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Rendezvénynaptár bemutatása 

 

2017- 2018 év a megvalósítást megelőző két év rendezvényei a célterület öt településén 

2019.03-05 hó cselekvési terv kidolgozása alatt megvalósuló programok, akciók 

2019 06. hótól – 2022.05. hóig 3 év megvalósítási időszak – kék színnel vastagon szedett dőlt 

betűtípussal 

Műszaki szakmai eredmény elszámolásához időszakok jelölése – kiemelve a támogatott projekt részét 

képező eseményeket.  

I. negyedév –zöld színnel, vastagon szedett dőlt betűtípussal 

II. negyedév –rózsaszín/barack színnel, vastagon szedett dőlt betűtípussal  

III. negyedév –szürke színnel, vastagon szedett dőlt betűtípussal 

IV. negyedév – sárga színnel, vastagon szedett dőlt betűtípussal 

 

2022. 06. hótól – 2024. 05. hóig fenntartási időszak rendezvényeinek bemutatása a célterület öt 

településén 
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LEGYÜNK TOP-pon ZALÁBAN!-Közösségfejlesztés öt Zalai településen 

RENDEZVÉNYNAPTÁR  
 

Hónapok 

 

Türje Batyk Óhid Mihályfa Sümegcsehi 

2017 

Január  
 

 
  Könyvtári bemutató 

Február Családi teadélután 
 

 
Farsang Farsang 

Számítógép használati 

bemutató 

Március 

Fáklyás felvonulás március 

15.Borverseny 

 

 Ünnepi megemlékezés  Pingpongverseny 

Április 

Nagyszombati körmenet 

ételszentelés 
Búzaszentelés és kórustalálkozó 

 

 Ismeretterjesztő előadás  
Anyák napja kézműves 

foglalkozás 

Május Majális 
 

 
 Anyák napja Májusfa állítás 

Június Pedagógus napSzent Iván éji túra   
 

 
 Kerékpár túra Májusfa kitáncolás 

Július  Falunap 

Falunap 

 

Bagolytúra 

Gyereknap 

 

Falunap 

Nyári gyermekprogram 

Augusztus 
FalunapKenyérszentelés – 

augusztus 20. 
   Nyármarasztaló 

Szeptember Szüreti felvonulás  
Szüreti felvonulás 

hagyományőrzés 

Hősi emlékmű avatás 

 

Szent Mihály nap 

Ruhabörze 

Október Idősek napja   Helyi értékek hete 

Szüreti felvonulás 

Október 23-i megemlékezés 

Állatok világnapja 

November 
 

 
Nyugdíjas Találkozó Márton nap Nyugdíjas találkozó Múltidéző filmvetítés 

December 

Adventi Kuckó 

Mindenki karácsonya 

Szilveszteri köszöntés 

Adventi gyertyagyújtás Adventi készülődés 

Mikulás 

 

Karácsonyi kézműves 

gyerekeknek 

 

Karácsonyi ünnepség 

Szépkorúak karácsonya 
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LEGYÜNK TOP-pon ZALÁBAN!-Közösségfejlesztés öt Zalai településen 

RENDEZVÉNYNAPTÁR  
 

Hónapok 

 

Türje Batyk Óhid Mihályfa Sümegcsehi 

2018 

Január  
 

 
  Könyvtári bemutató 

Február Családi teadélután 
 

 
Farsang Farsang 

Számítógép használati 

bemutató 

Március 

Fáklyás felvonulás március 15. 

Nagyszombati körmenet 

ételszentelésOltónapBorverseny 

 

 
Ünnepi megemlékezés Rőti József életmű kiállítás Pingpongverseny 

Április Búzaszentelés kórustalálkozó 

 

 

 

Ismeretterjesztő előadás  
Anyák napja kézműves 

foglalkozás 

Május  

 

 

 

Májusfa állítás hagyománya Anyák napja Májusfa állítás 

Június 
Szent Iván éji túra 

 

 

 

 

Májusfa kitáncolás  Májusfa kitáncolás 

Július  
Falunap 

 
Bagolytúra Falunap Nyári gyermekprogram 

Augusztus Falunap augusztus 20. 

 

 

 

Falunap Mesefilm vetítés Nyármarasztaló 

Szeptember  

 

 

 

 Szent Mihály nap Ruhabörze 

Október 
Szüreti felvonulásIdősek napja 

 

 

 
  

Szüreti felvonulás 

Állatok világnapja 

November 

 

 

 

Nyugdíjas Találkozó  Adventi kézműves gyerekeknek Múltidéző filmvetítés 

December 

Adventi Kuckó 

Mindenki karácsonya 

 

Szilveszteri köszöntés 

Adventi gyertyagyújtás 

Adventi készülődés 

Mikulás ünnepség 

 

Idősek Napja 

Nyugdíjas találkozó 

Mikulás 

Karácsonyi ünnepség 

Szilveszter 

 

Szépkorúak karácsonya 
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LEGYÜNK TOP-pon ZALÁBAN!-Közösségfejlesztés öt Zalai településen 

RENDEZVÉNYNAPTÁR  
 

Hónapok 

 

Türje Batyk Óhid Mihályfa Sümegcsehi 

Cselekvési terv kidolgozásával párhuzamosan megvalósuló programok, akciók 

Március 

Térségi Oltónap 

 

Téma: oltványok ismertetése, oltás 

gyakorlati bemutató, gazdafórum 

Létszám: 20 fő 

Időpont: 2019. március 09. 

 

Batyk TESZED 

 

Téma: A település önkéntes 

nagytakarítása, 

szemétgyűjtési akció 

Létszám: 15 fő 

Időpont: 2019. március 23. 

 

Szomszédságok Ünnepe 

 

Téma: A célterület lakossága 

találkozási alkalma, közös 

sütögetéssel a kemence mellett. 

Agarász bemutató egyesületi 

képviseletben a térségi 

kutyatulajdonosokkal 

Létszám: 50 fő 

Időpont: 2019. március 30. 

Értékmentő Sümegcsehi 
Magbörze és Oltónap 

 
Téma: A célterületen 
élők hagyományos 
vetőmagjainak cseréje és 
őshonos gyümölcsfajták 
oltványok készítése  
Létszám: 20 fő 
Időpont: 2019. március 
23. 

Április 

 

 

Térségi Borosgazdák találkozója 

 

Téma: A célterületen élő  

borosgazdák találkozása, szakmai 

előadás és térségi borbírálat 

Létszám: 90 fő 

Időpont: 2019. április 13. 

  

Mihályfai Tavaszi Zsongás 

 

Téma: A tavaszi ünnepkörhöz 

kapcsolódó kézműves 

foglalkozás, kopogtató díszek 

készítése a falu kapuinak 

díszítésére, húsvéti ünnepvárás 

hagyományainak 

megteremtésére. 

Létszám:15 fő 

Időpont: 2019. április 13. 

Helytörténeti feltárás 
könyvtári program 

 
Téma: A település múltja, 
épített emlékek 
felfedezése 
Létszám: 25 fő 
Időpont: 2019. április 23. 

 
 

Május 

Bűnmegelőzést és közbiztonság 

javítását segítő program 

Rendőrségi bemutató az óvodában 

Téma: Az óvodásokat érintő játékos 

program a közbiztonság és 

bűnmegelőzés témában 

Rendőrségi program 

Létszám: 30 fő 

Időpont: 2019. május 06. 

 

 
Batyki Faluszépítők 

Közösségi Hete 
programja 

Téma:  
Hagyományteremtő 
virágosítás a település 
arculatának javítása 
érdekében, közösségi 
élmény a település aktív 
magjával a Cselekvő 
közösségek projekt 

 
Óhídi Kerekasztal 

 
Téma: A település aktív 
magjának rendszeres 
találkozása a 
közösségfejlesztési folyam 
előrehaladása és közös 
ügyek megbeszélése 
céljából 
Létszám: 15 fő 
Időpont: 2019. május 29. 

Májusfa állítása és kitáncolás 

 

Téma: A közösségeknek van egy 

közös fája, aminek a kidöntését 

ünnepély, és táncmulatság kíséri. 

Létszám: 30 fő 

Időpont: 2019. május 01. 

 

 

 

 

Májusfa állítása 

Téma: A májusfa a természet 

újjászületésének szimbóluma, 

az ifjúság tavaszi szokásainak 

Európa-szerte ismert 

szimbolikus kelléke. 

Létszám: 80 fő 

Időpont: 2019. május 01. 



Közösségek Hete 
felhívására 
Létszám: 10 fő 
Időpont: 2019. május 11. 

 

Közösségek Hete program 

Téma: Adj esélyt! Közösségben 

gondolkodunk és közösen 

cselekszünk. 

Létszám: 20 fő 

Időpont: 2019. május 11-12. 

Jövőtervező műhely 
Mihályfa 

 
Téma:A település aktív 
magjának rendszeres 
találkozása a 
közösségfejlesztési 
folyamat előrehaladása és 
közös ügyek megbeszélése 
céljából. A 
megvalósításokat követő 
úja feladatok kitűzése. 
Létszám: 10 fő 
Időpont: 2019. május 31. 

Sümegcsehi Infó 

 

Téma: A negyedéves 

települési történéseket, 

eseményeket rögzíti a lap, 

amelyet minden háztartás 

megkap. A helyiek írják és 

szerkesztik. 

Létszám: 10 fő 

Időpont: 2019. május 

 

 
Gyermeknap és Ifjúsági 

Találkozó 
 

Téma: A hagyományos 
gyermeknapi forgatag, sok 
játék, móka és kacagás, a 
térség fiataljaival 
kiegészülve 
Létszám: 30 fő 
Időpont: 2019. május 25. 
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LEGYÜNK TOP-pon ZALÁBAN!-Közösségfejlesztés öt Zalai településen 

RENDEZVÉNYNAPTÁR  
 

Hónapok 

 

Türje Batyk Óhid Mihályfa Sümegcsehi 

2019 (1. év I. negyedév) 

Június 

Pünkösdölő 

 

Téma: Énekes-táncos 

adománygyűjtő, faluköszöntő 

népszokás felelevenítése a 

célterületen, szentmise, pünkösdi 

királynéválasztás 

Létszám: 30 fő 

Időpont: 2019. június 

 

  

Mihályfa Értéktár Bizottság 

megalakítása 

Téma: Feladatai közé 

tartozik a településen 

fellelhető nemzeti értékek 

azonosításának szervezése, a 

településen fellelhető 

nemzeti értékek adatait 

tartalmazó gyűjtemény 

létrehozása, valamint azok 

megyei értéktárba történő 

megküldése. 

Létszám: 5 fő 

Időpont: 2019. június 30. 

Hagyományőrző 
Májusfa kitáncolás 

 
Téma: A helyiek közös 
ünnepe, táncmulatság a 
közösségi élménnyel a 
helyi identitástudat 
erősítésére. 
Létszám: 80 fő 
Időpont: 2019. június 
01. 

Hegyi barangolás Szent Iván 

éjszakáján 

Téma: Szent Iván éjszakai túra 10 

km, borospince látogatás, nyári 

napforduló ünnepe, szalonnasütés 

Létszám: 90 fő 

Időpont:2019. június 

 

Július 

Térségi Gyermek 
Műfüvesbajnokság 

 
Téma: A célterületen élő 
labdarúgást szerető fiatalok 
találkozója 
Létszám: 40 fő 
Időpont: 2019. július  

  

Mihályfai Értéktár Kiállítás 

 

Téma: A településen 

fellelhető nemzeti értékek 

kiállítása 

Létszám: 120 fő 

Időpont: 2019. július 

 



Helytörténeti vándortábor 
fiataloknak 

Téma: A célterületen élő felső 
tagozatos és középiskolás 
diákok táboroznak az öt 
településen, 
forgószínpadszerűen és 
feltérképezik a települések 
történelmi, gazdagsági, 
életmódbeli, vallási 
szokásainak, hagyományait. 
Települések múltjának feltárása, 
megismertetése, helytörténeti 
kiállítás anyagának 
összegyűjtése 
Létszám: 25 fő 
Időpont: 2019. július 29-
augusztus 2. 

Helytörténeti 
vándortábor fiataloknak 
Téma: A célterületen élő 
felső tagozatos és 
középiskolás diákok 
táboroznak az öt 
településen, 
forgószínpad-szerűen 
és feltérképezik a 
települések történelmi, 
gazdagsági, 
életmódbeli, vallási 
szokása-inak, 
hagyományait. 
Települések múltjának 
feltárása, 
megismertetése, 
helytörténeti kiállítás 
anyagának 
összegyűjtése 
Létszám: 25 fő 
Időpont: 2019. július29-
augusztus 2. 

Helytörténeti vándortábor 
fiataloknak 

Téma: A célterületen élő felső 
tagozatos és középiskolás 
diákok táboroznak az öt 
településen, 
forgószínpadszerűen és 
feltérképezik a települések 
történelmi, gazdagsági, 
életmódbeli, vallási 
szokásainak, hagyományait. 
Települések múltjának 
feltárása, megismertetése, 
helytörténeti kiállítás 
anyagának összegyűjtése 
Létszám: 25 fő 
Időpont: 2019. július29-
augusztus 2. 

Helytörténeti 
vándortábor fiataloknak 

Téma: A célterületen élő 
felső tagozatos és 
középiskolás diákok 
táboroznak az öt 
településen, 
forgószínpadszerűen és 
feltérképezik a 
települések történelmi, 
gazdagsági, életmódbeli, 
vallási szokásainak, 
hagyományait. 
Települések múltjának 
feltárása, 
megismertetése, 
helytörténeti kiállítás 
anyagának 
összegyűjtése. 
Létszám: 25 fő 
Időpont: 2019. július 29-
augusztus 2. 

 

Helytörténeti 
vándortábor fiataloknak 
Téma: A célterületen 
élő felső tagozatos és 
középiskolás diákok 
táboroznak az öt 
településen, 
forgószínpadszerűen és 
feltérképezik a 
települések történelmi, 
gazdagsági, 
életmódbeli, vallási 
szokásainak, 
hagyományait. 
Települések múltjának 
feltárása, 
megismertetése, 
helytörténeti kiállítás 
anyagának 
összegyűjtése 
Létszám: 25 fő 
Időpont: 2019. július 29-
augusztus 2. 

 

 

BatykiElszármazottak 
Találkozója 

 
Téma: A településről 
elszármazottak 
meghívása és 
találkozása a helyiekkel, 
kohézió erősítése zenés 
program keretei között 
Létszám: 80 fő 
Időpont: 2019. július 

Térségi Éjszakai Bagolytúra 

 

Téma: Túra a célterületen élők 

bevonásával, csapatok nevezésével. 

Akadályversenyek éjszakai 

baglyokként. 

Létszám: 100 fő 

Időpont: 2019. július 

  

Július 

Szomszédsági Tanács 
Téma: A konzorciumi 
települések 
véleményformálóiból 
szerveződött csoport, akik 
rendszeresen üléseznek és a 
közös ügyeket megvitatják. A 
csoport tagjai cserélődhetnek 
és a tanács tagja a szakmai 

Szomszédsági Tanács 
Téma: A konzorciumi 
települések 
véleményformálóiból 
szerveződött csoport, 
akik rendszeresen 
üléseznek és a közös 
ügyeket megvitatják. A 
csoport tagjai 
cserélődhetnek és a 

Szomszédsági Tanács 
Téma: A konzorciumi 
települések 
véleményformálóiból 
szerveződött csoport, akik 
rendszeresen üléseznek és a 
közös ügyeket megvitatják. A 
csoport tagjai cserélődhetnek 
és a tanács tagja a szakmai 
vezető és projektmenedzsment 

Szomszédsági Tanács 
Téma: A konzorciumi 
települések 
véleményformálóiból 
szerveződött csoport, 
akik rendszeresen 
üléseznek és a közös 
ügyeket megvitatják. A 
csoport tagjai 
cserélődhetnek és a 

Szomszédsági Tanács 
Téma: A konzorciumi 
települések 
véleményformálóiból 
szerveződött csoport, 
akik rendszeresen 
üléseznek és a közös 
ügyeket megvitatják. A 
csoport tagjai 
cserélődhetnek és a 



vezető és 
projektmenedzsment 
Létszám: 10 fő 
Időpont: 2019. július 30. 

tanács tagja a szakmai 
vezető és 
projektmenedzsment 
Létszám: 10 fő 
Időpont: 2019. július 30. 

Létszám: 10 fő 
Időpont: 2019. július 30. 

tanács tagja a szakmai 
vezető és 
projektmenedzsment 
Létszám: 10 fő 
Időpont: 2019. július 30. 

tanács tagja a szakmai 
vezető és 
projektmenedzsment 
Létszám: 10 fő 
Időpont: 2019. július 30. 

Augusztus 

Helyi kézműves tábor 
 

Téma: A célterülten élő 
fazekasság iránt érdeklődő 
fiatalok tábora 
agyagozás, fazekasság, festés 
és szoborkészítés - helyi 
kézművesek bemutatkozása 
Létszám: 20 fő 
Időpont: 2019. augusztus 21-
23. 
 

  

Falunap és 
Szomszédságok 

Ünnepe 
Téma: A hagyomány-
őrző települési ünnepet 
kibővítjük konzorciumi 
partnereink 
meghívásával, hogy 
megismerjük egymást, 
jó szomszédságok 
alakuljanak ki a 
családok között is, 
erősítve ezzel az 
együttműködésünket. 
Létszám:100 fő 
Időpont: 
2019.augusztus 03. 
 
 

Nyármarasztaló 
Faluünnep 

 
Téma: A falu 
közösségének ünnepe, 
Fellépő vendégek, 
gyereknek barkácsolás, 
programok, 
parasztpróba 
felnőtteknek. Közös 
bográcsozás a 
célterületen élőkkel. 
Létszám: 200 fő 
Időpont:  
2019. augusztus 24. 

 
 

Hazaváró nyári fesztivál 
 

Téma: Fiatalok visszavárása, 
helyi értéktár eredményeinek 
bemutatása, társközségek 
bemutatkozója, helyi 
csoportok bemutatkozója 
Létszám: 200 fő 
Időpont: 2019. augusztus 17. 
 

 

 

Falunap és Szomszédságok 
Ünnepe 

Téma: A hagyományőrző 
települési ünnepet kibővítjük a 
konzorciumi partnereink 
meghívásával, hogy 
megismerjük egymást, jó 
szomszédságok alakuljanak ki 
a családok között is, erősítve 
ezzel az együttműködésünket. 
Az elszármazottakat is 
hazahívjuk. 
Létszám: 100 fő 
Időpont: 2019. augusztus 24. 
 
 
 
 
 

 

Sümegcsehi Infó 

Téma: A negyedéves 

települési történéseket, 

eseményeket rögzíti a lap, 

amelyet minden háztartás 

megkap. A helyiek írják és 

szerkesztik. 

Létszám: 10 fő 

Időpont: 2019. augusztus 



 

Hónapok 

 

Türje Batyk Óhid Mihályfa Sümegcsehi 

2019. (1. év II. negyedév) 

Szeptember 

Türjei Vigadalom 
 
Téma: Szüreti felvonulás 
kibővül a betakarítás 
ünneppel, 
hagyományápolás, helyi 
identitástudat erősítése a 
célterületen 
Létszám: 150 fő 
Időpont: 2019. szeptember 

Batyk múltja: szellemi 

örökség feltárása 

 

Téma: Települési 

értékfeltáró tevékenység 

eredményei dokumentálása 

Létszám: 10 fő 

Időpont: 2019. szeptember 

Őszi betakarítási és 
szőlőünnep 

 
Téma: A szüreti hagyományok 
felelevenítése, népviseletben 
szüreti felvonulás a 
célterületen élőkkel és este 
zenés mulatság az aktív 
kikapcsolódásra vágyóknak, 
közösségi élménnyel. 
Létszám: 100 fő 
Időpont: 2019. szeptember 05. 
 

Szent Mihály Nap 
 

Téma: 
Hagyományőrzés, 
pásztortűzgyújtás és a 
gazdasági év 
befejezésének ünnepe a 
célterületen, mely újabb 
alkalom a közösségi 
együttlétre. 
Létszám: 80 fő 
Időpont: 2019. 
szeptember 28. 

 

Batyki Idősek Napja 
 

Téma: Időskorúak 
köszöntése, közösségi 
élmények átélése zenei 
programmal, közös 
dalolás 
Létszám: 80 fő 
Időpont: 2019. 
szeptember 27. 
 

  

Közösségi Kiállításhelyi és 

térségi alkotók munkáiból 

 

Téma: A célterületen élő 

amatőr alkotók munkáiból 

kiállítás készüla helyiek 

szervezésében 

Létszám: 30 fő 

Időpont: 2019. szeptember 

21. 

Helytörténeti tábor 
eredményeinek bemutatása, 

kiállítás 
 
Téma: A táborban készült 
fotók, dokumentumok, 
alkotások bemutatása 
Létszám: 20 fő  
Időpont: 2019.szeptember 30. 
 

 

Október 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Szüreti Szilvásgombóc 
Fesztivál 

 
Téma:A hagyományt 
tartva a szüret 
lezárásának 
megünneplése.A térség 
szilvafáinak termése 
adja az alapot a zenés 
fesztiválhoz. 
Létszám: 350 fő 
Időpont: 2019. október 
05. 



Szomszédsági Tanács 
Téma: A konzorciumi 
települések 
véleményformálóiból 
szerveződött csoport, akik 
rendszeresen üléseznek és a 
közös ügyeket megvitatják. A 
csoport tagjai cserélődhetnek 
és a tanács tagja a szakmai 
vezető és projektmenedzsment 
Létszám: 10 fő 
Időpont: 2019. október 29. 

Szomszédsági Tanács 
Téma: A konzorciumi 
települések 
véleményformálóiból 
szerveződött csoport, 
akik rendszeresen 
üléseznek és a közös 
ügyeket megvitatják. A 
csoport tagjai 
cserélődhetnek és a 
tanács tagja a szakmai 
vezető és 
projektmenedzsment 
Létszám: 10 fő 
Időpont: 2019. október 
29. 

Szomszédsági Tanács 
Téma: A konzorciumi 
települések 
véleményformálóiból 
szerveződött csoport, akik 
rendszeresen üléseznek és a 
közös ügyeket megvitatják. A 
csoport tagjai cserélődhetnek 
és a tanács tagja a szakmai 
vezető és 
projektmenedzsment 
Létszám: 10 fő 
Időpont: 2019. október 29. 

Szomszédsági Tanács 
Téma: A konzorciumi 
települések 
véleményformálóiból 
szerveződött csoport, 
akik rendszeresen 
üléseznek és a közös 
ügyeket megvitatják. A 
csoport tagjai 
cserélődhetnek és a 
tanács tagja a szakmai 
vezető és 
projektmenedzsment 
Létszám: 10 fő 
Időpont: 2019. október 
29. 

 

Szomszédsági Tanács 
Téma: A konzorciumi 
települések 
véleményformálóiból 
szerveződött csoport, 
akik rendszeresen 
üléseznek és a közös 
ügyeket megvitatják. A 
csoport tagjai 
cserélődhetnek és a 
tanács tagja a szakmai 
vezető és 
projektmenedzsment 
Létszám: 10 fő 
Időpont: 2019. október 
29 

 

Színházlátogatás 

Téma: Művelődő közösségek közös 

színházlátogatása a célterületen 

élőkkel 

Létszám: 40 fő 

Időpont: 2019. október 19. 

    

November 

Közérdekű tankatalógus 
 

Téma:név és címjegyzék, 
amelyben a tapasztalat, tudás 

és érdeklődés 
megjelenik.Rendszeres 

találkozások a gyűjtőmunka 
során. 

Létszám: 15 fő 
Időpont: 2019. november 

Közérdekű 
tankatalógus 

 
Téma:név és 

címjegyzék, amelyben a 
tapasztalat, tudás és 

érdeklődés 
megjelenik.Rendszeres 

találkozások a 
gyűjtőmunka során. 

Létszám: 15 fő 
Időpont: 2019. 

november 

Közérdekű tankatalógus 
 

Téma:név és címjegyzék, 
amelyben a tapasztalat, tudás 

és érdeklődés 
megjelenik.Rendszeres 

találkozások a gyűjtőmunka 
során. 

Létszám: 15 fő 
Időpont: 2019. november 

Közérdekű 
tankatalógus 

 
Téma:név és 

címjegyzék, amelyben a 
tapasztalat, tudás és 

érdeklődés 
megjelenik.Rendszeres 

találkozások a 
gyűjtőmunka során. 

Létszám: 15 fő 
Időpont: 2019. 

november 

Közérdekű 
tankatalógus 

 
Téma:név és 

címjegyzék, amelyben a 
tapasztalat, tudás és 

érdeklődés 
megjelenik.Rendszeres 

találkozások a 
gyűjtőmunka során. 

Létszám: 15 fő 
Időpont: 2019. 

november 



 

Adventi forgatag 

 

Téma: Kézműves 

foglalkozáson a település 

arculatához igazodva 

készülnek dekorációs 

elemek nemcsak a falu 

központjában, hanem a 

családi birtokokon is 

elhelyezve. 

Létszám: 20 fő 

Időpont: 2019. november 

 

  

Óhídi Élhető lét előadás 

 

Téma: Hogyan őrizzük meg az 

egészségünket? Az orvos válaszol 

Létszám: 20 fő 

Időpont: 2019. november 

Idősek Napja 

 

Téma: Szépkorúak 

megbecsülésére és 

tiszteletadás a dolgos 

évekért szerveződik az 

esemény, ezáltal is hasznos 

tagjaivá válnak az 

időskorúak a helyi 

közösségnek.  

Létszám: 40 fő 

Időpont: 2019. november 

Sümegcsehi Infó 

 

Téma: A negyedéves 

települési történéseket, 

eseményeket rögzíti a lap, 

amelyet minden háztartás 

megkap. A helyiek írják és 

szerkesztik. 

Létszám: 10 fő 

Időpont: 2019. november 

 
Óhídi értéktár 

kutatóközössége megalakulás 
 

Téma: A helyi identitástudat 
erősítésére a települési 
értékek feltérképezésére 
alakult közösség munkáját 
fedi. 
Létszám: 10 fő 
Időpont: 2019. november 
 

 

  



 

 

Hónapok 

 

Türje Batyk Óhid Mihályfa Sümegcsehi 

2019. (1. év III. negyedév) 

December 

Türjei Polgárrá avatás 

 

Téma: Az adott évben született 

gyermekek ünnepélyes polgárrá 

avatási ceremóniája, a helyi 

identitástudat erősítése 

Létszám: 20 fő 

Időpont: 2019. december 

Adventi gyertyagyújtás 
és Kézműves 
Foglalkozás 

 
Téma: Adventi 
gyertyagyújtás a 
közösségben. 
Kézműves foglalkozás 
alatt koszorúkészítés, 
asztali díszek készítése  
Létszám: 10 fő 
Időpont: 2019. 
december 01. 
 
 

Karácsonyi ünnepkör - 

készülődés –klubfoglalkozás 

 

Téma: Közös karácsonyi 

dekorációk készítése 

Létszám: 25 fő 

Időpont: 2019. december 

 
Falukarácsony 

 
Téma: A falu megszentelt 
ünnepén együtt várjuk 
vallási közösségben a 
Fény, a Kisjézus 
születését olyan 
eseményen, ahol év végén 
számot adunk a közösségi 
munkáról és asztal mellé 
gyűlve ünnepelünk, 
kilépve a hétköznapokból. 
Létszám: 100 fő 
Időpont: 2019. december 
21. 
 
 

Falumikulás  
 

Téma: A település 
gyermekei részére 
közösségi esemény a 
Mikulás érkezése a 
faluban, ez már 
hagyománnyá vált az évek 
alatt. Dallal és versekkel 
köszöntve a 
nagyszakállút. 
Létszám: 30 fő 
Időpont: 2019. december 
05. 

Települési Kalendárium 
 

Téma: A helytörténeti feltárás 
eredményei és a település 
bemutatkozása 
Példányszám: 360 db 
Időpont: 2019. december 31. 

 

 
Idősek Napja és 
Falukarácsony 

 
Téma: A településen élő 
szépkorúak köszöntése és 
generációk találkozása a 
szeretet ünnepén. 
Karácsonyi dekorációk 
készítése helyi segítők 
bevonásával. 
Létszám: 100 fő 
Időpont: 2019. december 
20. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Idősek Karácsonya 
 

Téma: A helyi szépkorúak 
megvendégelése, helyi 
színjátszók, pávakör 
éneke mellett. 
Létszám: 70 fő 
Időpont:  
2019. december 14. 
 



 
 

2020 

Január 

Szomszédsági Tanács 
 

Téma: A 
konzorciumitelepülések 
véleményformálóiból 
szerveződött csoport, akik 
rendszeresen üléseznek és a 
közös ügyeket megvitatják. A 
csoport tagjai cserélődhetnek 
és a tanács tagja a szakmai 
vezető és 
projektmenedzsment 
Létszám: 10 fő 
Időpont: 2020. január 31. 
 

Szomszédsági Tanács 
 

Téma: A konzorciumi 
települések 
véleményformálóiból 
szerveződött csoport, 
akik rendszeresen 
üléseznek és a közös 
ügyeket megvitatják. A 
csoport tagjai 
cserélődhetnek és a 
tanács tagja a szakmai 
vezető és 
projektmenedzsment 
Létszám: 10 fő 
Időpont: 2020. január 
31. 

Szomszédsági Tanács 
 

Téma: A konzorciumi 
települések 
véleményformálóiból 
szerveződött csoport, akik 
rendszeresen üléseznek 
és a közös ügyeket 
megvitatják. A csoport 
tagjai cserélődhetnek és a 
tanács tagja a szakmai 
vezető és 
projektmenedzsment 
Létszám: 10 fő 
Időpont: 2020. január 31. 
 

Szomszédsági Tanács 
 
Téma: A konzorciumi 
települések 
véleményformálóiból 
szerveződött csoport, akik 
rendszeresen üléseznek 
és a közös ügyeket 
megvitatják. A csoport 
tagjai cserélődhetnek és a 
tanács tagja a szakmai 
vezető és 
projektmenedzsment 
Létszám: 10 fő 
Időpont: 2020. január 31. 
 

Szomszédsági Tanács 
 

Téma: A konzorciumi 
települések 
véleményformálóiból 
szerveződött csoport, akik 
rendszeresen üléseznek 
és a közös ügyeket 
megvitatják. A csoport 
tagjai cserélődhetnek és a 
tanács tagja a szakmai 
vezető és 
projektmenedzsment 
Létszám: 10 fő 
Időpont: 2020. január 31. 
 

 
 

  

Színházlátogatás 
 

Téma: Művelődő 
közösségek közös 
színházlátogatása a 
célterületen élőkkel 
Létszám: 40 fő 
Időpont: 2020. január 18. 

 

Február 

Téli estek előadássorozat 
 
Téma: Az öko gazdálkodás-
borászat, közösségépítés helyi 
szereplők és meghívott 
előadók bevonásával 
Létszám: 15 fő 
Időpont: 2020. február 28. 

 

  

Mihályfai Téli Estek  

Téma: Hogyan őrizzük meg az 

egészségünket? Az orvos válaszol 

Létszám: 20 fő 

Időpont: 2020. január 

 

 

 



 

 

 

Hónapok 

 

Türje Batyk Óhid Mihályfa Sümegcsehi 

2020. (1. év IV. negyedév) 

Március 

Térségi Oltónap 

 

Téma:Oltványok ismertetése, oltási 

és szemzési gyakorlati bemutató, 

gazdafórum 

Létszám: 20 fő 

Időpont: 2020. március 

 

 

Batyk TESZED 

 

Téma: A település önkéntes 

nagytakarítása, szemétgyűjtési 

akció 

Létszám: 15 fő 

Időpont: 2020. március  

 

 

 
Jövőtervező műhely 

Mihályfa 
 

Téma: A település aktív 
magjának rendszeres 
találkozása a 
közösségfejlesztési 
folyamat előrehaladása 
és közös ügyek 
megbeszélése céljából. A 
megvalósításokat követő 
úja feladatok kitűzése. 
Létszám: 10 fő 
Időpont: 
2020. március 6. 

ÉrtékmentőMagbörze 
és Oltónap 

 
Téma: A célterületen 
élők hagyományos 
vetőmagjainak cseréje 
és őshonos 
gyümölcsfajták 
oltványok készítése  
Létszám: 20 fő 
Időpont: 2020. 
március 07. 

Április    

Mihályfai Tavaszi Zsongás 

 

Téma: A tavaszi ünnepkörhöz 

kapcsolódó online 

kézművesség, milyen húsvéti 

dekorációval készülnek a 

közösségek a célterületen - 

fotósorozat 

Létszám: 30 fő 

Időpont: 2020. április 6-12. 

 

 
 

Május 

Közösségek Hete 

 

Téma: A „cselekvő közösségek” 

megmutatkozása a célterületen 

Mit főzzek ma magamnak? – Mi 

rotyog a türjei fazekakban? 

online közösségfejlesztés 

Batyki Faluszépítők 
Közösségi Hete 

programja 
 

Téma:Hagyományteremtő 
virágosítás a település 
arculatának javítása 

Óhídi Kerekasztal 
 
Téma: A település aktív 
magjának rendszeres 
találkozása a 
közösségfejlesztési folyam 
előrehaladása és közös 

Helyi hagyományok 

felelevenítése 

Májusfa állítása 

Közösen a közösség erejével! 

 

Téma: Minden család a 

 

Sümegcsehi Infó 

 

Téma: A negyedéves 

települési történéseket, 

eseményeket rögzíti a lap, 

amelyet minden háztartás 



Létszám: 30 fő 

Időpont: 2020. május 11-17. 

 

érdekében, közösségi 
élmény a település aktív 
magjával a Cselekvő 
közösségek projekt 
Közösségek Hete 
felhívására 
Létszám: 10 fő 
Időpont:  
2020. május 16. 
 

ügyek megbeszélése 
céljából 
Létszám: 15 fő 
Időpont: 2020. május 29. 

 

célterületen a kapufélfára állít 

egy májusfát vagy májuságat. 

A közösségeknek van egy 

jelképes közös fája, aminek a 

kidöntését ünnepély, és 

táncmulatság kíséri a 

vészhelyzet elmúlásával 

Létszám: 30 fő 

Időpont: 2020. május 01. 

megkap. A helyiek írják 

és szerkesztik. 

Létszám: 10 fő 

Időpont: 2020. május 

Közösségek Hete 

 

Téma: A „cselekvő közösségek” 

megmutatkozása a célterületen 

Nagyanyáink süteményei – 

Sütifalók  

online közösségfejlesztés 

Létszám: 30 fő 

Időpont: 2020. május 11-17. 

 

 

  



 

 

Hónapok 

 

Türje Batyk Óhíd Mihályfa Sümegcsehi 

2020. (2. év I. negyedév) 

Június 

Szomszédsági Tanács 
 

Téma: A konzorciumi 
települések 
véleményformálóiból 
szerveződött csoport, akik 
rendszeresen üléseznek és a 
közös ügyeket megvitatják.  
A csoport tagjai 
cserélődhetnek és a tanács 
tagja a szakmai vezető és 
projektmenedzsment 
Létszám: 10 fő 
Időpont: 2020. június 

 
Szomszédsági Tanács 

 
Téma: A konzorciumi 

települések 
véleményformálóiból 

szerveződött csoport, akik 
rendszeresen üléseznek 

és a közös ügyeket 
megvitatják. A csoport 

tagjai cserélődhetnek és a 
tanács tagja a szakmai 

vezető és 
projektmenedzsment 

Létszám: 10 fő 
Időpont: 2020. június 

Szomszédsági Tanács 
 

Téma: A konzorciumi 
települések 
véleményformálóiból 
szerveződött csoport, akik 
rendszeresen üléseznek és 
a közös ügyeket 
megvitatják. A csoport 
tagjai cserélődhetnek és a 
tanács tagja a szakmai 
vezető és 
projektmenedzsment 
Létszám: 10 fő 
Időpont: 2020. június 

Szomszédsági Tanács 
 

Téma: A konzorciumi 
települések 
véleményformálóiból 
szerveződött csoport, 
akik rendszeresen 
üléseznek és a közös 
ügyeket megvitatják. A 
csoport tagjai 
cserélődhetnek és a 
tanács tagja a szakmai 
vezető és 
projektmenedzsment 
Létszám: 10 fő 
Időpont: 2020. június 

 
Szomszédsági Tanács 

 
Téma: A konzorciumi 
települések 
véleményformálóiból 
szerveződött csoport, 
akik rendszeresen 
üléseznek és a közös 
ügyeket megvitatják. A 
csoport tagjai 
cserélődhetnek és a 
tanács tagja a szakmai 
vezető és 
projektmenedzsment 
Létszám: 10 fő 
Időpont: 2020. június 

Július      

Augusztus 

Térségi Gyermek Műfüves 
bajnokság 
 
Téma: A célterületen élő 
labdarúgást szerető fiatalok 
találkozója, 
térségi iskolás csapatok 
bemutatkozása, bajnokság 
Létszám: 40 fő 
Időpont: 2020. augusztus 
 

   

 

Sümegcsehi Infó 

 

Téma: A negyedéves 

települési történéseket, 

eseményeket rögzíti a lap, 

amelyet minden háztartás 

megkap. A helyiek írják és 

szerkesztik. 

Létszám: 10 fő 

Időpont: 2020. augusztus 

 



 

Hónapok 

 

Türje Batyk Óhid Mihályfa Sümegcsehi 

2020. (2. év II. negyedév) 

Szeptember 

 
 
 
 
 

Türjei Vigadalom 
 
Téma: Szüreti felvonulás kibővül 
a betakarítás ünneppel, 
hagyományápolás, helyi 
identitástudat erősítése a 
célterületen 
Létszám: 150 fő 
Időpont: 2020. szeptember 19. 

 
 

 
 
 
 
 

Batyki Idősek Napja 
 

Téma: Időskorúak 
köszöntése, közösségi 
élmények átélése zenei 
programmal, közös 
dalolás 
Létszám: 80 fő 
Időpont: 2020. 
szeptember 18. 

 

 
 

 

 
 
 

Szent Mihály Nap 
 

Téma: Hagyományőrzés, 
pásztortűzgyújtás és a 
gazdasági év 
befejezésének ünnepe a 
célterületen, mely újabb 
alkalom a közösségi 
együttlétre. 
Létszám: 80 fő 
Időpont: 2020. 
szeptember 26. 

 

 

 

 

Közösségi Kiállítás helyi 

alkotók munkáiból 

 

Téma: A célterületen élő 

amatőr alkotók munkáiból 

kiállítás készüla helyiek 

szervezésében 

Létszám: 30 fő 

Időpont:2020. szeptember 

Október 

  Őszi betakarítás és 
szőlőünnep 

 
Téma: A szüreti 
hagyományok 
felelevenítése, 

népviseletben szüreti 
felvonulás a célterületen 

élőkkel és este zenés 
mulatság az aktív 
kikapcsolódásra 

vágyóknak, közösségi 
élménnyel. 

Létszám: 100 fő 
Időpont: 2020. október 03. 

 

 

Szüreti Szilvásgombóc 
Fesztivál 

 
Téma:A hagyományt 
tartva a szüret 
lezárásának 
megünneplése.A 
térség szilvafáinak 
termése adja az alapot 
a zenés fesztiválhoz. 
Létszám: 350 fő 
Időpont:  
2020. október 17. 



November 

 
Közérdekű tankatalógus 

 
Téma:név és címjegyzék, 

amelyben a tapasztalat, tudás és 
érdeklődés 

megjelenik.Rendszeres 
találkozások a gyűjtőmunka 

során. 
Létszám: 15 fő 

Időpont: 2020. november 

 
Közérdekű 

tankatalógus 
 

Téma:név és 
címjegyzék, amelyben a 

tapasztalat, tudás és 
érdeklődés 

megjelenik.Rendszeres 
találkozások a 

gyűjtőmunka során. 
Létszám: 15 fő 
Időpont: 2020. 

november 
 

 
Közérdekű tankatalógus 

 
Téma:név és címjegyzék, 
amelyben a tapasztalat, 

tudás és érdeklődés 
megjelenik.Rendszeres 

találkozások a gyűjtőmunka 
során. 

Létszám: 15 fő 
Időpont: 2020. november 

 

 
Közérdekű tankatalógus 

 
Téma:név és címjegyzék, 
amelyben a tapasztalat, 

tudás és érdeklődés 
megjelenik.Rendszeres 

találkozások a 
gyűjtőmunka során. 

Létszám: 15 fő 
Időpont: 2020. november 

 

 
Közérdekű 

tankatalógus 
 

Téma:név és 
címjegyzék, amelyben 
a tapasztalat, tudás és 

érdeklődés 
megjelenik.Rendszeres 

találkozások a 
gyűjtőmunka során. 

Létszám: 15 fő 
Időpont: 2020. 

november 
 

   

Adventi forgatag 

 

Téma: Kézműves 

foglalkozáson a település 

arculatához igazodva 

készülnek dekorációs elemek 

nemcsak a falu központjában, 

hanem a családi birtokokon is 

elhelyezve. 

Létszám: 20 fő 

Időpont: 2020. november 

 

  

Óhídi Élhető Lét előadás 

 

Téma: Vegyszermentes 

gazdálkodás előadás 

Létszám: 20 fő 

Időpont: 2020. november 

Idősek Napja 

 

Téma: Szépkorúak 

megbecsülésére és 

tiszteletadás a dolgos évekért 

szerveződik az esemény, 

ezáltal is hasznos tagjaivá 

válnak az időskorúak a helyi 

közösségnek.  

Létszám: 30-40 fő 

Időpont: 2020. november 

 

Sümegcsehi Infó 

 

Téma: A negyedéves 

települési történéseket, 

eseményeket rögzíti a lap, 

amelyet minden háztartás 

megkap. A helyiek írják és 

szerkesztik. 

Létszám: 10 fő 

Időpont: 2020. november 

 

 

 

 

 



 

Hónapok 

 

Türje Batyk Óhid Mihályfa Sümegcsehi 

2020. (2. év III. negyedév) 

December 

Türjei Polgárrá avatás 

 

Téma: Az adott évben született 

gyermekek ünnepélyes polgárrá avatási 

ceremóniája, a helyi identitástudat 

erősítése 

Létszám: 20 fő 

Időpont: 2020. december 

 

 

Adventi 
gyertyagyújtásés 

Kézműves Foglalkozás 
 

Téma: Adventi 
gyertyagyújtás  
 Létszám: 10 fő 
Időpont: 2020. 
december 

 
 

Karácsonyi ünnepkör - 

készülődés –klubfoglalkozás 

 

Téma: Közös karácsonyi 

dekorációk készítése 

Létszám: 25 fő 

Időpont: 2020. december 

 

 

Falukarácsony 
 
Téma: A falu megszentelt 
ünnepén együtt várjuk 
vallási közösségben a 
Fény, a Kisjézus 
születését olyan 
eseményen, ahol év 
végén számot adunk a 
közösségi munkáról és 
asztal mellé gyűlve 
ünnepelünk, kilépve a 
hétköznapokból. 
Létszám: 100 fő 
Időpont: 
2020. december 20. 

 

 
Falumikulás  

 
Téma: A település 
gyermekei részére 
közösségi esemény a 
Mikulás érkezése a 
faluban, ez már 
hagyománnyá vált az 
évek alatt. Dallal és 
versekkel köszöntve a 
nagyszakállút. 
Létszám: 30 fő 
Időpont: 2020. 
december05. 

 

 

Idősek Napja és 
Falukarácsony 

 
Téma: A településen élő 
szépkorúak köszöntése és 
generációk találkozása a 
szeretet ünnepén. 
Karácsonyi dekorációk 
készítése helyi segítők 
bevonásával. 
Létszám: 100 fő 
Időpont: 2020. december 19. 

Jövőtervező műhely Mihályfa 

Téma: A település aktív 

magjának rendszeres 

találkozása a 

közösségfejlesztési folyamat 

előrehaladása és közös ügyek 

megbeszélése céljából. A 

megvalósításokat követő úja 

feladatok kitűzése. 

Létszám: 10 fő 

Időpont: 2020. december 

 

Idősek Karácsonya 
 

Téma: A helyi 
szépkorúak 
megvendégelése, helyi 
színjátszók, pávakör 
éneke mellett. 
Létszám: 70 fő 
Időpont: 2020. 
december 12. 
 

Települési Kalendárium 
 

Téma: A helytörténeti feltárás 
eredményei és a település 
bemutatkozása 
Példányszám: 360 db 
Időpont: 2020. december 31. 

 

2021 



Január 

Szomszédsági Tanács 
 

Téma: A konzorciumi települések 
véleményformálóiból 

szerveződött csoport, akik 
rendszeresen üléseznek és a 
közös ügyeket megvitatják. A 

csoport tagjai cserélődhetnek és 
a tanács tagja a szakmai vezető 

és projektmenedzsment 
Létszám: 10 fő 

Időpont: 2021. január 
 
 

 

Szomszédsági Tanács 
 

Téma: A konzorciumi 
települések 

véleményformálóiból 
szerveződött csoport, 

akik rendszeresen 
üléseznek és a közös 

ügyeket megvitatják. A 
csoport tagjai 

cserélődhetnek és a 
tanács tagja a szakmai 

vezető és 
projektmenedzsment 

Létszám: 10 fő 
Időpont: 2021. január 

Szomszédsági Tanács 
 

Téma: A konzorciumi 
települések 

véleményformálóiból 
szerveződött csoport, akik 

rendszeresen üléseznek és a 
közös ügyeket megvitatják. 

A csoport tagjai 
cserélődhetnek és a tanács 
tagja a szakmai vezető és 

projektmenedzsment 
Létszám: 10 fő 

Időpont: 2021. január 

Szomszédsági Tanács 
 

Téma: A konzorciumi 
települések 
véleményformálóiból 
szerveződött csoport, 
akik rendszeresen 
üléseznek és a közös 
ügyeket megvitatják. A 
csoport tagjai 
cserélődhetnek és a 
tanács tagja a szakmai 
vezető és 
projektmenedzsment 
Létszám: 10 fő 
Időpont: 2021. január 

Szomszédsági Tanács 
 

Téma: A konzorciumi 
települések 

véleményformálóiból 
szerveződött csoport, 

akik rendszeresen 
üléseznek és a közös 

ügyeket megvitatják. A 
csoport tagjai 

cserélődhetnek és a 
tanács tagja a szakmai 

vezető és 
projektmenedzsment 

Létszám: 10 fő 
Időpont: 2021. január 

 

 

 

 

Február 

Téli estek előadássorozat 
 
Téma: Egészségügy, 
közösségépítés helyi szereplők 
és meghívott előadók 
bevonásával 
Létszám: 15 fő 
Időpont: 2021. február 

 

  

Mihályfai Téli Estek 

előadássorozat 

 

Téma: Hogyan őrizzük meg 

az egészségünket? Az orvos 

válaszol 

Létszám: 20 fő 

Időpont: 2021. január 

 

Sümegcsehi Infó 

 

Téma: A negyedéves 

települési történéseket, 

eseményeket rögzíti a lap, 

amelyet minden háztartás 

megkap. A helyiek írják és 

szerkesztik. 

Létszám: 10 fő 

Időpont: 2021. február 

 

 

  



 

Hónapok 

 

Türje Batyk Óhid Mihályfa Sümegcsehi 

2021. (2. év IV. negyedév) 

Március 

Térségi Oltónap 

 

Téma:oltványok ismertetése, oltás 

gyakorlati bemutató, gazdafórum 

Létszám: 20 fő 

Időpont: 2021. március 

 

 

Batyk TESZED 

 

Téma: A település önkéntes 

nagytakarítása, szemétgyűjtési 

akció 

Létszám: 15 fő 

Időpont: 2021. március  

 

 

Jövőtervező műhely 
Mihályfa 

 
Téma: A település aktív 
magjának rendszeres 
találkozása a 
közösségfejlesztési 
folyamat előrehaladása 
és közös ügyek 
megbeszélése céljából. A 
megvalósításokat követő 
úja feladatok kitűzése. 
Létszám: 10 fő 
Időpont: 2021. március 
 

Értékmentő Sümegcsehi 
Magbörze és Oltónap 

 
Téma: A célterületen 
élők hagyományos 
vetőmagjainak cseréje 
és őshonos 
gyümölcsfajták 
oltványok készítése  
Létszám: 20 fő 
Időpont: 2021. március 

Április 

Népdalkörök Találkozója 
 
Téma: Búzaszentelés a 
határban, szentmise, zenei 
hagyományok ápolása, térségi 
dalkörök bemutatója 
Létszám: 90 fő 
Időpont: 2021. április 
 

 

  

Falukirándulás 
 

Téma: A falu lakossága 
és a célterületen élők 

közös kirándulása 
hazánk felfedezésére 

Létszám: 50 fő 
Időpont: 2021.április 

Helytörténeti 
feltárás,szellemi 
örökség feltárás 

 könyvtári program 
 

Téma:Interjúk készítése 
idős emberekkel 
Létszám: 25 fő 
Időpont: 2021. április 

 

 

 

Május 

 

 

 

 

Pünkösdölő 

 

Téma: Énekes-táncos 

adománygyűjtő, faluköszöntő 

népszokás felelevenítése a 

célterületen 

Létszám: 10 fő 

Időpont: 2021. május 

 

Batyki Faluszépítők 
Közösségi Hete programja 

Téma:Hagyományteremtő 
virágosítás a település 
arculatának javítása 
érdekében, közösségi 
élmény a település aktív 
magjával a Cselekvő 
közösségek projekt 
Közösségek Hete felhívására 
Létszám: 10 fő 
Időpont: 2021. május  

Közösségek Hete 

 

Téma: A „cselekvő közösségek” 

bemutatkozása a célterületen 

Létszám: 30 fő 

Időpont: 2021. május 

 

 

 

 

 

Májusfa állítása és kitáncolás 

 

Téma: A közösségnek van 

egy közös fája, aminek a 

kidöntését ünnepély, és 

táncmulatság kíséri. 

Létszám: 30 fő 

Időpont: 2021. május 01. 

 

Májusfa állítása  

 

Téma: A májusfa a természet 

újjászületésének 

szimbóluma, az ifjúság 

tavaszi szokásainak Európa-

szerte ismert szimbolikus 

kelléke. 

Létszám: 10 fő 

Időpont:2021. május01. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Május 

 

  

 
Óhídi Kerekasztal 

 
Téma: A település aktív 
magjának rendszeres 
találkozása a 
közösségfejlesztési folyam 
előrehaladása és közös 
ügyek megbeszélése 
céljából 
Létszám: 15 fő 
Időpont: 2021. május 
 

 Sümegcsehi Infó 

 

Téma: A negyedéves 

települési történéseket, 

eseményeket rögzíti a lap, 

amelyet minden háztartás 

megkap. A helyiek írják és 

szerkesztik. 

Létszám: 10 fő 

Időpont: 2021. május 

 

 

  

Gyermeknap és Ifjúsági 
Találkozó 

 
Téma: A hagyományos 
gyermeknapi forgatag, sok 
játék, móka és kacagás a 
térség fiataljaival 
kiegészülve 
Létszám: 30 fő 
Időpont: 2021. május 

 

 

 

  



 

 

Hónapok 

 

Türje Batyk Óhíd Mihályfa Sümegcsehi 

2021. (3. év I. negyedév) 

Június 

 
Szomszédsági Tanács 

 
Téma: A konzorciumi 

települések 
véleményformálóiból 

szerveződött csoport, akik 
rendszeresen üléseznek és a 
közös ügyeket megvitatják. A 
csoport tagjai cserélődhetnek 

és a tanács tagja a szakmai 
vezető és 

projektmenedzsment 
Létszám: 10 fő 

Időpont: 2021. június 
 

 
Szomszédsági Tanács 

 
Téma: A konzorciumi 

települések 
véleményformálóiból 

szerveződött csoport, akik 
rendszeresen üléseznek és a 
közös ügyeket megvitatják. 

A csoport tagjai 
cserélődhetnek és a tanács 
tagja a szakmai vezető és 

projektmenedzsment 
Létszám: 10 fő 

Időpont: 2021. június 

 
Szomszédsági Tanács 

 
Téma: A konzorciumi 

települések 
véleményformálóiból 

szerveződött csoport, akik 
rendszeresen üléseznek és 

a közös ügyeket 
megvitatják. A csoport 

tagjai cserélődhetnek és a 
tanács tagja a szakmai 

vezető és 
projektmenedzsment 

Létszám: 10 fő 
Időpont: 2021. június 

 
Szomszédsági Tanács 

 
Téma: A konzorciumi 

települések 
véleményformálóiból 
szerveződött csoport, 

akik rendszeresen 
üléseznek és a közös 

ügyeket megvitatják. A 
csoport tagjai 

cserélődhetnek és a 
tanács tagja a szakmai 

vezető és 
projektmenedzsment 

Létszám: 10 fő 
Időpont:2021. június 

 
Szomszédsági Tanács 

 
Téma: A konzorciumi 

települések 
véleményformálóiból 
szerveződött csoport, 

akik rendszeresen 
üléseznek és a közös 

ügyeket megvitatják. A 
csoport tagjai 

cserélődhetnek és a 
tanács tagja a szakmai 

vezető és 
projektmenedzsment 

Létszám: 10 fő 
Időpont: 2021. június 

Hegyi barangolás Szent Iván 

éjszakáján 

 

Téma: Szent Iván éjszakai túra 10 

km, borospince látogatás, nyári 

napforduló ünnepe, szalonnasütés 

Létszám: 90 fő 

Időpont: 2021. június 

 

  

Családok Napja és 
Térségi Sportnap 
 
Téma: A célterületen élő 
családok közös 
találkozója, sporttal, 
játékkal fűszerezve 
Létszám: 50-60 fő 
Időpont: 2021. június 

Hagyományőrző Májusfa 
kitáncolás 

 
Téma: A helyiek közös 
ünnepe, táncmulatság a 
közösségi élménnyel a 
helyi identitástudat 
erősítésére. 
Létszám: 80 fő 
Időpont: 2021. június 

 



 

 

 

 

 

Július 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Július 

 

 

 

 

    
 

Falunap és 
Szomszédságok Ünnepe 

 
Téma: A hagyományőrző 

települési ünnepet 
kibővítjük a konzorciumi 

partnereink 
meghívásával, hogy 

megismerjük egymást, jó 
szomszédságok 

alakuljanak ki a családok 
között is, erősítve ezzel 
az együttműködésünket. 

Létszám: 100 fő 
Időpont: 2019. július 

 
 

 

Helytörténeti vándortábor 
fiataloknak 

 
Téma: A célterületen élő felső 

tagozatos és középiskolás 
diákok táboroznak az öt 

településen, 
forgószínpadszerűen és 

feltérképezik a települések 
történelmi, gazdagsági, 

életmódbeli, vallási 
szokásainak, hagyományait. 

Települések múltjának 
feltárása, megismertetése, 

helytörténeti kiállítás 
anyagának összegyűjtése 

Létszám: 25 fő 
Időpont: 2021. július 

 

Helytörténeti vándortábor 
fiataloknak 

 
Téma: A célterületen élő 

felső tagozatos és 
középiskolás diákok 

táboroznak az öt 
településen, 

forgószínpadszerűen és 
feltérképezik a települések 

történelmi, gazdagsági, 
életmódbeli, vallási 

szokásainak, hagyományait. 
Települések múltjának 

feltárása, megismertetése, 
helytörténeti kiállítás 

anyagának összegyűjtése 
Létszám: 25 fő 

Időpont: 2021. július 

Helytörténeti vándortábor 
fiataloknak 

 
Téma: A célterületen élő 

felső tagozatos és 
középiskolás diákok 

táboroznak az öt 
településen, 

forgószínpadszerűen és 
feltérképezik a települések 

történelmi, gazdagsági, 
életmódbeli, vallási 

szokásainak, hagyományait. 
Települések múltjának 

feltárása, megismertetése, 
helytörténeti kiállítás 

anyagának összegyűjtése 
Létszám: 25 fő 

Időpont: 2021. július 
 

Helytörténeti vándortábor 
fiataloknak 

 
Téma: A célterületen élő 
felső tagozatos és 
középiskolás diákok 
táboroznak az öt 
településen, 
forgószínpadszerűen és 
feltérképezik a 
települések történelmi, 
gazdagsági, életmódbeli, 
vallási szokásainak, 
hagyományait. 
Települések múltjának 
feltárása, 
megismertetése, 
helytörténeti kiállítás 
anyagának összegyűjtése 
Létszám: 25 fő 
Időpont: 2021. július  

 

Helytörténeti 
vándortábor fiataloknak 

 
Téma: A célterületen élő 

felső tagozatos és 
középiskolás diákok 

táboroznak az öt 
településen, 

forgószínpadszerűen és 
feltérképezik a 

települések történelmi, 
gazdagsági, életmódbeli, 

vallási szokásainak, 
hagyományait. 

Települések múltjának 
feltárása, 

megismertetése, 
helytörténeti kiállítás 

anyagának 
összegyűjtése 
Létszám: 25 fő 

Időpont: 2019. július 



Térségi Gyermek 
Műfüvesbajnokság 

 
Téma: A célterületen élő 
labdarúgást szerető fiatalok 
találkozója 
Létszám: 40 fő 
Időpont: 2021. július  

 

BatykiElszármazottak 
Találkozója 

 
Téma: A településről 
elszármazottak meghívása 
és találkozása a helyiekkel, 
kohézió erősítése 
Létszám: 80 fő 
Időpont: 2021. július 

 

Térségi Éjszakai Bagolytúra 

 

Téma: Túra a célterületen élők 

bevonásával, csapatok 

nevezésével. Akadályversenyek 

éjszakai baglyokként. 

Létszám: 100 fő 

Időpont: 2021. július 

  

Augusztus 

Helyi kézműves tábor 
 

Téma: A célterülten élő 
fazekasság iránt érdeklődő 
fiatalok tábora 
agyagozás, fazekasság, festés 
és szoborkészítés - helyi 
kézművesek bemutatkozása 
Létszám: 20 fő 
Időpont: 2020. augusztus  

 

 

 

 

Nyármarasztaló 
Faluünnep 

 
Téma: A falu 
közösségének ünnepe, 
Fellépő vendégek, 
gyereknek barkácsolás, 
programok, 
parasztpróba 
felnőtteknek. Közös 
bográcsozás a 
célterületen élőkkel. 
Létszám: 200 fő 
Időpont: 2021. 
augusztus 

 

Hazaváró nyári fesztivál 
 

Téma: Fiatalok visszavárása, 
helyi értéktár eredményeinek 
bemutatása, társközségek 
bemutatkozója, helyi 
csoportok bemutatkozója 
Létszám: 200 fő 
Időpont: 2021. augusztus 

Falunap és Szomszédságok 
Ünnepe 

 
Téma: A hagyományőrző 
települési ünnepet 
kibővítjük a konzorciumi 
partnereink meghívásával, 
hogy megismerjük egymást, 
jó szomszédságok 
alakuljanak ki a családok 
között is, erősítve ezzel az 
együttműködésünket. 
Bemutatkozási lehetőséget 
kulturális csoportoknak 
is.Azelszármazottakat is 
hazahívjuk. 
Létszám: 100 fő 
Időpont: 2021. augusztus 
 

Sümegcsehi Infó 

 

Téma: A negyedéves 

települési történéseket, 

eseményeket rögzíti a lap, 

amelyet minden háztartás 

megkap. A helyiek írják és 

szerkesztik. 

Létszám: 10 fő 

Időpont: 2021. augusztus 

 



 

Hónapok 

 

Türje Batyk Óhíd Mihályfa Sümegcsehi 

2021. (3. év II. negyedév) 

Szeptember 

 
Türjei Vigadalom 

 
Téma: Szüreti felvonulás 
kibővül a betakarítás 
ünneppel, 
hagyományápolás, helyi 
identitástudat erősítése a 
célterületen 
Létszám: 150 fő 
Időpont: 2021. szeptember 

 
 

Batyk múltja: szellemi örökség 

feltárása 

 

Téma: Települési értékfeltáró 

tevékenység eredményei 

dokumentálása 

Létszám: 10 fő 

Időpont: 2021. szeptember 

 

 

Őszi betakarítás és 
szőlőünnep 

 
Téma: A szüreti 
hagyományok 
felelevenítése, népviseletben 
szüreti felvonulás a 
célterületen élőkkel és este 
zenés mulatság az aktív 
kikapcsolódásra vágyóknak, 
közösségi élménnyel. 
Létszám: 100 fő 
Időpont: 2021. szeptember 

 
 

Szent Mihály Nap 
 

Téma: Hagyományőrzés, 
pásztortűzgyújtás és a 
gazdasági év 
befejezésének ünnepe a 
célterületen, mely újabb 
alkalom a közösségi 
együttlétre. 
Létszám: 80 fő 
Időpont: 2021. 
szeptember 

 
 

Közösségi Kiállítás helyi 

alkotók munkáiból 

 

Téma: A célterületen élő 

amatőr alkotók munkáiból 

kiállítás készüla helyiek 

szervezésében 

Létszám: 30 fő 

Időpont: 2021. szeptember 

Helytörténeti tábor 
eredményeinek bemutatása, 

kiállítás 
 

Téma: A táborban készült 
fotók, dokumentumok, 
alkotások bemutatása 

Létszám: 20 fő 
Időpont: 2021.szeptember 

 

Batyk Idősek Napja 
 

Téma: Időskorúak 
köszöntése, közösségi 
élmények átélése zenei 

programmal, közös dalolás 
Létszám: 80 fő 

Időpont: 2021. szeptember 

 

Október 

Bűnmegelőzést és 
közbiztonság javítását 

segítő program 
 

Téma: Bűnmegelőzés- és 
közbiztonság javításával 
kapcsolatos ismeretek és 
lehetőségek bővítése a 
közösségek 
megerősítésével 
Létszám: 10 fő 
Időpont: 2021. október 

   

Szüreti Szilvásgombóc 
Fesztivál 

 
Téma:A hagyományt 
tartva a szüret 
lezárásának 
megünneplése.A térség 
szilvafáinak termése adja 
az alapot a zenés 
fesztiválhoz. 
Létszám: 350 fő 
Időpont: 2021. október 



November 

Közérdekű tankatalógus 
 

Téma:név és címjegyzék, 
amelyben a tapasztalat, 

tudás és érdeklődés 
megjelenik.Rendszeres 

találkozások a gyűjtőmunka 
során. 

Létszám: 15 fő 
Időpont: 2021. november 

Közérdekű tankatalógus 
 

Téma:név és címjegyzék, 
amelyben a tapasztalat, 

tudás és érdeklődés 
megjelenik. Rendszeres 

találkozások a gyűjtőmunka 
során. 

Létszám: 15 fő 
Időpont: 2021. november 

 
 

Közérdekű tankatalógus 
 

Téma:név és címjegyzék, 
amelyben a tapasztalat, 

tudás és érdeklődés 
megjelenik.Rendszeres 

találkozások a gyűjtőmunka 
során. 

Létszám: 15 fő 
Időpont: 2021. november 

 
 

Közérdekű tankatalógus 
 

Téma:név és címjegyzék, 
amelyben a tapasztalat, 

tudás és érdeklődés 
megjelenik.Rendszeres 

találkozások a 
gyűjtőmunka során. 

Létszám: 15 fő 
Időpont: 2021. november 

Közérdekű tankatalógus 
 

Téma:név és címjegyzék, 
amelyben a tapasztalat, 

tudás és érdeklődés 
megjelenik.Rendszeres 

találkozások a 
gyűjtőmunka során. 

Létszám: 15 fő 
Időpont: 2021. november 

  

Óhídi Élhető lét előadás 

 

Téma: Az vagy, amit megeszel – 

életmód tanácsadás 

Létszám: 30 fő 

Időpont: 2021. november 

Idősek Napja 

 

Téma: Szépkorúak 

megbecsülésére és 

tiszteletadás a dolgos évekért 

szerveződik az esemény, 

ezáltal is hasznos tagjaivá 

válnak az időskorúak a helyi 

közösségnek.  

Létszám: 30-40 fő 

Időpont: 2021. november 

   

Adventi forgatag 

 

Téma: Kézműves 

foglalkozáson a település 

arculatához igazodva 

készülnek dekorációs elemek 

nemcsak a falu központjában, 

hanem a családi birtokokon is 

elhelyezve. 

Létszám: 20 fő 

Időpont: 2021. november 

Sümegcsehi Infó 

 

Téma: A negyedéves 

települési történéseket, 

eseményeket rögzíti a lap, 

amelyet minden háztartás 

megkap. A helyiek írják és 

szerkesztik. 

Létszám: 10 fő 

Időpont: 2021. november 

    

Bűnmegelőzést és 
közbiztonság javítását 

segítő program 
Téma: Bűnmegelőzés- és 
közbiztonság javításával 
kapcsolatos ismeretek 
és lehetőségek bővítése 
a közösségek 
megerősítésével 
Létszám: 10 fő 

 



 

Hónapok 

 

Türje Batyk Óhíd Mihályfa Sümegcsehi 

2021. (3. év III. negyedév) 

December 

Türjei Polgárrá avatás 

 

Téma: Az adott évben született 

gyermekek ünnepélyes polgárrá 

avatási ceremóniája, a helyi 

identitástudat erősítése 

Létszám: 20 fő 

Időpont: 2021. december 

 

 

 

 

Adventi gyertyagyújtás és 
Kézműves foglalkozás 

 
Téma: Adventi gyertyagyújtás 
a közösségben.  
Kézműves foglalkozás alatt 
koszorúkészítés, asztali 
díszek készítése  
Létszám: 10 fő 
Időpont: 2021. december 

 
 

Karácsonyi ünnepkör - 

készülődés –klubfoglalkozás 

 

Téma: Közös karácsonyi 

dekorációk készítése 

Létszám: 25 fő 

Időpont: 2021. december 

 

 

 

Falumikulás  
 

Téma: A település 
gyermekei részére 
közösségi esemény a 
Mikulás érkezése a 
faluban, ez már 
hagyománnyá vált az 
évek alatt. Dallal és 
versekkel köszöntve a 
nagyszakállút. 
Létszám: 30 fő 
Időpont: 2021. 
december 

 

Települési Kalendárium 
 

Téma: A helytörténeti 
feltárás eredményei és a 
település bemutatkozása 
Példányszám: 360 db 
Időpont: 2021. december 
 
 
 
 
 

 

 

Idősek Napja és 
Falukarácsony 

 
Téma: A településen élő 
szépkorúak köszöntése és 
generációk találkozása a 
szeretet ünnepén. 
Karácsonyi dekorációk 
készítése helyi segítők 
bevonásával. 
Létszám: 100 fő 
Időpont: 2021. december 

 
 

Falukarácsony 
 
Téma: A falu megszentelt 
ünnepén együtt várjuk 
vallási közösségben a 
Fény, a Kisjézus 
születését olyan 
eseményen, ahol év 
végén számot adunk a 
közösségi munkáról és 
asztal mellé gyűlve 
ünnepelünk, kilépve a 
hétköznapokból. 
Létszám: 100 fő 
Időpont: 2021. december  

Idősek Karácsonya 
 

Téma: A helyi 
szépkorúak 
megvendégelése, helyi 
színjátszók, pávakör 
éneke mellett. 
Létszám: 70 fő 
Időpont: 2021. 
december 
 
 
 
 

2022 

Január 

Szomszédsági Tanács 
 

Téma: A konzorciumi 
települések 
véleményformálóiból 
szerveződött csoport, akik 
rendszeresen üléseznek és a 

Szomszédsági Tanács 
 

Téma: A konzorciumi 
települések 
véleményformálóiból 
szerveződött csoport, akik 
rendszeresen üléseznek és a 

Szomszédsági Tanács 
 

Téma: A konzorciumi 
települések 
véleményformálóiból 
szerveződött csoport, akik 
rendszeresen üléseznek és 

Szomszédsági Tanács 
 
Téma: A konzorciumi 
települések 
véleményformálóiból 
szerveződött csoport, 
akik rendszeresen 

Szomszédsági Tanács 
 

Téma: A konzorciumi 
települések 
véleményformálóiból 
szerveződött csoport, 
akik rendszeresen 



közös ügyeket megvitatják. A 
csoport tagjai 
cserélődhetnek és a tanács 
tagja a szakmai vezető és 
projektmenedzsment 
Létszám: 10 fő 
Időpont: 2022. január 
 
 
 
 

közös ügyeket megvitatják. A 
csoport tagjai cserélődhetnek 
és a tanács tagja a szakmai 
vezető és 
projektmenedzsment 
Létszám: 10 fő 
Időpont: 2022. január 

a közös ügyeket 
megvitatják. A csoport 
tagjai cserélődhetnek és a 
tanács tagja a szakmai 
vezető és 
projektmenedzsment 
Létszám: 10 fő 
Időpont: 2022. január 
 
 

üléseznek és a közös 
ügyeket megvitatják. A 
csoport tagjai 
cserélődhetnek és a 
tanács tagja a szakmai 
vezető és 
projektmenedzsment 
Létszám: 10 fő 
Időpont: 2022. január 

üléseznek és a közös 
ügyeket megvitatják. A 
csoport tagjai 
cserélődhetnek és a 
tanács tagja a szakmai 
vezető és 
projektmenedzsment 
Létszám: 10 fő 
Időpont: 2022. január 

 

Mihályfai Téli Estek 

előadássorozat 

 

Téma: Hogyan őrizzük meg az 

egészségünket? Az orvos 

válaszol 

Létszám: 20 fő 

Időpont: 2022. január 

 

 

Február 

Téli estek előadássorozat 
 
Téma: Az öko gazdálkodás-
borászat, közösségépítés 
helyi szereplők és meghívott 
előadók bevonásával 
Létszám: 15 fő 
Időpont: 2022. február 

 

   

Sümegcsehi Infó 

 

Téma: A negyedéves 

települési történéseket, 

eseményeket rögzíti a lap, 

amelyet minden háztartás 

megkap. A helyiek írják és 

szerkesztik. 

Létszám: 10 fő 

Időpont: 2022. február 

 

 

  



 

 

Hónapok 

 

Türje Batyk Óhíd Mihályfa Sümegcsehi 

2022. (3. év IV. negyedév) 
 

Március 

Térségi Oltónap 

 

Téma:oltványok ismertetése, oltás 

gyakorlati bemutató, gazdafórum 

Létszám: 20 fő 

Időpont: 2022. március 

 

 

Batyk TESZED 

 

Téma: A település önkéntes 

nagytakarítása, szemétgyűjtési 

akció 

Létszám: 15 fő 

Időpont: 2022. március  

 

  

Értékmentő Sümegcsehi 
Magbörze és Oltónap 

 
Téma: A célterületen 
élők hagyományos 
vetőmagjainak cseréje 
és őshonos 
gyümölcsfajták 
oltványok készítése  
Létszám: 20 fő 
Időpont: 2022. március 

Április 

Térségi Borosgazdák találkozója 

 

Téma: A célterületen élő 

borosgazdák találkozása, szakmai 

előadás és térségi borbírálat 

Létszám: 90 fő 

Időpont: 2022. április  

 

 

    

Május 

Pünkösdölő 

Téma: Énekes-táncos 

adománygyűjtő, faluköszöntő 

népszokás felelevenítése a 

célterületen 

Létszám: 10 fő 

Időpont: 2022. május 

 

 

 

Közösségek Hete 

 

Téma: A „cselekvő közösségek” 

megmutatkozása a célterületen 

Létszám: 30 fő 

Időpont: 2022. május 

 
 

 

Májusfa állítása és kitáncolás 

 

Téma: A közösségeknek van 

egy közös fája, aminek a 

kidöntését ünnepély, és 

táncmulatság kíséri. 

Létszám: 30 fő 

Időpont: 2022. május 01. 

 

 

 

Májusfa állítása 

 

Téma: A májusfa a természet 

újjászületésének 

szimbóluma, az ifjúság 

tavaszi szokásainak Európa-

szerte ismert szimbolikus 

kelléke. 

Létszám: 10 fő 

Időpont: 2022. május 01. 



Mihályfai Tavaszi Zsongás 

Téma: A tavaszi ünnepkörhöz 

kapcsolódó kézműves 

foglalkozás, kopogtató díszek 

készítése a falu kapuinak 

díszítésére, húsvéti 

ünnepvárás hagyományainak 

megteremtésére. 

Létszám:15 fő 

Időpont: 2022. május 

 

Sümegcsehi Infó 

 

Téma: A negyedéves 

települési történéseket, 

eseményeket rögzíti a lap, 

amelyet minden háztartás 

megkap. A helyiek írják és 

szerkesztik. 

Létszám: 10 fő 

Időpont: 2022. május 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Hónapok 

 

Türje Batyk Óhíd Mihályfa Sümegcsehi 

Fenntartási időszak 2022. június – 2024. május 

Június 

Szomszédsági Tanács 
 

Téma: A konzorciumi 
települések 
véleményformálóiból 
szerveződött csoport, akik 
rendszeresen üléseznek és a 
közös ügyeket megvitatják. A 
csoport tagjai cserélődhetnek 
és a tanács tagja a szakmai 
vezető és projektmenedzsment 
Létszám: 10 fő 
Időpont: 2022. június 
 
 
 
 

Szomszédsági Tanács 
 

Téma: A konzorciumi 
települések 
véleményformálóiból 
szerveződött csoport, 
akik rendszeresen 
üléseznek és a közös 
ügyeket megvitatják. A 
csoport tagjai 
cserélődhetnek és a 
tanács tagja a szakmai 
vezető és 
projektmenedzsment 
Létszám: 10 fő 
Időpont: 2022. június 
 

Szomszédsági Tanács 
 

Téma: A konzorciumi 
települések 
véleményformálóiból 
szerveződött csoport, akik 
rendszeresen üléseznek és 
a közös ügyeket 
megvitatják. A csoport 
tagjai cserélődhetnek és a 
tanács tagja a szakmai 
vezető és 
projektmenedzsment 
Létszám: 10 fő 
Időpont: 2022. június 
 
 

Szomszédsági Tanács 
 
Téma: A konzorciumi 
települések 
véleményformálóiból 
szerveződött csoport, akik 
rendszeresen üléseznek és 
a közös ügyeket 
megvitatják. A csoport 
tagjai cserélődhetnek és a 
tanács tagja a szakmai 
vezető és 
projektmenedzsment 
Létszám: 10 fő 
Időpont: 2022. június 
 
 

Szomszédsági Tanács 
 

Téma: A konzorciumi 
települések 
véleményformálóiból 
szerveződött csoport, 
akik rendszeresen 
üléseznek és a közös 
ügyeket megvitatják. A 
csoport tagjai 
cserélődhetnek és a 
tanács tagja a szakmai 
vezető és 
projektmenedzsment 
Létszám: 10 fő 
Időpont: 2022. június 
s 

Hegyi barangolás Szent Iván 

éjszakáján 

 

Téma: Szent Iván éjszakai túra 10 

km, borospince látogatás, nyári 

napforduló ünnepe, szalonnasütés 

Létszám: 90 fő 

Időpont: 2022. június 

 

Gyermeknap és Ifjúsági 
Találkozó 

 
Téma: A hagyományos 

gyermeknapi forgatag, sok 
játék, móka és kacagás a 

térség fiataljaival 
kiegészülve 

Létszám: 30 fő 
Időpont: 2022. június 

 
Jövőtervező műhely 

Mihályfa 
 

Téma: A település aktív 
magjának rendszeres 
találkozása a 
közösségfejlesztési 
folyamat előrehaladása és 
közös ügyek 
megbeszélése céljából. A 
megvalósításokat követő 
úja feladatok kitűzése. 
Létszám: 10 fő 

Hagyományőrző 
Májusfa kitáncolás 

 
Téma: A helyiek közös 
ünnepe, táncmulatság 
a közösségi élménnyel 
a helyi identitástudat 
erősítésére. 
Létszám: 50 fő 
Időpont: 2022. június 
 
 
 
 



Időpont: 2022. június 
 

Június 

Népdalkörök Találkozója 
 
Téma: Aratásünnep, szentmise, 
zenei hagyományok ápolása, 
térségi dalkörök bemutatója 
Létszám: 90 fő 
Időpont: 2022. június 

    

Július 

Térségi Gyermek 
Műfüvesbajnokság 

 
Téma: A célterületen élő 
labdarúgást szerető fiatalok 
találkozója 
Létszám: 40 fő 
Időpont: 2022. július  

 
 
 
 
 
 

BatykiElszármazottak 
Találkozója 

 
Téma: A településről 
elszármazottak 
meghívása és 
találkozása a helyiekkel, 
kohézió erősítése 
Létszám: 80 fő 
Időpont: 2022. július 
 
 
 

 

 
Falunap és 

Szomszédságok Ünnepe 
 

Téma: A hagyományőrző 
települési ünnepet 
kibővítjük a konzorciumi 
partnereink meghívásával, 
hogy megismerjük 
egymást, jó 
szomszédságok 
alakuljanak ki a családok 
között is, erősítve ezzel az 
együttműködésünket. 
Létszám: 100 fő 
Időpont: 2022. július 

 

 
 

Helytörténeti feltárás 
könyvtári programok 

 
Téma: A megvalósítás 
során összegyűjtött 
anyagok rendszerezése 
Létszám: 25 fő 
Időpont: 2022. július 
 
 
 
 
 
 

 

 
Helytörténeti vándortábor 

fiataloknak 
 
Téma: A célterületen élő felső 
tagozatos és középiskolás 
diákok táboroznak az öt 
településen, 
forgószínpadszerűen és 
feltérképezik a települések 
történelmi, gazdagsági, 
életmódbeli, vallási 
szokásainak, hagyományait. 
Települések múltjának 
feltárása, megismertetése, 
helytörténeti kiállítás 
anyagának összegyűjtése 
Létszám: 25 fő 
Időpont: 2022. július  

 
Helytörténeti 

vándortábor fiataloknak 
 
Téma: A célterületen élő 
felső tagozatos és 
középiskolás diákok 
táboroznak az öt 
településen, 
forgószínpadszerűen és 
feltérképezik a 
települések történelmi, 
gazdagsági, 
életmódbeli, vallási 
szokásainak, 
hagyományait. 
Települések múltjának 
feltárása, 
megismertetése, 

 
Helytörténeti vándortábor 

fiataloknak 
 
Téma: A célterületen élő 
felső tagozatos és 
középiskolás diákok 
táboroznak az öt 
településen, 
forgószínpadszerűen és 
feltérképezik a települések 
történelmi, gazdagsági, 
életmódbeli, vallási 
szokásainak, 
hagyományait. 
Települések múltjának 
feltárása, megismertetése, 
helytörténeti kiállítás 
anyagának összegyűjtése 

 
Helytörténeti vándortábor 

fiataloknak 
 
Téma: A célterületen élő 
felső tagozatos és 
középiskolás diákok 
táboroznak az öt 
településen, 
forgószínpadszerűen és 
feltérképezik a települések 
történelmi, gazdagsági, 
életmódbeli, vallási 
szokásainak, 
hagyományait. 
Települések múltjának 
feltárása, megismertetése, 
helytörténeti kiállítás 
anyagának összegyűjtése 

 
Helytörténeti 
vándortábor 
fiataloknak 

 
Téma: A célterületen 
élő felső tagozatos és 
középiskolás diákok 
táboroznak az öt 
településen, 
forgószínpadszerűen 
és feltérképezik a 
települések történelmi, 
gazdagsági, 
életmódbeli, vallási 
szokásainak, 
hagyományait. 
Települések múltjának 
feltárása, 



 helytörténeti kiállítás 
anyagának 
összegyűjtése 
Létszám: 25 fő 
Időpont: 2022. július  

 

Létszám: 25 fő 
Időpont: 2022. július  
 

Létszám: 25 fő 
Időpont: 2022. július  

 

megismertetése, 
helytörténeti kiállítás 
anyagának 
összegyűjtése 
Létszám: 25 fő 
Időpont: 2022. július  

 

Július   

Térségi Éjszakai Bagolytúra 

 

Téma: Túra a célterületen élők 

bevonásával, csapatok 

nevezésével. Akadályversenyek 

éjszakai baglyokként. 

Létszám: 100 fő 

Időpont: 2022. július 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Augusztus 

 

 

 

 

 

 

Helyi kézműves tábor 
 

Téma: A célterületen élő 
fazekasság iránt érdeklődő 
fiatalok tábora 
agyagozás, fazekasság, festés 
és szoborkészítés - helyi 
kézművesek bemutatkozása 
Létszám: 20 fő 
Időpont: 2022. augusztus  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Falunap és 

Szomszédságok Ünnepe 
 
Téma: A hagyományőrző 
települési ünnepet 
kibővítjük a konzorciumi 
partnereink meghívásával, 
hogy megismerjük 
egymást, jó 
szomszédságok 
alakuljanak ki a családok 
között is, erősítve ezzel az 
együttműködésünket. 
Bemutatkozási lehetőséget 
biztosítva az amatőr 
kulturális csoportoknak 
is.Azelszármazottakat is 
hazahívjuk. 
Létszám: 100 fő 
Időpont: 2022. augusztus 
 

 

 

Nyármarasztaló 
Faluünnep 

 
Téma: A falu 
közösségének ünnepe, 
Fellépő vendégek, 
gyereknek 
barkácsolás, 
programok, 
parasztpróba 
felnőtteknek. Közös 
bográcsozás a 
célterületen élőkkel. 
Létszám: 200 fő 
Időpont: 2022. 
augusztus 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

Augusztus 

 

Hazaváró nyári fesztivál 
 

Téma: Fiatalok visszavárása, 
helyi értéktár eredményeinek 
bemutatása, társközségek 
bemutatkozója, helyi csoportok 
bemutatkozója 
Létszám: 200 fő 
Időpont: 2022. augusztus 
 

 
 

Óhídi Kerekasztal 
 

Téma: A település aktív 
magjának rendszeres 
találkozása a 
közösségfejlesztési folyam 
előrehaladása és közös 
ügyek megbeszélése 
céljából 
Létszám: 15 fő 
Időpont: 2022. augusztus 
 

Sümegcsehi Infó 

 

Téma: A negyedéves 

települési történéseket, 

eseményeket rögzíti a lap, 

amelyet minden háztartás 

megkap. A helyiek írják és 

szerkesztik. 

Létszám: 10 fő 

Időpont: 2022. augusztus 

 

Szeptember 

 
Türjei Vigadalom 

 
Téma: Szüreti felvonulás 
kibővül a betakarítás ünneppel, 
hagyományápolás, helyi 
identitástudat erősítése a 
célterületen 
Létszám: 150 fő 
Időpont: 2022. szeptember 

 
 
 

Batyk Idősek Napja 
 

Téma: Időskorúak 
köszöntése, közösségi 
élmények átélése zenei 
programmal, közös 
dalolás 
Létszám: 60 fő 
Időpont: 2022. 
szeptember 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Őszi betakarítás és szőlő 
ünnep 

 
Téma: A szüreti 
hagyományok 
felelevenítése, 
népviseletben szüreti 
felvonulás a célterületen 
élőkkel és este zenés 
mulatság az aktív 
kikapcsolódásra 
vágyóknak, közösségi 
élménnyel. 
Létszám: 100 fő 
Időpont: 2022. szeptember 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Közösségi Kiállítás helyi 

alkotók munkáiból 

 

Téma: A célterületen élő 

amatőr alkotók munkáiból 

kiállítás készüla helyiek 

szervezésében 

Létszám: 30 fő 

Időpont: 2022. szeptember 

Helytörténeti tábor 
eredményeinek bemutatása, 

kiállítás 
 
Téma: A táborban készült fotók, 
dokumentumok, alkotások 
bemutatása 
Létszám: 20 fő  
Időpont: 2022. szeptember 

 

Szent Mihály Nap 
 

Téma: Hagyományőrzés, 
pásztortűzgyújtás és a 
gazdasági év 
befejezésének ünnepe a 
célterületen, mely újabb 
alkalom a közösségi 
együttlétre. 
Létszám: 80 fő 
Időpont: 2022. szeptember 
 

 



Október 

Bűnmegelőzést és közbiztonság 

javítását segítő program 

 

Téma: Közlekedés biztonság, avagy 

biztonságos közlekedés 

Rendőrségi program 

Létszám:20 fő 

Időpont: 2022. október 

   

Szüreti Szilvásgombóc 
Fesztivál 

 
Téma:A hagyományt 
tartva a szüret 
lezárásának 
megünneplése.A 
térség szilvafáinak 
termése adja az alapot 
a zenés fesztiválhoz. 
Létszám: 350 fő 
Időpont: 2022. október 
 

November 

   

Idősek Napja 

Téma: Szépkorúak 

megbecsülésére és tiszteletadás 

a dolgos évekért szerveződik az 

esemény, ezáltal is hasznos 

tagjaivá válnak az időskorúak a 

helyi közösségnek.  

Létszám: 30-40 fő 

Időpont: 2022. november 

 

Sümegcsehi Infó 

 

Téma: A negyedéves 

települési történéseket, 

eseményeket rögzíti a lap, 

amelyet minden háztartás 

megkap. A helyiek írják és 

szerkesztik. 

Létszám: 10 fő 

Időpont: 2022. november 

 

Adventi forgatag 

 

Téma: Kézműves foglalkozáson 

a település arculatához igazodva 

készülnek dekorációs elemek 

nemcsak a falu központjában, 

hanem a családi birtokokon is 

elhelyezve. 

Létszám: 20 fő 

Időpont: 2022. november 

 

Közérdekű tankatalógus 
 

Téma:név és címjegyzék, 
amelyben a tapasztalat, tudás 
és érdeklődés 
megjelenik.Rendszeres 
találkozások a gyűjtőmunka 
során. 
Létszám: 15 fő 
Időpont: 2022. november 

 

Közérdekű tankatalógus 
Téma:név és 
címjegyzék, amelyben a 
tapasztalat, tudás és 
érdeklődés 
megjelenik.Rendszeres 
találkozások a 
gyűjtőmunka során. 
Létszám: 15 fő 
Időpont: 2022. 
november 

Közérdekű tankatalógus 
 

Téma:név és címjegyzék, 
amelyben a tapasztalat, 
tudás és érdeklődés 
megjelenik.Rendszeres 
találkozások a 
gyűjtőmunka során. 
Létszám: 15 fő 
Időpont: 2022. november 
 

Közérdekű tankatalógus 
 

Téma:név és címjegyzék, 
amelyben a tapasztalat, 
tudás és érdeklődés 
megjelenik.Rendszeres 
találkozások a 
gyűjtőmunka során. 
Létszám: 15 fő 
Időpont: 2022. november 
 

Közérdekű 
tankatalógus 

Téma:név és 
címjegyzék, amelyben 
tapasztalat, tudás és 
érdeklődés 
megjelenik.Rendszeres 
találkozások a 
gyűjtőmunka során. 
Létszám: 15 fő 
Időpont: 2022. nov. 



December 

 

Türjei Polgárrá avatás 

 

Téma: Az adott évben született 

gyermekek ünnepélyes polgárrá 

avatási ceremóniája, a helyi 

identitástudat erősítése 

Létszám: 20 fő 

Időpont: 2022. december 

 

 

 

 

 

Adventi gyertyagyújtás 
és Kézműves 
foglalkozás 

Téma: Adventi 
gyertyagyújtás a 
közösségben. 
Kézműves foglalkozás 
alatt koszorúkészítés, 
asztali díszek készítése  
Létszám: 10 fő 
Időpont: 2022. 
december 

 
 

Karácsonyi ünnepkör - 

készülődés –klubfoglalkozás 

 

Téma: Közös karácsonyi 

dekorációk készítése 

Létszám: 25 fő 

Időpont: 2022. december 

 

 
Jövőtervező műhely 

Mihályfa 
 

Téma: A település aktív 
magjának rendszeres 
találkozása a 
közösségfejlesztési 
folyamat előrehaladása és 
közös ügyek 
megbeszélése céljából. A 
megvalósításokat követő 
úja feladatok kitűzése. 
Létszám: 10 fő 
Időpont: 2022. december 

 
Falumikulás  

 
Téma: A település 
gyermekei részére 
közösségi esemény a 
Mikulás érkezése a 
faluban, ez már 
hagyománnyá vált az 
évek alatt. Dallal és 
versekkel köszöntve a 
nagyszakállút. 
Létszám: 30 fő 
Időpont: 2022. 
december 

 

Települési Kalendárium 
 

Téma: A helytörténeti feltárás 
eredményei és a település 
bemutatkozása 
Példányszám: 360 db 
Időpont: 2022. december 
 
 
 
 
 

 

 

Idősek Napja és 
Falukarácsony 

 
Téma: A településen élő 
szépkorúak köszöntése, és 
generációk találkozása a 
szeretet ünnepén. 
Karácsonyi dekorációk 
készítése helyi segítők 
bevonásával. 
Létszám: 100 fő 
Időpont: 2022. december 

 
 

Falukarácsony 
 
Téma: A falu megszentelt 
ünnepén együtt várjuk 
vallási közösségben a 
Fény, a Kisjézus születését 
olyan eseményen, ahol év 
végén számot adunk a 
közösségi munkáról és 
asztal mellé gyűlve 
ünnepelünk, kilépve a 
hétköznapokból. 
Létszám: 100 fő 
Időpont: 2022. december  

Idősek Karácsonya 

 

Téma: A helyi szépkorúak 

megvendégelése, helyi 

színjátszók, pávakör éneke 

mellett. 

Létszám: 70 fő 

Időpont: 2022. december 

 

2023 FENNTARTÁS 



Január 

Szomszédsági Tanács 
 

Téma: A konzorciumi 
települések 
véleményformálóiból 
szerveződött csoport, akik 
rendszeresen üléseznek és a 
közös ügyeket megvitatják. A 
csoport tagjai cserélődhetnek 
és a tanács tagja a szakmai 
vezető és projektmenedzsment 
Létszám: 10 fő 
Időpont: 2023. január 
 
 

 

 
Szomszédsági Tanács 

 
Téma: A konzorciumi 
települések 
véleményformálóiból 
szerveződött csoport, 
akik rendszeresen 
üléseznek és a közös 
ügyeket megvitatják. A 
csoport tagjai 
cserélődhetnek és a 
tanács tagja a szakmai 
vezető és 
projektmenedzsment 
Létszám: 10 fő 
Időpont: 2023. január 

 

 
Szomszédsági Tanács 

 
Téma: A konzorciumi 
települések 
véleményformálóiból 
szerveződött csoport, akik 
rendszeresen üléseznek és 
a közös ügyeket 
megvitatják. A csoport 
tagjai cserélődhetnek és a 
tanács tagja a szakmai 
vezető és 
projektmenedzsment 
Létszám: 10 fő 
Időpont: 2023. január 
 

 

Szomszédsági Tanács 
 

Téma: A konzorciumi 
települések 
véleményformálóiból 
szerveződött csoport, akik 
rendszeresen üléseznek és 
a közös ügyeket 
megvitatják. A csoport 
tagjai cserélődhetnek és a 
tanács tagja a szakmai 
vezető és 
projektmenedzsment 
Létszám: 10 fő 
Időpont: 2023. január 

 

 
Szomszédsági Tanács 

 
Téma: A konzorciumi 
települések 
véleményformálóiból 
szerveződött csoport, 
akik rendszeresen 
üléseznek és a közös 
ügyeket megvitatják. A 
csoport tagjai 
cserélődhetnek és a 
tanács tagja a szakmai 
vezető és 
projektmenedzsment 
Létszám: 10 fő 
Időpont: 2023. január 

 

   

Mihályfai Téli Estek 

 

Téma: Kiskerti művelés titka, 

zöldségkertek praktikái  

Létszám: 20 fő 

Időpont: 2023. január 

 

 

Február 

Téli estek előadássorozat 
 
Téma: Az öko-gazdálkodás-
borászatés egészségügy 
témában, közösségépítés helyi 
szereplők és meghívott előadók 
bevonásával 
Létszám: 15 fő 
Időpont: 2023. február 

 

   

Sümegcsehi Infó 

 

Téma: A negyedéves 

települési történéseket, 

eseményeket rögzíti a lap, 

amelyet minden háztartás 

megkap. A helyiek írják és 

szerkesztik. 

Létszám: 10 fő 

Időpont: 2023. február 

 

 

Március 

Térségi Oltónap 

 

Téma:oltványok ismertetése, oltás 

gyakorlati bemutató, gazdafórum 

Létszám: 20 fő 

Időpont: 2023. március 

 

 

Batyk TESZED 

 

Téma: A település önkéntes 

nagytakarítása, 

szemétgyűjtési akció 

Létszám: 15 fő 

Időpont: 2023. március  

 

  

Értékmentő 
Sümegcsehi Magbörze 

és Oltónap 
 

Téma: A célterületen 
élők hagyományos 
vetőmagjainak cseréje 
és őshonos 



gyümölcsfajták 
oltványok készítése  
Létszám: 20 fő 
Időpont: 2023. március 

Április 

Térségi Borosgazdák találkozója 

 

Téma: A célterületen élő borosgazdák 

találkozása, szakmai előadás és 

térségi borbírálat 

Létszám: 90 fő 

Időpont: 2023. április  

 

 

 

 

   

Helytörténeti feltárás 
könyvtári program 

 
Téma: A település a 
világhálón, fiatalok 
kutatási eredményei 
Létszám: 25 fő 
Időpont: 2023. április 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Május 

 

 

 

 

 

 

 

Pünkösdölő 

 

Téma: Énekes-táncos adománygyűjtő, 

faluköszöntő népszokás felelevenítése 

a célterületen 

Létszám: 30 fő 

Időpont: 2023. május 

 

Batyki Faluszépítők 
Közösségi Hete 

programja 
 

Téma: 
Hagyományteremtő 
virágosítás a település 
arculatának javítása 
érdekében, közösségi 
élmény a település aktív 
magjával a Cselekvő 
közösségek projekt 
Közösségek Hete 
felhívására 
Létszám: 10 fő 
Időpont: 2023. május  
 

 

 

Közösségek Hete 

 

Téma: A „cselekvő 

közösségek” megmutatkozása a 

célterületen 

Létszám: 30 fő 

Időpont: 2023. május 

 

 

Mihályfai Tavaszi Zsongás 

 

Téma: A tavaszi ünnepkörhöz 

kapcsolódó kézműves 

foglalkozás, kopogtató díszek 

készítése a falu kapuinak 

díszítésére, húsvéti ünnepvárás 

hagyományainak 

megteremtésére. 

Létszám:15 fő 

Időpont: 2023. május 

 

 

Májusfa állítása  

 

Téma: A májusfa a 

természet újjászületésének 

szimbóluma, az ifjúság 

tavaszi szokásainak 

Európa-szerte ismert 

szimbolikus kelléke. 

Létszám: 10 fő 

Időpont: 2023. május 

 

  

Óhídi Kerekasztal 
 

Téma: A település aktív 
magjának rendszeres 
találkozása a 
közösségfejlesztési folyam 
előrehaladása és közös 

Májusfa állítása és kitáncolás 

 

Téma: A közösségeknek van 

egy közös fája, aminek a 

kidöntését ünnepély, és 

táncmulatság kíséri. 

Létszám: 30 fő 

Időpont: 2023. május 01. 

Sümegcsehi Infó 

 

 

Téma: A negyedéves 

települési történéseket, 

eseményeket rögzíti a lap, 

amelyet minden háztartás 



 

 

 

 

 

Május 

 

ügyek megbeszélése 
céljából 
Létszám: 15 fő 
Időpont: 2023. május 
 

 

 megkap. A helyiek írják és 

szerkesztik. 

Létszám: 10 fő 

Időpont: 2023. május 

 

  

Gyermeknap és Ifjúsági 
Találkozó 

 
Téma: A hagyományos 
gyermeknapi forgatag, sok 
játék, móka és kacagás a 
térség fiataljaival 
kiegészülve 
Létszám: 30 fő 
Időpont: 2023. május  

 

 

 

 

 

 

 

 

Június 

 

 

 

 

 

Szomszédsági Tanács 
 

Téma: A konzorciumi 
települések 
véleményformálóiból 
szerveződött csoport, akik 
rendszeresen üléseznek és a 
közös ügyeket megvitatják. A 
csoport tagjai cserélődhetnek 
és a tanács tagja a szakmai 
vezető és projektmenedzsment 
Létszám: 10 fő 
Időpont: 2023. június 
 
 

 
Szomszédsági Tanács 

 
Téma: A konzorciumi 
települések 
véleményformálóiból 
szerveződött csoport, 
akik rendszeresen 
üléseznek és a közös 
ügyeket megvitatják. A 
csoport tagjai 
cserélődhetnek és a 
tanács tagja a szakmai 
vezető és 
projektmenedzsment 
Létszám: 10 fő 
Időpont: 2023. június 

 
Szomszédsági Tanács 

 
Téma: A konzorciumi 
települések 
véleményformálóiból 
szerveződött csoport, akik 
rendszeresen üléseznek és 
a közös ügyeket 
megvitatják. A csoport 
tagjai cserélődhetnek és a 
tanács tagja a szakmai 
vezető és 
projektmenedzsment 
Létszám: 10 fő 
Időpont: 2023. június 
 

Szomszédsági Tanács 
 

Téma: A konzorciumi 
települések 
véleményformálóiból 
szerveződött csoport, akik 
rendszeresen üléseznek és 
a közös ügyeket 
megvitatják. A csoport 
tagjai cserélődhetnek és a 
tanács tagja a szakmai 
vezető és 
projektmenedzsment 
Létszám: 10 fő 
Időpont: 2023. június 

 
Szomszédsági Tanács 

 
Téma: A konzorciumi 
települések vélemény-
formálóiból 
szerveződött csoport, 
akik rendszeresen 
üléseznek és a közös 
ügye-ket megvitatják. A 
csoport tagjai 
cserélődhetnek és a 
tanács tagja a szakmai 
vezető és 
projektmenedzsment 
Létszám: 10 fő 
Időpont: 2023. június 



 

 

 

 

 

 

Június 

 

Hegyi barangolás Szent Iván 

éjszakáján 

 

Téma: Szent Iván éjszakai túra 10 

km, borospince látogatás, nyári 

napforduló ünnepe, szalonnasütés 

Létszám: 90 fő 

Időpont: 2023. június 

   

 
Hagyományőrző 

Májusfa kitáncolás 
: 

Téma: A helyiek közös 
ünnepe, táncmulatság 
a közösségi élménnyel 
a helyi identitástudat 
erősítésére. 
Létszám: 50 fő 
Időpont:2023. június 

Július 

Helytörténeti vándortábor 
fiataloknak 

 
Téma: A célterületen élő felső 
tagozatos és középiskolás 
diákok táboroznak az öt 
településen, 
forgószínpadszerűen és 
feltérképezik a települések 
történelmi, gazdagsági, 
életmódbeli, vallási 
szokásainak, hagyományait. 
Települések múltjának 
feltárása, megismertetése, 
helytörténeti kiállítás 
anyagának összegyűjtése 
Létszám: 25 fő 
Időpont: 2023. július  
 
 
 

 

 
Helytörténeti 

vándortábor fiataloknak 
 
Téma: A célterületen élő 
felső tagozatos és 
középiskolás diákok 
táboroznak az öt 
településen, 
forgószínpadszerűen és 
feltérképezik a 
települések történelmi, 
gazdagsági, 
életmódbeli, vallási 
szokásainak, 
hagyományait. 
Települések múltjának 
feltárása, 
megismertetése, 
helytörténeti kiállítás 
anyagának 
összegyűjtése 
Létszám: 25 fő 
Időpont: 2023. július  

 
Helytörténeti vándortábor 

fiataloknak 
 
Téma: A célterületen élő 
felső tagozatos és 
középiskolás diákok 
táboroznak az öt 
településen, 
forgószínpadszerűen és 
feltérképezik a települések 
történelmi, gazdagsági, 
életmódbeli, vallási 
szokásainak, 
hagyományait. 
Települések múltjának 
feltárása, megismertetése, 
helytörténeti kiállítás 
anyagának összegyűjtése 
Létszám: 25 fő 
Időpont: 2023. július  
 
 

 

Helytörténeti vándortábor 
fiataloknak 

 
Téma: A célterületen élő 
felső tagozatos és 
középiskolás diákok 
táboroznak az öt 
településen, 
forgószínpadszerűen és 
feltérképezik a települések 
történelmi, gazdagsági, 
életmódbeli, vallási 
szokásainak, 
hagyományait. 
Települések múltjának 
feltárása, megismertetése, 
helytörténeti kiállítás 
anyagának összegyűjtése 
Létszám: 25 fő 
Időpont: 2023. július  
 

 

 
Helytörténeti 
vándortábor 
fiataloknak 

Téma: A célterületen 
élő felső tagozatos és 
középiskolás diákok 
táboroznak az öt 
településen, 
forgószínpadszerűen 
és feltérképezik a 
települések történelmi, 
gazdagsági, 
életmódbeli, vallási 
szokásainak, 
hagyományait. 
Települések múltjának 
feltárása, 
megismertetése, 
helytörténeti kiállítás 
anyagának 
összegyűjtése 
Létszám: 25 fő 
Időpont: 2023. július  



Térségi Gyermek 
Műfüvesbajnokság 

 
Téma: A célterületen élő 
labdarúgást szerető fiatalok 
találkozója 
Létszám: 40 fő 
Időpont: 2023. július  
 
 
 
 

 

BatykiElszármazottak 
Találkozója 

 
Téma: A településről 
elszármazottak 
meghívása és 
találkozása a helyiekkel, 
kohézió erősítése 
Létszám: 60 fő 
Időpont: 2023. július 
 
 

Térségi Éjszakai Bagolytúra 

 

Téma: Túra a célterületen élők 

bevonásával, csapatok 

nevezésével. Akadályversenyek 

éjszakai baglyokként. 

Létszám: 100 fő 

Időpont: 2023. július 

 
Falunap és 

Szomszédságok Ünnepe 
 

Téma: A hagyományőrző 
települési ünnepet 
kibővítjük a konzorciumi 
partnereink meghívásával, 
hogy megismerjük 
egymást, jó 
szomszédságok 
alakuljanak ki a családok 
között is, erősítve ezzel az 
együttműködésünket. 
Létszám: 100 fő 
Időpont: 2023. július 

 

Augusztus 

Helyi kézműves tábor 
 

Téma: A célterülten élő 
fazekasság iránt érdeklődő 
fiatalok tábora 
agyagozás, fazekasság, festés 
és szoborkészítés - helyi 
kézművesek bemutatkozása 
Létszám: 15-20 fő 
Időpont: 2023. augusztus  
 
 
 
 
 
 

 

Falunap és 
Szomszédságok Ünnepe 

 
Téma: A hagyományőrző 
települési ünnepet 
kibővítjük a konzorciumi 
partnereink meghívásával, 
hogy megismerjük 
egymást, jó 
szomszédságok 
alakuljanak ki a családok 
között is, erősítve ezzel az 
együttműködésünket. 
Bemutatkozási lehetőséget 
biztosítva az amatőr 
kulturális csoportoknak 
is.Azelszármazottakat is 
hazahívjuk. 
Létszám: 100 fő 
Időpont: 2023. augusztus 

 

 

Sümegcsehi Infó 

 

Téma: A negyedéves 

települési történéseket, 

eseményeket rögzíti a lap, 

amelyet minden háztartás 

megkap. A helyiek írják és 

szerkesztik. 

Létszám: 10 fő 

Időpont: 2023. augusztus 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hazaváró nyári fesztivál 
Téma: Fiatalok visszavárása, 
helyi értéktár eredményeinek 
bemutatása, társközségek 
bemutatkozója, helyi csoportok 
bemutatkozója 
Létszám: 200 fő 
Időpont: 2023. augusztus 
 

 

Nyármarasztaló 
Faluünnep 

 
Téma: A falu 
közösségének ünnepe, 
Fellépő vendégek, 
gyereknek 
barkácsolás, 
programok, 



parasztpróba 
felnőtteknek. Közös 
bográcsozás a 
célterületen élőkkel. 
Létszám: 200 fő 
Időpont: 2023. 
augusztus 

Szeptember 

 
Türjei Vigadalom 

 
Téma: Szüreti felvonulás 
kibővül a betakarítás ünneppel, 
hagyományápolás, helyi 
identitástudat erősítése a 
célterületen 
Létszám: 150 fő 
Időpont: 2023. szeptember 
 
 
 

 

Batyk Idősek Napja 
 

Téma: Időskorúak 
köszöntése, közösségi 
élmények átélése zenei 
programmal, közös 
dalolás 
Létszám: 60 fő 
Időpont: 2023. 
szeptember 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Őszi betakarítás és 

szőlőünnep 
 

Téma: A szüreti 
hagyományok 
felelevenítése, 
népviseletben szüreti 
felvonulás a célterületen 
élőkkel és este zenés 
mulatság az aktív 
kikapcsolódásra 
vágyóknak, közösségi 
élménnyel. 
Létszám: 100 fő 
Időpont: 2023. szeptember 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jövőtervező műhely 
Mihályfa 

 
Téma: A település aktív 
magjának rendszeres 
találkozása a 
közösségfejlesztési 
folyamat előrehaladása és 
közös ügyek 
megbeszélése céljából. A 
megvalósításokat követő 
úja feladatok kitűzése. 
Létszám: 10 fő 
Időpont: 2023. szeptember 
 

Közösségi Kiállítás helyi 

alkotók munkáiból 

 

Téma: A célterületen élő 

amatőr alkotók munkáiból 

kiállítás készüla helyiek 

szervezésében 

Létszám: 30 fő 

Időpont: 2023. szeptember 
Helytörténeti tábor 

eredményeinek bemutatása, 
kiállítás 

 
Téma: A táborban készült fotók, 
dokumentumok, alkotások 
bemutatása 
Létszám: 20 fő  
Időpont: 2023. szeptember 

Szent Mihály Nap 
 

Téma: Hagyományőrzés, 
pásztortűzgyújtás és a 
gazdasági év 
befejezésének ünnepe a 
célterületen, mely újabb 
alkalom a közösségi 
együttlétre. 
Létszám: 80 fő 
Időpont: 2023. szeptember 

Október 

Bűnmegelőzést és 
közbiztonság javítását segítő 

program 
 

Téma: a bűnözés mennyiségi 
csökkentése és az 
állampolgárok 
biztonságérzetének javítása 
szemléletformálással 
Létszám: 10 fő 

   

Szüreti Szilvásgombóc 
Fesztivál 

 
Téma:A hagyományt 
tartva a szüret 
lezárásának 
megünneplése.A 
térség szilvafáinak 
termése adja az alapot 
a zenés fesztiválhoz. 



Időpont: 2023. október Létszám: 350 fő 
Időpont: 2023. október 

 
 

 

November 

   

Idősek Napja 

 

Téma: Szépkorúak 

megbecsülésére és tiszteletadás 

a dolgos évekért szerveződik az 

esemény, ezáltal is hasznos 

tagjaivá válnak az időskorúak a 

helyi közösségnek.  

Létszám: 30-40 fő 

Időpont: 2023. november 

 

Sümegcsehi Infó 

 

Téma: A negyedéves 

települési történéseket, 

eseményeket rögzíti a lap, 

amelyet minden háztartás 

megkap. A helyiek írják és 

szerkesztik. 

Létszám: 10 fő 

Időpont: 2023. november 

  
 

 

Adventi forgatag 

 

Téma: Kézműves foglalkozáson 

a település arculatához igazodva 

készülnek dekorációs elemek 

nemcsak a falu központjában, 

hanem a családi birtokokon is 

elhelyezve. 

Létszám: 20 fő 

Időpont: 2023. november 

Bűnmegelőzést és 
közbiztonság javítását 

segítő program 
Téma: a bűnözés 
mennyiségi 
csökkentése és az 
állampolgárok 
biztonságérzetének 
javítása 
szemléletformálással 
Létszám: 10 fő 
Időpont: 2023. október 

 

 
Közérdekű tankatalógus 

 
Téma:név és címjegyzék, 
amelyben a tapasztalat, tudás 
és érdeklődés 
megjelenik.Rendszeres 
találkozások a gyűjtőmunka 
során. 
Létszám: 15 fő 
Időpont: 2023. november 

 

 
Közérdekű tankatalógus 

 
Téma:név és 
címjegyzék, amelyben a 
tapasztalat, tudás és 
érdeklődés megjelenik. 
Rendszeres 
találkozások a 
gyűjtőmunka során. 
Létszám: 15 fő 
Időpont: 2023. 
november 
 

 
Közérdekű tankatalógus 

 
Téma:név és címjegyzék, 
amelyben a tapasztalat, 
tudás és érdeklődés 
megjelenik.Rendszeres 
találkozások a 
gyűjtőmunka során. 
Létszám: 15 fő 
Időpont: 2023. november 

 

 
Közérdekű tankatalógus 

 
Téma:név és címjegyzék, 
amelyben a tapasztalat, 
tudás és érdeklődés 
megjelenik.Rendszeres 
találkozások a 
gyűjtőmunka során. 
Létszám: 15 fő 
Időpont: 2023. november 

 

 
Közérdekű 

tankatalógus 
 

Téma:név és 
címjegyzék, amelyben 
a tapasztalat, tudás és 
érdeklődés megjelenik. 
Rendszeres 
találkozások a 
gyűjtőmunka során. 
Létszám: 15 fő 
Időpont: 2023. 
november 



 

December 

Türjei Polgárrá avatás 

 

Téma: Az adott évben született 

gyermekek ünnepélyes polgárrá 

avatási ceremóniája, a helyi 

identitástudat erősítése 

Létszám: 20 fő 

Időpont: 2023. december 

 

 
Adventi gyertyagyújtás 

 
Téma: Adventi 
gyertyagyújtás a 
közösségben. 
Kézműves foglalkozás 
alatt koszorúkészítés, 
asztali díszek készítése  
Létszám: 10 fő 
Időpont: 2023. 
december 

 

Karácsonyi ünnepkör - 

készülődés –klubfoglalkozás 

 

Téma: Közös karácsonyi 

dekorációk készítése 

Létszám: 25 fő 

Időpont: 2023. december 

 

Falumikulás  
 

Téma: A település 
gyermekei részére 
közösségi esemény a 
Mikulás érkezése a 
faluban, ez már 
hagyománnyá vált az 
évek alatt. Dallal és 
versekkel köszöntve a 
nagyszakállút. 
Létszám: 30 fő 
Időpont: 2023. 
december 

 

Települési Kalendárium 
 

Téma: A helytörténeti feltárás 
eredményei és a település 
bemutatkozása 
Példányszám: 360 db 
Időpont: 2023. december 

Idősek Napja és 
Falukarácsony 

 
Téma: A településen élő 
szépkorúak köszöntése és 
generációk találkozása a 
szeretet ünnepén. 
Karácsonyi dekorációk 
készítése helyi segítők 
bevonásával. 
Létszám: 100 fő 
Időpont: 2023. december 

 
Falukarácsony 

 
Téma: A falu megszentelt 
ünnepén együtt várjuk 
vallási közösségben a 
Fény, a Kisjézus születését 
olyan eseményen, ahol év 
végén számot adunk a 
közösségi munkáról és 
asztal mellé gyűlve 
ünnepelünk, kilépve a 
hétköznapokból. 
Létszám: 100 fő 
Időpont: 2023. december  

 
 
 
 

Idősek Karácsonya 

 

Téma: A helyi szépkorúak 

megvendégelése, helyi 

színjátszók, pávakör éneke 

mellett. 

Létszám: 70 fő 

Időpont: 2023. december 

2024 FENNTARTÁS 
Január Szomszédsági Tanács Szomszédsági Tanács Szomszédsági Tanács Szomszédsági Tanács Szomszédsági Tanács 



Téma: A konzorciumi 
települések 
véleményformálóiból 
szerveződött csoport, akik 
rendszeresen üléseznek és a 
közös ügyeket megvitatják. A 
csoport tagjai cserélődhetnek 
és a tanács tagja a szakmai 
vezető és projektmenedzsment 
Létszám: 10 fő 
Időpont: 2024. január 

 

Téma: A konzorciumi 
települések 
véleményformálóiból 
szerveződött csoport, 
akik rendszeresen 
üléseznek és a közös 
ügyeket megvitatják. A 
csoport tagjai 
cserélődhetnek és a 
tanács tagja a szakmai 
vezető és 
projektmenedzsment 
Létszám: 10 fő 
Időpont: 2024. január 
 

Téma: A konzorciumi 
települések 
véleményformálóiból 
szerveződött csoport, akik 
rendszeresen üléseznek és 
a közös ügyeket 
megvitatják. A csoport 
tagjai cserélődhetnek és a 
tanács tagja a szakmai 
vezető és 
projektmenedzsment 
Létszám: 10 fő 
Időpont: 2024. január 
 

Téma: A konzorciumi 
települések 
véleményformálóiból 
szerveződött csoport, akik 
rendszeresen üléseznek és 
a közös ügyeket 
megvitatják. A csoport 
tagjai cserélődhetnek és a 
tanács tagja a szakmai 
vezető és 
projektmenedzsment 
Létszám: 10 fő 
Időpont: 2024. 

Téma: A konzorciumi 
települések 
véleményformálóiból 
szerveződött csoport, 
akik rendszeresen 
üléseznek és a közös 
ügyeket megvitatják. A 
csoport tagjai 
cserélődhetnek és a 
tanács tagja a szakmai 
vezető és 
projektmenedzsment 
Létszám: 10 fő 
Időpont: 2024. január 
 

Mihályfai Téli Estek 

 

Téma: Kiskerti művelés titka, 

zöldségkertek praktikái  

Létszám: 20 fő 

Időpont: 2024. január 

 

Február 

Téli estek előadássorozat 
 
Téma: Egészségügy témában, 
közösségépítés helyi szereplők 
és meghívott előadók 
bevonásával 
Létszám: 15 fő 
Időpont: 2024. február 

 

 

Óhídi Kerekasztal 
 

Téma: A település aktív 
magjának rendszeres 
találkozása a 
közösségfejlesztési folyam 
előrehaladása és közös 
ügyek megbeszélése 
céljából 
Létszám: 15 fő 
Időpont: 2024. február 

 

Sümegcsehi Infó 

 

Téma: A negyedéves 

települési történéseket, 

eseményeket rögzíti a lap, 

amelyet minden háztartás 

megkap. A helyiek írják és 

szerkesztik. 

Létszám: 10 fő 

Időpont: 2024. február 

 

Március 

Térségi Oltónap 

 

Téma:oltványok ismertetése, oltás 

gyakorlati bemutató, gazdafórum 

Létszám: 20 fő 

Időpont: 2024. március 

Batyk TESZED 

 

Téma: A település önkéntes 

nagytakarítása, 

szemétgyűjtési akció 

Létszám: 15 fő 

Időpont: 2024. március  

  

Értékmentő 
Sümegcsehi Magbörze 

és Oltónap 
 

Téma: A célterületen 
élők hagyományos 
vetőmagjainak cseréje 
és őshonos 
gyümölcsfajták 
oltványok készítése  
Létszám: 20 fő 
Időpont: 2024. március 



Április 

Térségi Borosgazdák találkozója 

 

Téma: A célterületen élő borosgazdák 

találkozása, szakmai előadás és 

térségi borbírálat 

Létszám: 90 fő 

Időpont: 2024. április  

   

Helytörténeti feltárás 
könyvtári program 

 
Téma: A fiatalok 
kutatási eredményei 
bemutatása előadás 
keretében 
Létszám: 25 fő 
Időpont: 2024. április 

Május 

Pünkösdölő 

 

Téma: Énekes-táncos adománygyűjtő, 

faluköszöntő népszokás felelevenítése 

a célterületen 

Létszám: 30 fő 

Időpont: 2024. május 

Batyki Faluszépítők 
Közösségi Hete 

programja 
 

Téma: 
Hagyományteremtő 
virágosítás a település 
arculatának javítása 
érdekében, közösségi 
élmény a település aktív 
magjával a Cselekvő 
közösségek projekt 
Közösségek Hete 
felhívására 
Létszám: 10 fő 
Időpont: 2024. május 

Közösségek Hete 

 

Téma: A „cselekvő 

közösségek” megmutatkozása a 

célterületen 

Létszám: 30 fő 

Időpont: 2024. május 

 

Mihályfai Tavaszi Zsongás 

 

Téma: A tavaszi ünnepkörhöz 

kapcsolódó kézműves 

foglalkozás, kopogtató díszek 

készítése a falu kapuinak 

díszítésére, húsvéti ünnepvárás 

hagyományainak 

megteremtésére. 

Létszám:15 fő 

Időpont: 2024. május 

Májusfa állítása  

 

Téma: A májusfa a 

természet újjászületésének 

szimbóluma, az ifjúság 

tavaszi szokásainak 

Európa-szerte ismert 

szimbolikus kelléke. 

Létszám: 10 fő 

Időpont: 2024. május 

Májusfa állítása és kitáncolás 

 

Téma: A közösségeknek van 

egy közös fája, aminek a 

kidöntését ünnepély, és 

táncmulatság kíséri. 

Létszám: 30 fő 

Időpont: 2024. május 01. 

Sümegcsehi Infó 

 

 

Téma: A negyedéves 

települési történéseket, 

eseményeket rögzíti a lap, 

amelyet minden háztartás 

megkap. A helyiek írják és 

szerkesztik. 

Létszám: 10 fő 

Időpont: 2024. május 

Gyermeknap és Ifjúsági 
Találkozó 

 
Téma: A hagyományos 
gyermeknapi forgatag, sok 
játék, móka és kacagás a 
térség fiataljaival 
kiegészülve 
Létszám: 30 fő 
Időpont: 2024. május  

 

 

A Rendezvénynaptár előkészítését, a célterületi munkafolyamatotkoordinálta és a rendezvénynaptárt összeállította a szakmai vezető. 

 

Kelt: Türje, 2019. április 18. 


