás ünnepe megemlékezés 

szeptember 23. Szüreti mulatság 

október 13. Idősek napi rendezvény 

október 23.  Október 23-i megemlékezés 

december 6.  Mikulás-ünnepség 

december 2, 9, 16, 23.  Adventi gyertyagyújtások 

 

 

 

 

 

 

Rendezvénynaptár 
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Sajólád településen 2018-ban megvalósult programok: 

rendezvény időpontja rendezvény megnevezése 

2018. február 10.  Jótékonysági bál 

március 15. Megemlékezés a 1848-as forradalomra 

március 24.  Tavaszváró Ünnepség 

április 21. Hungarikum fesztivál 

május 26. Gyermeknap 

június 12-től 19-ig Magyar-lengyel közös gyermektábor Mezőkövesden 

június 30. Falunap 

augusztus 20.  Nemzeti Ünnep 

szeptember 29.  Szüreti felvonulás és mulatság 

október 12. Szépkorúak Ünnepe 

október 23.  Ünnepi megemlékezés az 1956-os forradalomra 

december 6.  Mikulás ünnepség és gyermekek karácsonya 

december 1., 8., 15., 22. Adventi gyertyagyújtások 

 

Rendezvénynaptár 

A rendezvénynaptárban szereplő, Sajóládon megvalósuló minden program fő koordinátora és felelőse Takácsné Gah Erzsébet közösségfejlesztő. 

 

Sajólád településen 2019-ben megvalósuló, tervezett programok: 

rendezvény 

időpontja 

rendezvény megnevezése tervezett helyszín tervezett 

létszám 

program tartalma 

2019. február 

16. 

Pál Feri atya katolikus pap, 

mentálhigiénés tanácsadó 

előadása 

Sajóládi református Templom 60 fő Előadás és közösségi fórum a családról 

március 2. Egyesületi Jótékonysági 

Farsangi Bál 

Fráter György Általános Iskola 

Aulája 

120 fő szórakoztató program 

március 15. Március 15-i megemlékezés Sajólád, Ady E. u.  

Polgármesteri Hivatal előtti tér 

50 fő ünnepi megemlékezés 

április 13. Tavaszváró, hagyományőrző Sajólád, Ady E. u.  100 fő hagyományőrző rendezvény, a Húsvéti ünnepkörhöz 
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Húsvéti Ünnepség Polgármesteri Hivatal előtti tér kapcsolódóan 

április 27.  Sajóládi Hungarikum 

Fesztivál 

Sajólád Piactere 150 fő Magyarország értékeinek felvonultatása és 

bemutatása 

május 25.  Gyermeknapi programok Sajólád Piactere 100 fő Gyermekek számára szórakoztató programok 

július 6. Sajóládi Falunap Sajóládi Sportpálya 150 fő zenés szórakoztató programok 

2019. nyár GENERÁCIÓK KÖZÖTTI 

TUDÁSÁTADÁS - Sajólád 

nagyi-unoka közös 

süteménysütés 

Sajóládi Közösségi Ház 20 fő GENERÁCIÓK KÖZÖTTI TUDÁSÁTADÁST 

elősegítő program, melynek során az idősebb 

generáció közösen süt hagyományos süteményeket 

fiatalokkal, átadva tudását. - TOP-5.3.1-16-BO1-

2017-00007 „A helyi identitás és kohézió erősítése 

Ónodon és környékén” 

2019. nyár KÖZÖSSÉGI 

RENDEZVÉNYEK- 

Szalonnasütés 

Sajóládi Közösségi Ház udvara 30 fő OLYAN KÖZÖSSÉGI RENDEZVÉNY, melynek 

során sajóládi lakosok közösen együtt töltenek egy 

estét a tűz körül, szalonnát sütve anekdotázva. TOP-

5.3.1-16-BO1-2017-00007 „A helyi identitás és 

kohézió erősítése Ónodon és környékén” 

augusztus 20. Az államalapítás ünnepe Sajólád, Szent István tér 50 fő ünnepi megemlékezés az Államalapítás ünnepéhez 

kapcsolódóan 

szeptember 28. Szüreti Felvonulás és 

mulatság 

Sajólád Piactere 150 fő zenés utcabál, szórakoztató program 

október 11. RÉSZVÉTELI FÓRUM - 

Szépkorúak Ünnepe 

Fráter György Általános Iskola 

aulája 

80 fő Sajólád nyugdíjas korú lakosainak köszöntése, 

szórakoztató műsor keretében TOP-5.3.1-16-BO1-

2017-00007 „A helyi identitás és kohézió erősítése 

Ónodon és környékén” 

október 23. Ünnepi megemlékezés Sajólád, Ady E. u.  

Polgármesteri Hivatal előtti tér 

50 fő megemlékezés az ’56-os forradalomra 

december 6.  Mikulás-ünnepség Fráter György Általános Iskola 

aulája 

50 fő sajóládi gyermekekhez látogat a Mikulás 

november 30. Adventi Gyertyagyújtás Sajólád, Ady E. u.  

Polgármesteri Hivatal előtti tér 

30 fő karácsonyra hangoló ünnepség 

december 7.  Adventi Gyertyagyújtás Sajólád, Ady E. u.  

Polgármesteri Hivatal előtti tér 

30 fő karácsonyra hangoló ünnepség 

december 14. KÖZÖSSÉGI 

RENDEZVÉNYEK-  

Sajólád, Ady E. u.  

Polgármesteri Hivatal előtti tér 

30 fő karácsonyi ünnepség TOP-5.3.1-16-BO1-2017-

00007 „A helyi identitás és kohézió erősítése Ónodon 
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Adventi örömünnep és környékén” 

december 21.  Adventi Gyertyagyújtás Sajólád, Ady E. u.  

Polgármesteri Hivatal előtti tér 

30 fő karácsonyra hangoló ünnepség 

 

 

Rendezvénynaptár 

Sajólád településen 2020-ban megvalósuló, tervezett programok: 

rendezvény 

időpontja 

rendezvény megnevezése tervezett helyszín tervezett 

létszám 

program tartalma 

2020. február Egyesületi jótékonysági Bál Fráter György Általános Iskola 

aulája 

100 fő szórakoztató program 

március 15.  Március 15-i megemlékezés Sajólád, Ady E. u.  

Polgármesteri Hivatal előtti tér 

50 fő ünnepi megemlékezés 

április KÖZÖSSÉGI 

RENDEZVÉNYEK - 

Tavaszváró, 

hagyományőrző Húsvéti 

Ünnepség 

Sajólád, Ady E. u.  

Polgármesteri Hivatal előtti tér 

100 fő hagyományőrző rendezvény, a Húsvéti ünnepkörhöz 

kapcsolódóan TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00007 „A 

helyi identitás és kohézió erősítése Ónodon és 

környékén” 

 

április Sajóládi Hungarikum 

Fesztivál 

Sajólád Piactere 150 fő Magyarország értékeinek felvonultatása és bemutatása 

május Gyermeknap Sajólád Piactere 100 fő Gyermekek számára szórakoztató programok 

július GENERÁCIÓK KÖZÖTTI 

TUDÁSÁTADÁS - 

többgenerációs 

kézműves nap 

Sajóládi Közösségi Ház 150 fő GENERÁCIÓK KÖZÖTTI TUDÁSÁTADÁST 

elősegítő program, melynek során az idősebb 

generáció közösen kézműveskedk fiatalokkal, átadva 

tudását. - TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00007 „A helyi 

identitás és kohézió erősítése Ónodon és környékén 

július Sajóládi Falunap Sajóládi Sportpálya 150 fő zenés szórakoztató programok 

augusztus Az államalapítás ünnepe Sajólád, Szent István tér 50 fő ünnepi megemlékezés az Államalapítás ünnepéhez 

kapcsolódóan 

szeptember Szüreti Felvonulás és 

mulatság 

Sajólád Piactere 150 fő zenés utcabál, szórakoztató program 

október RÉSZVÉTELI FÓRUM - 

Szépkorúak Ünnepe 

Fráter György Általános Iskola 

aulája 

80 fő Sajólád nyugdíjas korú lakosainak köszöntése, 

szórakoztató műsor keretében TOP-5.3.1-16-BO1-
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2017-00007 „A helyi identitás és kohézió erősítése 

Ónodon és környékén” 

október 23.  Ünnepi megemlékezés Sajólád, Ady E. u.  

Polgármesteri Hivatal előtti tér 

50 fő ünnepi megemlékezés 

Rendezvénynaptár 

Sajólád településen 2021-ben megvalósuló, tervezett programok: 

rendezvény 

időpontja 

rendezvény megnevezése   megjegyzés 

2021. február Egyesületi jótékonysági Bál Fráter György Általános Iskola 

aulája 

100 fő szórakoztató program 

december 6. Mikulás-ünnepség Fráter György Általános Iskola 

aulája 

80 fő sajóládi gyermekekhez látogat a Mikulás 

december Adventi Gyertyagyújtás Sajólád, Ady E. u.  

Polgármesteri Hivatal előtti tér 

30 fő karácsonyra hangoló ünnepség 

március 15.  Március 15-i megemlékezés Sajólád, Ady E. u.  

Polgármesteri Hivatal előtti tér 

50 fő ünnepi megemlékezés 

április  Tavaszváró, 

hagyományőrző Húsvéti 

Ünnepség 

Sajólád, Ady E. u.  

Polgármesteri Hivatal előtti tér 

100 fő hagyományőrző rendezvény, a Húsvéti ünnepkörhöz 

kapcsolódóan  

április Sajóládi Hungarikum 

Fesztivál 

Sajólád Piactere 150 fő Magyarország értékeinek felvonultatása és bemutatása 

május Gyermeknap Sajólád Piactere 100 fő Gyermekek számára szórakoztató programok 

2021. nyár GENERÁCIÓK KÖZÖTTI 

TUDÁSÁTADÁS – 

Táncház- 

Sajóládi Közösségi Ház 20 fő GENERÁCIÓK KÖZÖTTI TUDÁSÁTADÁST 

elősegítő program, melynek során a fiatalabb és idősebb 

generáció közösen táncol, énekel, a hagyomáynok 

átadása céljából.- TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00007 „A 

helyi identitás és kohézió erősítése Ónodon és 

környékén 

 

július Falunap Sajóládi Sportpálya  zenés szórakoztató programok 

augusztus 20.  Az államalapítás ünnepe Sajólád, Szent István tér 50 fő ünnepi megemlékezés az Államalapítás ünnepéhez 

kapcsolódóan 

szeptember Szüreti mulatság Sajólád Piactere 150 fő zenés utcabál, szórakoztató program 
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október RÉSZVÉTELI FÓRUM - 

Szépkorúak Ünnepe 

Fráter György Általános Iskola 

aulája 

80 fő Sajólád nyugdíjas korú lakosainak köszöntése, 

szórakoztató műsor keretében TOP-5.3.1-16-BO1-2017-

00007 „A helyi identitás és kohézió erősítése Ónodon és 

környékén” 

október 23. Ünnepi megemlékezés Sajólád, Ady E. u.  

Polgármesteri Hivatal előtti tér 

50 fő ünnepi megemlékezés 

december 6.  Mikulás-ünnepség Fráter György Általános Iskola 

aulája 

80 fő sajóládi gyermekekhez látogat a Mikulás 

december  Adventi Gyertyagyújtások Sajólád, Ady E. u.  

Polgármesteri Hivatal előtti tér 

30 fő karácsonyra hangoló ünnepség 

december KÖZÖSSÉGI 

RENDEZVÉNYEK - 

Adventi örömünnep 

Sajólád, Ady E. u.  

Polgármesteri Hivatal előtti tér 

30 fő karácsonyra hangoló ünnepség TOP-5.3.1-16-BO1-

2017-00007 „A helyi identitás és kohézió erősítése 

Ónodon és környékén” 

Rendezvénynaptár 

2022.-ben tervezett programok Sajóládon 

rendezvény időpontja rendezvény megnevezése 

február Egyesületi jótékonysági Bál 

március 15.  Március 15-i megemlékezés 

április  Tavaszváró, hagyományőrző Húsvéti Ünnepség 

április Sajóládi Hungarikum Fesztivál 

május Gyermeknap 

július Sajóládi Falunap 

augusztus Az államalapítás ünnepe 

szeptember Szüreti Felvonulás és mulatság 

október Szépkorúak Ünnepe 

október 23.  Ünnepi megemlékezés 

december 6. Mikulás-ünnepség 

december Adventi Gyertyagyújtás 

 

Rendezvénynaptár 
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2023-ban tervezett programok Sajóládon 

rendezvény időpontja rendezvény megnevezése 

február Egyesületi jótékonysági Bál 

március 15.  Március 15-i megemlékezés 

április  Tavaszváró, hagyományőrző Húsvéti Ünnepség 

április Sajóládi Hungarikum Fesztivál 

május Gyermeknap 

július Sajóládi Falunap 

augusztus Az államalapítás ünnepe 

szeptember Szüreti Felvonulás és mulatság 

október Szépkorúak Ünnepe 

október 23.  Ünnepi megemlékezés 

december 6. Mikulás-ünnepség 

december Adventi Gyertyagyújtás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cselekvési terv ÓNOD  
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Sorszám Teendők Most Hamarosan Később Felelős Hogyan? 

1. Projektindítás: 

bemutatkozás, 

megbeszélés 

Pályázatíró, mentor, 

polgármester, jegyző, 

szakmai vezető  

Települések 

polgármesterei, 

szakmai vezető, 

közösségfejlesztők 

Mentor, 

pályázatíró, 

polgármesterek. 

szakmai vezető, 

közösségfejlesztők 

Tarnóczi József 

Ónod 

polgármestere 

Látogatás a 

településekre. 

Projektindítás Ónodon 

2. Szerződéskötés a 

szakmai vezetővel, 

közösségfejlesztőkkel 

2018. 11. 30.  Költségigazolások 

beküldése 

Minden 

településen a 

jegyző 

 

3. Közösségek 

részvételével 

megvalósuló felmérés és 

tervezés 

A Beszámoló alapján 

tervezés 

Cselekvési terv 

elkészítése 

Megvalósítás Közösségfejlesztő Dokumentáció 

elkészítése 

4. Helyzetelemzés Közösségi interjú Közösségi 

beszélgetés 

Közösségi 

felmérés, kérdőív 

szakmai vezető online 

5. Helyi cselekvési terv A Helyzetelemzés 

alapján a terv végig 

gondolása 

 

 

 

Közösségi 

beszélgetés 

A terv 

megvalósítása 

szakmai vezető 

közösségfejlesztők 

megbeszélés 

Sorszám Teendők Most Hamarosan Később Felelős Hogyan? 

 Megbeszélés, a A közösségfejlesztők Közös tervezés, A cselekvési terv Szakmai vezető Személyesen, 
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programok 

összehangolása 

tájékoztatása, 

meghívása 

egyeztetés elkészítése interneten 

6. Rendezvénynaptár Az előző két év 

rendezvénynaptárának 

elemzése 

Átgondolás 

A 

közösségfejlesztők 

megbeszélés, 

közös tervezés, a 

programok 

összehangolása 

A következő 3 év 

tervének 

elkészítése 

szakmai vezető 

közösségfejlesztők 

nyomtatott formátum 

Online 

 IX. Ónodi Böllérverseny 

2019.02. 18. 

Meghívó 

Tervezés 

Feladatlista 

elkészítése 

Előkészületek Solymosi Imréné 

Képviselő-testület 

Knapp Károly 

Megbeszélések 

terv készítése 

 Közösségi információs 

pont kialakítása 

Ónodi Polgármesteri 

Hivatal 

 

Dokumentumok 

rendezése 

Eszközök 

biztosítása 

Információs pont 

működtetése 

szakmai vezető 

közösségfejlesztők 

könyvtáros 

tervezés 

megbeszélés 

kialakítás 

üzemeltetés 

 Közösségi rendezvény, 

Községi Nőnap 

2019. március 6. 

Új rendezvény  

Top 

 

időpont kijelölése Műsorterv 

készítése, 

 

Meghívó 

készítése, 

kiküldése 

szakmai vezető 

közösségfejlesztők 

Bevonni a 

szervezésben segítőket 

Sorszám Teendők Most Hamarosan Később Felelős Hogyan? 

 Nyugdíjas klub időpont kijelölése Műsorterv Meghívás, Plósz Enikő óvoda tornaterme 
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évfordulója, 

születésnapja 

2019. 03. 13. 

készítése szervezés 

 

 

 Ónod múltja képekben Felhívás interneten A szkennelt képek 

összegyűjtése 

Időrendi sorrend, 

arhiválás 

Solymosi imréné Interneten keresztül a 

zárt csoportban, 

személyesen 

 Nemzeti ünnep: március 

15. 

Programterv készítése Műsor 

szereplőinek 

munkája 

Meghívó 

kiküldése 

Cservenyákné 

Módos Ilona 

 

 Színházlátogatás 

2018. 03. 25. Nyíregyháza 

Bevonandó célcsoport: 

egész település 

 

Felhívás Autóbusz rendelés 

résztvevők 

Programterv 

kiküldése 

Plósz Enikő 

 

Személyes, internetes 

megkeresés 

 Nyomtatott újság, 

hírlevél 

Ónodi Tükör 

Időpont kijelölése, 

cikkek leadási 

határidejének 

kijelölése 

Cikkek 

begyűjtése, 

helyesírási hibák 

javítása, 

szerkesztés 

 

Nyomdai 

előkészítés 

megjelenés 

Solymosi Imréné Közös munka, 

online megjelentetés 

Sorszám Teendők Most Hamarosan Később Felelős Hogyan? 

 Generációk közötti 

tudásátadás 

Helyszín, program Közzététel. Programterv Plósz Enikő Internet, 
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Nagyszülő, unoka 

találkozás 

Közös kirándulás 

Top 

Új rendezvény 

20 fő 

 

tervezése Autóbusz 

megrendelése 

kiküldése a 

résztvevőknek 

szórólap 

 Gyermeknap, 

főzőverseny 

Játékok megrendelése Programterv 

készítése 

Felhívás, 

szervezés 

Solymosi Imréné 

Cservenyákné 

Módos Ilona 

Plósz Enikő 

Megbeszélés, 

egyeztetés 

 Közösségi találkozó 

szervezése:  

Ónodi Rákóczi nap 

2019. 06. 29. 

Új rendezvény 

Top 

időpont kijelölése Fellépőkkel 

szerződéskötés 

Plakát, szórólap 

készítése 

szakmai vezető 

 

Megbeszélés. 

feladatlista készítése 

 Nyomtatott újság, 

hírlevél 

Ónodi Tükör 

Időpont kijelölése, 

cikkek leadási 

határidejének 

kijelölése 

Cikkek 

begyűjtése, 

helyesírási hibák 

javítása, 

szerkesztés 

 

 

 

Nyomdai 

előkészítés 

megjelenés 

Solymosi Imréné Közös munka, 

online megjelentetés 

Sorszám Teendők Most Hamarosan Később Felelős Hogyan? 

 Közlekedésbiztonsági 

program 

Időpont kijelölése Gyakorlati oktató Szórólap, felhívás Közösségfejlesztő online megjelentetés 
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Rövid elméleti és 

gyakorlati oktatás  

10-20 fős csoportok 
megtervezett útvonalon.  

Túra időtartama: 1,5- 2 

óra 

CÉLCSOPORT:  

Ónod teljes lakossága 

felkészülése szórólap 

 Szalonnasütés 

Közösségi rendezvény 

30 fő 

Top 

 

Tervezés Felhívás készítése Feladatlista, 

szervezés 

Solymosi Imréné Személyes megkeresés 

internet 

 Nemzeti ünnep 

Augusztus 20. 

Időpont kitűzése Műsorterv 

készítése 

Meghívók 

szervezés 

Solymosi Imréné Megbeszélés 

internet 

szórólap 

 Lecsóparti 

Részvételi fórum 

80 fős rendezvény 

Top 

Új rendezvény 

 

Tervezés, időpont 

kijelölése 

feladatlista 

készítése 

Szervezés 

meghívás 

Solymosi Imréné Személyes megkeresés 

internet 

 Nemzeti ünnep október 23. 

2019. 10. 22. 

Időpont kijelölése Programterv 

készítése 

 Solymosi Imréné 

 

Bevonandó célcsoport: 

az egész település 

lakossága 

 

 

Sorszám Teendők Most Hamarosan Később Felelős Hogyan? 

 Közmeghallgatás Időpont kijelölése  Szórólap, felhívás dr. Polgári Orsolya Bevonandó célcsoport: 



TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00007 „A helyi identitás és kohézió erősítése Ónodon és környékén” 

151 
 

2019. 11. 26. 

 

Tarnóczi József 

 

 

az egész település 

lakossága 

 Idősek napja 

2019. 11. 23. 

Időpont kijelölése Fellépőkkel 

szerződékötés 

Meghívás Solymosi Imréné Bevonandó célcsoport: 

nyugdíjasok 

Helyi vállalkozók, 

óvodások, iskolások 

 Advent 1. vasárnapja 

 

Időpont kijelölése Programterv 

készítése 

Szervezés, 

meghívás 

Solymosi Imréné az egész település: 

 Kiállítás:  Időpont kijelölése Programterv 

készítése 

Szervezés, 

meghívás 

Solymosi Imréné az egész település 

 Advent 2. vasárnapja 

  

Időpont kijelölése Programterv 

készítése 

Szervezés, 

meghívás 

Solymosi Imréné az egész település: 

 Advent 3. vasárnapja 

 

Időpont kijelölése Programterv 

készítése 

Szervezés, 

meghívás 

Solymosi Imréné az egész település 

 Advent 4. vasárnapja 

 

Időpont kijelölése Programterv 

készítése 

Szervezés, 

meghívás 

Solymosi Imréné az egész település: 

 

 

 

A projekt végére a jelen dokumentumban meghatározott szakmai program megvalósul. Elkészül az informatikus nyilatkozata az infokommunikációs 

akadálymentesítésről, amennyiben relevánssá válik, csatoljuk a közösségfejlesztő képzések tanúsítványát.   
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A projekt egész időtartama alatt a helyi nyilvánosság fejlesztése folyamatos feladat. A tevékenység során az alábbi fórumokat kívánjuk fejleszteni: 

hirdető táblák fejlesztése, közösségi oldal. A helyiek akkor aktivizálhatók leginkább helyi ügyekbe való bevonásra, ha úgy érzékelik, hogy a helyi 

döntésekbe való beleszólási lehetőségeik vannak. Ez segíti a társadalmi szerepvállalás és helyi identitás erősödését.  

A projekt időtartama alatt közösségfejlesztő képzések lebonyolítása is megtörténik. A tevékenység során a szakmai vezető és a közösségfejlesztők részt 

vesznek egy 120 órás közösségfejlesztés témájú szakmai továbbképzési programon. A tevékenység célcsoportja a projekt szakmai vezetője, 

közösségfejlesztők.  Indokoltságát tekintve a cél a helyi szakemberek professzionalitásának erősítése, hogy a szakemberek a közösségfejlesztési 

folyamatok megvalósítására felkészült szakemberré váljanak. 

Megállapítható, hogy a projekt eddigi programjainak (közösségi interjúk, közösségi beszélgetések, közösségi felmérés) eredményei alapján a pályázatba 

eddig bevont lakosság igényeinek felmérése során, a megkérdezettek többsége támogatja és hasznosnak találja a pályázat céljait, eddig megvalósult, 

valamint a későbbiekben megvalósuló programokat is.  

Ónod, 2019. 07. 23. 

 


