Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet által jóváhagyott IKSZT
szolgáltatási- és programterv
Jóváhagyás dátuma: 2014-06-18
Szervezet neve: Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő neve: Verbói Gábor József
MVH ügyfél regisztrációs szám: 1003576742
Pályázati azonosító szám: IKSZT/2008/1-0635
Féléves programterv időszaka: 2014-07-01 - 2014-12-31
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
2014-07-08
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
2014-08-05
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
2014-09-09
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
Segítség a gazdáknak
Fogadóóra
2014-10-07
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
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elszámoláshoz is. Célcsoport: a település
gazdálkodói
5. alkalom
Segítség a gazdáknak
Fogadóóra
2014-11-04
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
2014-12-09
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
Suli buli
Diszkó
2014-10-17
50
A program célja a településen élő 12-20
éves fiatalok kulturált szórakozási
lehetőségének megvalósítása a közösség
erősítésével. Célcsoport: a településen élő
12-20 éves korosztály
2. alkalom
Helyi értékeink - Dobó
Kirándulás
2014-08-15
15
Ebben az évben a települési érték tár
vár
kialakítása egyik fő célunk, ebbe
szeretnénk bevonni a település fiataljait is,
felhívni a figyelmüket a település
értékeire, környékünk szépségeire.
Nógrádmegyer külterületén is volt egy
földvár a Dobóvár. Sajnos nem maradt
fenn látványosan, de Borókapusztától
északra lévő erdős területen egy
északnyugati irányú dombnyúlvány végén
még kivehető a várárok maradványa.
Célunk, hogy a kirándulás során
megismerkedjünk ezzel a helyi értékkel,
felfedezzük a környék védett növényeit,
kisállatait ezáltal bővíteni ismereteiket
településünkről és környezetünkről.
Célcsoport: a településen élő 12-29 éves
korosztály
3. alkalom
Sportos éjszaka az
Sportprogramok
2014-07-15
30
A tavasz játékos vetélkedő pozitív
IKSZT-ben
visszhangján felbuzdulva ismét egy
éjszakai programot tervezünk a
fiataloknak. Célunk, hogy kicsalogassuk
őket a tv és a számítógép elől, hogy
felhívjuk figyelmet a mozgás fontosságára.
Ping-pong party, játékos vetélkedők, de
akár zumba és bármi ami mozgásra,
közösségi aktivitásra ösztönzi őket
megtalálható lesz a programok között. A
szervezésbe igyekszünk bevonni a
közösségi szolgálatot nálunk töltő
középiskolás fiatalokat is. Célcsoport: A
település 12-29 éves korosztálya
4. alkalom
III. Szüret kupa
Sportprogramok
2014-09-19
40
3. alkalommal rendezzük meg a kispályás
foci kupát aminek nagy sikere van a
fiatalok között. Célunk a közösség
megerősítése, a mozgás népszerűsítése
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5. alkalom

UTOLSHOW NAP

Vetélkedő program

2014-12-19

30

6. alkalom

Adventi készülődés

Kézműves foglalkozás

2014-11-28

15

1. alkalom

Hagyományok
nyomában - az őszi
társas munkák

2. alkalom

Helyi értéktár - épített
és természeti értékeink

Ismeretterjesztő
előadás

2014-08-25

30

3. alkalom

Helyi értéktár - a
nógrádmegyeri
juhásztánc

Ismeretterjesztő
előadás

2014-09-19

40

III. - Közművelődési programok szervezése
Hagyományőrző
2014-10-13
30
program

valamint a szomszédos települések
fiataljaival való kapcsolat ápolása.
Célcsoport: a helyi és a környező
települések fiataljai
Hagyományosan egy játékos vetélkedővel
búcsúztatjuk el az év utolsó tanítási napját.
Célunk a 12-15 éves kórosztály
közösségének megerősítése. A program
résztvevői csapatokat alkottak egymás
között és különböző ügyességi és játékos
feladatokat kell megoldaniuk. A feladatok
megoldása közben összekovácsolódik a
közösség. Célcsoport: a település 12-15
éves korosztálya
Az adventi készülődésnek már
hagyománya van intézményünkben.
Célunk a fiatalok megismertetése az
adventi hagyományokkal, készülődés az
ünnepekre, ajándékok készítése,
közösségük megerősítése. Célcsoport: a
településen élő 12-18 éves korosztály
A településen már nem találkozhatunk élő
néphagyománnyal, ezért arra
törekszünk,hogy néhány alkalomhoz
kapcsolódó hagyományt megismerjenek,
átélhessenek a gyerekek az idősek
segítségével. Velük együtt játszva
igyekszünk életre kelteni a településen
feledésbe merült régi kultúrát. Fontosnak
tartjuk, hogy a jól sikerült hagyományőrző
programokat tovább ápoljuk, hozzájárulva
ezzel a fiatal korosztály ismereteinek
bővítéséhez. A program során az őszhöz
kapcsolódó munkatevékenységgel a
kukoricafosztóval ismerkedhettek meg a
hagyományok iránt érdeklődő gyerekek.
Célcsoport: a településen élő gyerekek
A helyi értéktár kialakítása kiterjed a
település épített és természeti környezetére
is. A gyűjtő munkasorán feltárt értékek
bemutatást tervezzük egy ismeretterjesztő
előadás keretében. (pl. kúriák, malom,
emlékhelyek) Célunk a helyi identitás a
"gazdatudat" erősítése, rámutatni arra
mennyi érték van a környezetünkbe,
felhívni ezek megóvására az itt élők
figyelmét. Célcsoport: a település
lakossága
Településünkhöz régen 11 puszta tartozott,
ahol uradalmi cselédek és a pásztorok,
juhászok is éltek. A pásztorokra jellemző
volt, hogy a sok munka mellett, legeltetés
közben is szívesen daloltak vagy
muzsikáltak. Ahogyan a mindennapi
életből kezdtek kikopni a régi
hagyományok, úgy veszítették el a
pásztortáncok is a szerepüket. A fiatalság
már nem akarta megtanulni az
öregebbektől. Ilyen sorsra jutott a a
nógrádmegyeri juhásztánc is, melynek
páros formáját a küzdő karakterű páros
táncok között említik a szakirodalomban.
A nógrádmegyeri juhásztánc bottal járt
páros változatát ritkaságszámba menő
leletnek tekintették a megyében.
Szeretnénk a program során bemutatni az e
témában íródott dolgozatot, és a
juhásztáncot néptáncosok segítségével
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feleleveníteni. Célunk a helyi értékek
bemutatása. Célcsoport: a településen élők
4. alkalom
Karácsonyfa,
Kiállítás
2014-12-10
70
Ebben az évben már 8. alkalommal
tündérálom
hirdetjük meg a nagy sikerű, hagyományos
karácsonyi rajzversenyünket, jó lehetőség
a gyerekeknek, hogy bemutatkozzanak
alkotásaikkal. Minden évben 150-200 rajz
érkezik a felhívásra. Eredeti célunk a járás
általános iskolásainak bemutatkozási
lehetőség biztosítása és az intézményi
hagyomány ápolás volt. Az elmúlt évben
már a megye három IKSZT-je is
csatlakozott a programhoz, így már nem
csak a járásunkban hanem a megye más
településén élő gyerekek is küldtek
rajzokat. A beérkezett rajzokat zsűri bírálja
el, a legjobbakból kiállítást rendeztünk
amit a nagyközönség is megnézhetett az
ünnepélyes díjátadót követően. Célcsoport:
általános iskolások csoportja
5. alkalom
Művészeti kavalkád
Művészeti programok
2014-11-28
120
Célunk a település különböző amatőr
csoportjainak fellépési lehetőséget
biztosítani, tevékenységük megismertetése
a helyiekkel. A közösségerősítése mellett
fontos szempont a kulturált szórakozási
lehetőség biztosítása a különböző
korosztályok számára. Célcsoport: a
település lakossága
6. alkalom
Kreatív július
Szakkör
2014-07-17
20
Nagyon szeretik a gyerekek a nyári
kézműves programjainkat. Júliusban
rendszeresen szervezünk kézműves
napokat. Van amikor az anyukák is
eljönnek és kipróbálják a különböző
technikákat. Célunk a kreativitás
fejlesztése, ismert átadás és nem
utolsósorban a közösségerősítése a
közösen végzett munka által. Célcsoport: a
településen élő 10-x korosztály
Célcsoport: a település lakói
IV. - Lakosság, vállalkozások információhoz való hozzájutásának elősegítése
1. alkalom
Adózási tájékoztató
Fogadóóra
2014-11-14
7
A program során a polgármesteri hivatal
adóügyekkel foglalkozó munkatársa tart
fogadóórát ahol segítséget, tájékoztatást
kaphatnak az érdeklődők a települési
adófizetési kötelezettségekről, a
vállalkozókra, őstermelőkre vonatkozó
előírásokról. Célcsoport: A településen élő
vállalkozók, őstermelők
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
A népmese napja
Olvasókultúra
2014-09-30
100
A népmese napjához kapcsolódó
fejlesztő program
rendezvény során a figyelem központjába
szeretnénk állítani az olvasást, kis óvodás
kortól. Célunk az olvasás népszerűsítése a
mesék által. Az egész napos programot
meseolvasás, báb előadás, könyves kvíz
színesíti. Célcsoport: a településen élők
2. alkalom
Könyves szerda
Olvasókultúra
2014-10-15
15
A résztvevők játékos, szórakoztató
fejlesztő program
formában ismerkednek a regény
műfajával. A foglalkozás során arra
keresünk választ, mi a jó könyv titka, lehete szórakoztató a kötelező olvasmány,
miről szólna az a regény amire minden
tinédzser kíváncsi lenne. Célcsoport:
13-14 éves általános iskolások csoportja
VI. - Közösségi internet hozzáférés biztosítása, mint közösségi internet hozzáférési pont az IKSZT megvalósulási helyszínén önállóan, vagy
teleházként, vagy e-Magyarország pontként.
1. alkalom
NetElek
Klub
2014-07-11
6
Az internetes klub célja, hogy
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2. alkalom

1. alkalom

1. alkalom

2. alkalom

1. alkalom

1. alkalom

2. alkalom

megismertessük az érdeklődőkkel az
internet adta lehetőségeket, miben, hogyan
tudja segíteni a világháló életünket a
tanulás és szórakozás területén, valamint
szeretnénk felhívni a biztonságos
internetezésre is a figyelmet! Célcsoport: a
településen élők
NetElek
Klub
2014-10-28
6
Az internetes klub célja, hogy
megismertessük az érdeklődőkkel az
internet adta lehetőségeket, miben, hogyan
tudja segíteni a világháló életünket a
tanulás és szórakozás területén, valamint
szeretnénk felhívni a biztonságos
internetezésre is a figyelmet! Célcsoport: a
településen élők
VII. - Közösségfejlesztési folyamatok generálása, folyamatkövetése
Segítség a civileknek
Tanácsadás
2014-10-21
4
A helyi civilszervezetek rendszeresen
igénybe veszik nonprofit menedzser
végzettségű munkatársunk segítségét.
Gyakran kérnek tanácsot aktualitástól
függő témákban. Pl: pályázatok
elkészítése, elszámolások beadásával,
egyesületi ülések lebonyolításával
kapcsolatban. A program célja a helyi
civilszervezetek munkájának segítése,
támogatása. Célcsoport: a településen
működő civilszervezetek képviselői
XI. - Egészségfejlesztési programok megvalósítása
Tél, vitamin, egészség
Egészségfejlesztési
2014-11-05
25
A program célja az egészséges
program
táplálkozás,a helyes étkezési kultúra
népszerűsítése egészen fiatalkortól.
Felhívni a rendszeres étkezésre, a
zöldségek fogyasztására a figyelmet.
Tanácsot adni arra hogyan vészeljük át a
téli időszakot, hogyan erősíthetjük
immunrendszerünket olcsó házi praktikák
segítségével. Célcsoport: a településen élő
10-x korosztály
Szűrésésekkel az
Egészségügyi
2014-09-10
50
Célunk, hogy felhívjuk a figyelmet a
egészségért
szűrővizsgálat
szűrővizsgálatok fontosságára. Hiszen az
időben észre vett betegség gyógyítása
sokkal eredményesebb lehet. Fontos
tudatosítani mindenkiben, hogy a
rendszeres szűrővizsgálatokkal sokat
tehetünk egészségünkért. Vérnyomás,
vércukor és hallásvizsgálatra kerül sor a
program során a védőnői szolgálat
segítségével. Célcsoport: a település
lakossága
XIV. - Elektronikus közigazgatási végpont szolgáltatások biztosítása (Közháló végpont)
Ügyfélkapu - az ajtó
Előadás
2014-11-14
7
Tapasztalatunk szerint még mindig
mindig nyitva áll
kevesen rendelkeznek ügyfélkapu
regisztrációval. Célunk megismertetni az
érdeklődőket az ügyfélkapu nyújtotta
lehetőségekkel, pl. adóbevallás,
okmányirodai időpont foglalás, ügyintézés
otthonról, ingatlankereső, stb. Célcsoport:
a település lakossága
XV. - Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat - munkaerőpiaci információs pont kialakítása
Állást keresők segítése
Tájékoztató
2014-08-28
10
Célunk megismertetni a munkahelyet
rendezvény
keresőkkel hogyan hogyan kell
önéletrajzot, motivációs levelet írni.
Segítséget kapnak az internetes
álláskereséshez is, pl: milyen honlapokat
érdemes felkeresni. Célcsoport: a település
regisztrált álláskeresői
Suli börze
Tájékoztató
2014-11-18
25
A program szervezésével célunk, hogy
rendezvény
helyben jussanak információhoz a végzős
tanulók és szüleik a továbbtanulási
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lehetőségekről. Ez azért fontos mert
általában a szülők anyagi okok miatt nem
kísérik el a gyerekeket ezekre a tájékoztató
rendezvényekre és sokszor nem ismerik az
iskolák kínálatát sem. Helyben viszont a
gyerekekkel együtt vehetnek részt a
tájékoztatón, nem kell utazni. Célcsoport:
a településről továbbtanuló gyerekek és
szüleik
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