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Megvalósítás

1. alkalom

2. alkalom

3. alkalom

4. alkalom

A program
megnevezése

Programtípus

A program
tervezett
időpontja

Résztvevők
A program céljának rövid leírása és a
tervezett
célcsoport megjelölése (max. 500
létszáma
karakter)
(fő)
I. - Helyszín és feltételek biztosítása a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tájékoztatási pont működtetéséhez
Segítség a gazdáknak
Fogadóóra
2015-01-20
3
A fogadóóra lehetőséget biztosít a
településen élők számára, hogy a
falugazdász segítségét igénybe tudják
venni ügyeik intézésére: pl. őstermelői
igazolványok megújítása, kiváltása, jogi
kérdések értelmezése. Célunk, hogy a
gazdálkodók helyben jussanak fontos
információkhoz a területalapú
támogatások igénybevételéről, segítséget
kapjanak azok igényléséhez és az
elszámoláshoz is. Célcsoport: a település
gazdálkodói
Segítség a gazdáknak
Fogadóóra
2015-02-10
3
A fogadóóra lehetőséget biztosít a
településen élők számára, hogy a
falugazdász segítségét igénybe tudják
venni ügyeik intézésére: pl. őstermelői
igazolványok megújítása, kiváltása, jogi
kérdések értelmezése. Célunk, hogy a
gazdálkodók helyben jussanak fontos
információkhoz a területalapú
támogatások igénybevételéről, segítséget
kapjanak azok igényléséhez és az
elszámoláshoz is. Célcsoport: a település
gazdálkodói
Segítség a gazdáknak
Fogadóóra
2015-03-10
3
A fogadóóra lehetőséget biztosít a
településen élők számára, hogy a
falugazdász segítségét igénybe tudják
venni ügyeik intézésére: pl. őstermelői
igazolványok megújítása, kiváltása, jogi
kérdések értelmezése. Célunk, hogy a
gazdálkodók helyben jussanak fontos
információkhoz a területalapú
támogatások igénybevételéről, segítséget
kapjanak azok igényléséhez és az
elszámoláshoz is. Célcsoport: a település
gazdálkodói
Segítség a gazdáknak
Fogadóóra
2015-04-14
3
A fogadóóra lehetőséget biztosít a
településen élők számára, hogy a
falugazdász segítségét igénybe tudják
venni ügyeik intézésére: pl. őstermelői
igazolványok megújítása, kiváltása, jogi
kérdések értelmezése. Célunk, hogy a
gazdálkodók helyben jussanak fontos
információkhoz a területalapú
támogatások igénybevételéről, segítséget
kapjanak azok igényléséhez és az

2.oldal

elszámoláshoz is. Célcsoport: a település
gazdálkodói
5. alkalom
Segítség a gazdáknak
Fogadóóra
2015-05-12
3
A fogadóóra lehetőséget biztosít a
településen élők számára, hogy a
falugazdász segítségét igénybe tudják
venni ügyeik intézésére: pl. őstermelői
igazolványok megújítása, kiváltása, jogi
kérdések értelmezése. Célunk, hogy a
gazdálkodók helyben jussanak fontos
információkhoz a területalapú
támogatások igénybevételéről, segítséget
kapjanak azok igényléséhez és az
elszámoláshoz is. Célcsoport: a település
gazdálkodói
6. alkalom
Segítség a gazdáknak
Fogadóóra
2015-06-09
3
A fogadóóra lehetőséget biztosít a
településen élők számára, hogy a
falugazdász segítségét igénybe tudják
venni ügyeik intézésére: pl. őstermelői
igazolványok megújítása, kiváltása, jogi
kérdések értelmezése. Célunk, hogy a
gazdálkodók helyben jussanak fontos
információkhoz a területalapú
támogatások igénybevételéről, segítséget
kapjanak azok igényléséhez és az
elszámoláshoz is. Célcsoport: a település
gazdálkodói
II. - Ifjúsági közösségi programok szervezése, ifjúságfejlesztési folyamatok generálása és a folyamatok nyomon követése, ifjúsági információs pont
működtetése, fiatalok közösségi szerveződésének és részvételének támogatása, ifjúsági információs pult működtetése
1. alkalom
Újévi buli
Diszkó
2015-01-16
50
Elsősorban a 12-18 év közötti fiatalok
vesznek részt az ifjúsági programokon, így
legtöbbször az ő igényekhez igazodva
szervezzük a programokat. Az elmúlt
időszakban több alkalommal érkezett kérés
a 18-20 év fölötti fiataloktól, hogy
szervezzünk számukra diszkót, egy új évi
nyitó bulit tervezünk számukra
megvalósítani. Célunk a 18+ korosztály
kulturált, helyben való szórakozásának
elősegítése. Célcsoport: A településen elő
18-29 éves korosztály
2. alkalom
Farsang
Diszkó
2015-02-06
60
A program hagyományosan rövid jelentek
és csoportos jelmezek bemutatásával veszi
kezdetét, majd diszkóval folytatódik.
Célunk a településen élő fiatalok kulturált
szórakozási lehetőségének megvalósítása.
E program célcsoportja elsősorban a
település 12-19 éves korosztálya.
Célcsoport: a településen élő 12-19 éves
korosztály
3. alkalom
Kerékpáros túra
Kirándulás
2015-06-05
15
Szeretnénk felhívni a ifjúsági korosztály
figyelmét a mozgás fontosságára,
környékünk szépségeire, felfedezni a
környék látnivalóit, elfeledett
nevezetességeit. Tervezett úti cél ez
alkalommal Benczúrfalva ahol a
megnézzük a kastélyt, és Benczúr Gyula
festőművész síremlékéhez is ellátogatunk.
Célunk bővíteni ismereteiket
környezetünkről, a környékünk értékeinek
megismerése.Célcsoport: Település 12-29
éves korosztály. Célcsoport: a településen
élő 12-20 év közötti korosztály
4. alkalom
Május kupa
Sportprogramok
2015-05-15
30
Célunk a közösség megerősítése, a mozgás
népszerűsítése. Elsősorban kispályás foci
szerepel terveink között, erre van igény a
fiatalok körében. Célcsoport: a településen
élő 12-29 éves korosztály, célunk a
településen élő csoportok egymáshoz való
viszonyának javítása. Célcsoport: a
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5. alkalom

A Föld napja

Vetélkedő program

2015-04-22

30

6. alkalom

Húsvéti készülődés

Kézműves foglalkozás

2015-03-27

15

1. alkalom

Hagyományok
nyomában - a farsang

2. alkalom

Helyi értéktár - A római
katolikus templom

Ismeretterjesztő
előadás

2015-03-02

30

3. alkalom

Növendékhangverseny

Koncert

2015-05-22

100

4. alkalom

A magyar kultúra napja

Művészeti programok

2015-01-22

40

III. - Közművelődési programok szervezése
Hagyományőrző
2015-02-13
40
program

település elő 12-19 éves korosztály
2015-ben is szeretnénk folytatni a
környezetvédelemmel kapcsolatos
programok szervezését. témakörében, ezek
egyike a Föld Napja alkalmából
megvalósítandó vetélkedő is. Célunk a
környezettudatosság erősítése, olyan
program megvalósításával ami segíti a
fiatalokat saját településük, környezetük
megóvásában. Célcsoport: a településen
élő 12-16 éves korosztály. Célcsoport: A
településen élő 12-19 éves korosztály
Célunk a fiatalok megismertetése a húsvéti
hagyományokkal. Készülődés az ünnepre,
húsvéti tojás és díszek készítése
hagyományos - pl. tojás berzselés - és
modern technikákkal. Célunk a fiatalok
közösségének erősítése, ismeretterjesztés,
hagyományok felelevenítése. Célcsoport: a
település 12-20 éves korosztálya.
Célcsoport: a településes élő 12-19 éves
korosztály
Településünkön már alig lelhető fel régi
hagyomány. A program célja a település
régi palóc hagyományainak felelevenítése,
ezek gyerekekkel való megismertetése. A
résztvevőkkel közösen elkészítjük a
hagyományos palóc farsangi ételt a
pampuskát. Felelevenítjük a "régi"
farsangi mulatságot is, a fonós játékokat és
farsangi álarcot is készítünk. A program
megvalósítását, szakmai együttműködés
keretében, a Nógrádmegyer
Hagyományaiért Egyesület tagjai
segítik.Célunk a közösség erősítése régi
hagyományok által. Célcsoport: a település
lakossága
Célunk a helyi értékekre épülő, kulturális
rendezvények, ismeretterjesztő előadások
támogatása a helyi közösségek
összetartozásának, a helyi identitás
erősítésének előmozdítása érdekében.
Településünk egyik ékessége a római
katolikus templom. Ez alkalommal
templomunk több mint 320 éves történetét
ismerhetik meg az érdeklődők. Ez a
program is hozzájárul ahhoz, hogy az itt
élők jobban magukénak érezzék a
települést, kielégíthetik tudásigényüket,
bővíthetik ismereteiket. Célcsoport: a
település lakossága
A program során a zeneszakkörösök
koncertjére kerül sor, ezen vehettek részt
az érdeklődők. Több célja is van a
programnak: mivel a gyerekek nagyon
szeretnek szerepelni, így fellépési
lehetőséget biztosít számukra a koncert,
valamint a rokonok, barátok is hallhattákláthatták a gyerekek egész évi munkájának
eredményét. Célcsoport: a település
lakossága
A magyar kultúra napjához kapcsolódó
programunk alkalmat ad arra, hogy
nagyobb figyelmet szenteljünk
hagyományainknak, gyökereinknek,
felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat
idéző szellemi értékeinket. Ebből az
alkalomból rendezzük meg művészeti

4.oldal

programunkat ahol zenei és irodalmi
alkotásokkal lépnek fel a település
óvodásai, az általános iskola tanulói, a
művészeti iskola növendékei valamint a
népdalkör tagjai is. Célcsoport: a település
lakossága
5. alkalom
IV. Mesemondó
Művészeti programok
2015-04-27
70
2012-ben hagyományteremtő szándékkal
verseny
hirdettük meg a nyugdíjas klubtagoknak a
felnőttek mesemondó versenyét. A
verseny olyan népszerű lett, hogy már
megyei szintre nőtte ki magát. Évről - évre
eljönnek a megye több településéről a
meséket szerető idősek és mutatják be
kedvenc meséiket a jelenlévő érdeklődők
örömére. Célunk bemutatkozási lehetőség
biztosítása az idősek számára,
településünk pozitív hírének erősítése.
Célcsoport: a telpülési és megyei
nyugdíjasklubok tagjai, a település lakói
6. alkalom
Kreatív június
Szakkör
2015-06-20
15
Népszerűek a különböző kézműves
foglalkozásaink. Június havi szakkörön a a
paverpol technikával foglalkozunk,
készítünk szebbnél szebb tárgyakat.
Nagyon népszerűek ezek a foglalkozások,
mert aránylag hamar, az egyéni fantázia és
ügyesség függvényében, készülnek el a
szebbnél szebb tárgyak. A technikával egy
helyi amatőr alkotón keresztül
ismerkedhettünk meg, az alapanyagot
intézményünk biztosítja az érdeklődők
számára. A kreativitás, és a kézügyesség
fejlesztése mellett jó alkalom a foglalkozás
a közösség erősítésére is. Célcsoport: a
település lakossága
IV. - Lakosság, vállalkozások információhoz való hozzájutásának elősegítése
1. alkalom
Segítség a
Fogadóóra
2015-05-21
6
A vállalkozóknak szeretnénk segítséget
vállalkozóknak
nyújtani a programmal. A fogadóóra során
segítséget kapnak az érdeklődők az
önkormányzat ügyintézőjétől a helyi
iparűzési adó megfizetésével kapcsolatos
kérdéseikben, nyomtatványok helyes
kitöltésével kapcsoltban, de segítséget
kérhetnek esetleges problémáik
megoldására is. Célcsoport: helyi
vállalkozók. Célcsoport: a település egyéni
vállalkozói, vállakozásai
V. - A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 65. § (2) bekezdésében
meghatározott nyilvános könyvtár működtetése vagy nyilvános könyvtár szolgáltatásának megrendelése, vagy - kizárólag abban az esetben, ha a
településen az IKSZT megvalósulási helyszínétől eltérő helyszínen nyilvános könyvtári ellátás elérhető - olvasósarok működtetése;
1. alkalom
Könyvtár - vers Olvasókultúra
2015-01-19
20
Egyre kevesebbet olvasnak a mai
színház
fejlesztő program
gyerekek. A versek ismerete is kimerül a
kötelezően megtanulandó versekkel, bár a
könyvtárak polcai roskadoznak a jobbnál
jobb kötetek alatt. Célunk olyan újszerű
olvasáskultúra fejlesztő program
megvalósítása ami, játékos de mégis
komoly módon varázsolja közelebb az
olvasást a 12-14 éves korosztályhoz. Egy
kiválasztott verset, novellát szeretnénk
előadni amolyan versszínház formában, és
talán a bennük rejlő szereplési vágy
segítségével közelebb hozható hozzájuk az
olvasás. Célcsoport: a településen elő
12-14 éves korosztály
2. alkalom
Könyvtári teadélután
Olvasókultúra
2015-04-23
25
Településünk is dolgozik a helyi értéktár
fejlesztő program
kialakításán. Szellemi, irodalmi értékeink
között tarthatjuk számon Mártonka István
verseit. A településen élt költőnek
1000-nél több verse van. Balla István költő
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szavait idézve: "Versei értékes
kortörténeti, emberi és néprajzi
dokumentumot jelentenek." Az ő verseit,
munkásságát mutatjuk be a könyvtári
teadélután keretében. A költő életét lánya:
Maczákné Mártonka Mária mutatja be,
verseit pedig a vállalkozó kedvű
jelenlévők előadásában hallhatják az
érdeklődők. Célunk felhívni a figyelmet
helyi irodalmi értékeinkre. Célcsoport: a
település lakossága
VI. - Közösségi internet hozzáférés biztosítása, mint közösségi internet hozzáférési pont az IKSZT megvalósulási helyszínén önállóan, vagy
teleházként, vagy e-Magyarország pontként.
1. alkalom
Net-Elek
Klub
2015-02-10
6
Az internetes helységünket nagyon sok
általános iskolás gyermek látogatja. A
klubfoglalkozások során szeretnénk
segítséget nyújtani nekik a biztonságos
internetezéshez és olyan hasznos oldalakra
felhívni figyelmüket ami a tanulást,
szórakozást segíti. A programot az IKSZT
eTanácsadója vezeti. Célcsoport: a
településen élő 6-14 éves korosztály.
Célcsoport: a településen élő iskolások
2. alkalom
Net-Elek
Klub
2015-04-17
6
Az internetes helységünket nagyon sok
általános iskolás gyermek látogatja. A
klubfoglalkozások során szeretnénk
segítséget nyújtani nekik a biztonságos
internetezéshez és olyan hasznos oldalakra
felhívni figyelmüket ami a tanulást,
szórakozást segíti. Célcsoport: 6-14 éves
korosztály. A programot az IKSZT
eTanácsadója vezeti. Célcsoport: a
településen élők 6-14 éves korosztálya
Célcsoport: a településen élő iskolások
VII. - Közösségfejlesztési folyamatok generálása, folyamatkövetése
1. alkalom
Segítség a civileknak
Tanácsadás
2015-02-24
4
Két civilszervezet rendszeresen igénybe
veszi nonprofit menedzser végzettségű
munkatársunk segítségét. Gyakran kérnek
tanácsot aktualitástól függő témákban. Ez
alkalommal a közművelődési statisztika
benyújtásával kapcsolatban tartunk
tanácsadást a statisztika benyújtásra
kötelezett civilszervezeteknek. Célcsoport:
település civilszervezetei. Célcsoport: a
települési civilszervezetek
XI. - Egészségfejlesztési programok megvalósítása
1. alkalom
Tél, vitamin, egészség
Egészségfejlesztési
2015-01-13
50
A program célja az egészséges táplálkozás,
program
a helyes étkezési kultúra népszerűsítése.
Hogyan vészeljük át a téli időszakot,
hogyan erősíthetjük immunrendszerünket
olcsó házi praktikák segítségével, és
hogyan kerüljük el majd a tavaszi
fáradságot.Célcsoport: a település
lakossága Célcsoport: a településen élők
2. alkalom
Méz nap
Egészségfejlesztési
2015-04-29
50
Az egészséges táplálkozás fontosságával
program
és a mézfogyasztás jótékony hatásaival
ismerkedhetnek meg a programon
résztvevők, hiszen a méz igazi kincsestár,
különleges tápanyagokat tartalmaz,
rengeteg dolgot orvosol, és még a
szépségápolásban is hasznát vehetjük.
Megtudhatjuk hogyan és mit gyógyítsunk
mézzel, kiknek nem ajánlott a
mézfogyasztása, illetve mely mézet
ehetnek pl. a cukorbetegek. A program
során a Palóctáj Méhész- és
Környezetvédő Egyesület tagja lesznek
segítségükre hogy megismerjük a mézben
rejlő ásványi anyagokat, vitaminokat, hogy

6.oldal

1. alkalom

1. alkalom

2. alkalom
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egészségesebbek legyünk egész évben.
Célcsoport: a település lakossága
XIV. - Elektronikus közigazgatási végpont szolgáltatások biztosítása (Közháló végpont)
Ügyfélkapu - az ajtó
Elektronikus
2015-01-22
5
Tapasztalatunk szerint még mindig
ami mindig nyitva
közigazgatási végpont
kevesen rendelkeznek ügyfélkapu
szolgáltatás
regisztrációval, pedig egyre több területen
nélkülözhetetlen már az elektronikus
szolgáltatás. Célunk megismertetni az
érdeklődőket az ügyfélkapu nyújtotta
lehetőségekkel, pl. adóbevallás,
okmányirodai időpont foglalás, ügyintézés
otthonról, pályázatok benyújtása,
ingatlankereső, stb. Célcsoport: a település
lakossága. Célcsoport: a település
lakossága
XV. - Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat - munkaerőpiaci információs pont kialakítása
Álláskeresők segítése
Tájékoztató
2015-01-27
15
Célunk megismertetni a munkahelyet
rendezvény
keresőkkel hogyan hogyan kell
önéletrajzot, motivációs levelet írni.
Segítséget kapnak az internetes
álláskereséshez is, pl: milyen honlapokat
érdemes felkeresni álláskereséssel
kapcsolatban, hogyan tudnak eligazodni az
álláskereső oldalakon. Célcsoport: a
településen élő álláskeresők. Célcsoport: a
településen élő álláskeresők
Álláskeresők segítése
Tájékoztató
2015-05-18
15
Célunk megismertetni a munkahelyet
rendezvény
keresőkkel hogyan hogyan kell
önéletrajzot, motivációs levelet írni.
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