
 

 

Tervezett 
időpont

A program megnevezése Programtípus A program céljának rövid leírása

2012. január
Falugazdász ‐ Kissné Tornai Henrietta fogadóóra Aktuális helyi információk adása az érdeklődőknek
Téli sportok a hegyen: túrák, kirándulások, téli sportok sportprogram Állóképesség, önismeret, versenyszellem fejlesztése. Síelési tudás fejlesztése, megerősítése.
Színházlátogatás színházlátogatás Gyermek előadás megtekintése
Internetes tanulmányi versenyek klub Ismeretbővítés, tehetséggondozás. Internet felhasználói készség fejlesztése.
Sportprogramok                                                                                      
hétfő: jóga, aerobic, karate                                                                
kedd:asztalitenisz, teremfoci                                                                  
szerda: röplabda, gyógytorna                                                                 
csütörtök: karate, aerobic                                                                       
péntek: tájfutás, aerobik

 

egészségfejlesztési program Élményszerzés, társas interakciók

Internet hozzáférés bizosítása a könyvtárban közháló végponti szolgáltatások Internet használat személyes jellegű ügyintézésére
Hagyományok: civil szerveződések pótszilvesztere találkozó Kapcsolatépítés, szórakozás.
Helyi, alkalmi jellegű munkák kereslete és kínálata tájékoztató rendezvény Információs táblák kialakítása, folyamatos naprakészen tartása
Baráti találkozások találkozó Kapcsolatépítés, szórakozás.
Helyi zenekarok koncerthétvégéje koncert Önmegvalósítás. Kulturális élmény, új ismeret és értékközvetítés.
Pályázatírás fortélyai tanácsadás Tanácsadás és tájékoztatás 
Nyugdíjas klub klub Éves program megbeszélése

Nyugdíjas klub klub Szakmai és pénzügyi beszámolók
Palóc hagyományőrző műsorok, gyűjtések archiválásának 
előkészítése

klub Önmegvalósítás, hagyományok megőrzése, értékközvetítés

Elsősegélynyújtás tanfolyam Ismeretszerzés, készségfejlesztés

Tervezett 
időpont

A program megnevezése Programtípus A program céljának rövid leírása

2012. február
Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat/falugazdász fogadóóra Fiatal gazdák a vidéki társadalomban
Farsang diszkó Táncház
Helyi, alkalmi jellegű munkák kereslete és kínálata tájékoztató rendezvény Információs táblák kialakítása, folyamatos naprakészen tartása
Életem Afrika vadászélmények Élménybeszámoló, könyvismertetés, baráti beszélgetés élményszerzés, társas interakciók
Farsangi projektnap ifjúsági fesztivál Népi hagyományok
Olvasóklub gyerekeknek - felnőtteknek klub Irodalmi értékek terjesztése.
Internetes tanulmányi versenyek klub Ismeretbővítés, tehetséggondozás. Internet felhasználói készség fejlesztése.
Sportprogramok                                                                                      
hétfő: jóga, aerobic, karate                                                                
kedd:asztalitenisz, teremfoci                                                                  
szerda: röplabda, gyógytorna                                                                 
csütörtök: karate, aerobic                                                                       
péntek: tájfutás, aerobic

 

egészségfejlesztési program Élményszerzés, társas interakciók

Internet hozzáférés bizosítása a könyvtárban közháló végponti szolgáltatások Internet használat személyes jellegű ügyintézésére
Elsősegélynyújtás tanfolyam Ismeretszerzés, készségfejlesztés
Állásbörze tájékoztató rendezvény Munkaügyi kirendeltséggel való partneri kapcsolatban
Számítógép ismereti alaptanfolyam tanfolyam Munkához jutás esélyének növelése
Téli sportok a hegyen: túrák, kirándulások, téli sportok sportprogram Állóképesség, önismeret, versenyszellem fejlesztése. Síelési tudás fejlesztése, megerősítése.
Palóc szokások farsangtól adventig klub Élményszerzés, társas interakciók
Nyugdíjas klub klub Házi farsang
Nyugdíjas klub klub Klubfoglalkozás



 

 

Tervezett 
időpont

A program megnevezése Programtípus A program céljának rövid leírása

2012. március
Falugazdász fogadóóra Aktuális helyi információk adása az érdeklődőknek
Tavaszköszöntő jótékonysági bál diszkó Közösségépítő jótékonysági rendezvény
Nőnap kulturális program Közösségépítő jótékonysági rendezvény
1848-as forradalom és szabadságharc megünneplése fáklyás 
menettel hagyományörző program Tisztelgés a hősök előtt 

Iskolaválasztási börze tájékoztató rendezvény Beiskolázási körzet középiskoláinak bemutatkozása
Pályaváasztási tájékozódás klub Tájékozódás, önismeret, pályaválasztás.
Internetes tanulmányi versenyek klub Ismeretbővítés, tehetséggondozás. Internet felhasználói készség fejlesztése.
Sportprogramok                                                                                      
hétfő: jóga, aerobic, karate                                                                
kedd:asztalitenisz, teremfoci                                                                  
szerda: röplabda, gyógytorna                                                                 
csütörtök: karate, aerobic                                                                       
péntek: tájfutás, aerobic                                                      szombat: 
túra, kerékpártúra

 
egészségfejlesztési program Élményszerzés, társas interakciók

Színházlátogatás (23‐án) színházlátogatás Gyermek előadás megtekintése
Internet hozzáférés bizosítása a könyvtárban közháló végponti szolgáltatások Internet használat személyes jellegű ügyintézésére
Elsősegélynyújtás tanfolyam Ismeretszerzés, készségfejlesztés
Könyvklub felnőtteknek - gyerekeknek klub Ismeretszerzés, tájékozódás, ismeretbővítés, beszélgetés
Citrom napok egészségügyi szűrővizsgálat Sportprogram, egészséges étkezés és szűrővizsgálatok.
Baráti találkozások találkozó Kapcsolatépítés, szórakozás.
Palóc hagyományőrző műsorok, gyűjtések archiválásának 
előkészítése

klub Önmegvalósítás, hagyományok megőrzése, értékközvetítés

Nyugdíjas klub klub Nőnapi rendezvény: a férfi klubtársak meglepetése a női klubtársaknak
Tavaszi könyvbörze szolgáltatás Könyvek csere-beréje a könyvtárban
Helyi, alkalmi jellegű munkák kereslete és kínálata tájékoztató rendezvény Információs táblák kialakítása, folyamatos naprakészen tartása
Edzőtábor - Parád (tájfutók) sportrendezvény Élményszerzés, társas interakciók

Tervezett 
időpont

A program megnevezése Programtípus A program céljának rövid leírása

2012. április
Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat / falugazdász előadás Ifjúságpolitikai kihívások és a vidéki fiatalok
Pályaváasztási tájékozódás klub Tájékozódás, önismeret, pályaválasztás.
Internetes tanulmányi versenyek klub Ismeretbővítés, tehetséggondozás. Internet felhasználói készség fejlesztése.
Sportprogramok                                                                                      
hétfő: jóga, aerobic, karate                                                                
kedd:asztalitenisz, teremfoci                                                                  
szerda: röplabda, gyógytorna                                                                 
csütörtök: karate, aerobic                                                                       
péntek: tájfutás, aerobic                                                      szombat: 
túra, kerékpártúra

 
egészségfejlesztési program Élményszerzés, társas interakciók

Internet hozzáférés bizosítása a könyvtárban közháló végponti szolgáltatások Internet használat személyes jellegű ügyintézésére
Elsősegélynyújtás tanfolyam Ismeretszerzés, készségfejlesztés
Helyi zenekarok koncerthétvégéje koncert Önmegvalósítás. Kulturális élmény, új ismeret és értékközvetítés.
Helyi, alkalmi jellegű munkák kereslete és kínálata tájékoztató rendezvény Információs táblák kialakítása, folyamatos naprakészen tartása
Tojásfestés, húsvéti díszek készítése kézművés foglalkozás A húsvéthoz kapcsolódó szokások megismerése. A kézügyesség fejlesztése.
Palócföld versei, meséi előadás Önismeret fejlesztés. Szép magyar beszéd alapelveinek gyakorlása.
Palócföld versei, meséi pódium értékmegőrzés, szép magyar beszéd 
Egy nap Parádért önkéntes falutakarítás Környezet szépítése, értékmegőrzés
Palóc hagyományőrző műsorok, gyűjtések archiválásának 
előkészítése

klub Önmegvalósítás, hagyományok megőrzése, értékközvetítés

Egészségnap tájékoztató rendezvény Egészségügyi szűrővizsgálatok

Nyugdíjas klub klub Fő az egészség!
Nyugdíjas klub klub Költészet napjának megünneplése



 

 

Tervezett 
időpont

A program megnevezése Programtípus A program céljának rövid leírása

2012. május
Falugazdász fogadóóra Aktuális helyi információk adása az érdeklődőknek
Környezetvédő nap környezetvédelmi rendezvény Környezet szépítése, értékmegőrzés, környezettudatos életmód
Pályaváasztási tájékozódás klub Tájékozódás, önismeret, pályaválasztás.
Internetes tanulmányi versenyek klub Ismeretbővítés, tehetséggondozás. Internet felhasználói készség fejlesztése.
Sportprogramok                                                                                      
hétfő: jóga, aerobic, karate                                                                
kedd:asztalitenisz, teremfoci                                                                  
szerda: röplabda, gyógytorna                                                                 
csütörtök: karate, aerobic                                                                       
péntek: tájfutás, aerobic                                                      szombat: 
túra, kerékpártúra

 
egészségfejlesztési program Élményszerzés, társas interakciók

Internet hozzáférés bizosítása a könyvtárban közháló végponti szolgáltatások Internet használat személyes jellegű ügyintézésére
Elsősegélynyújtás tanfolyam Ismeretszerzés, készségfejlesztés
Művészetek napja művészeti programok Művészeti iskolások éves munkájának bemutatója: kiállítás, koncert, táncbemutató
Múltidéző gyermeknap - majális, retro diszkó hagyományörző program Közösségfejlesztés
Színházlátogatás (17‐én) színházlátogatás Gyermek előadás megtekintése
Filmklub (4 alkalom) klub Klasszikus ifjúsági filmek megnézése. Beszélgetés a filmről.
Helyi, alkalmi jellegű munkák kereslete és kínálata tájékoztató rendezvény Információs táblák kialakítása, folyamatos naprakészen tartása
Egyházi ünnep: első áldozás vallási rendezvény hagyományőrzés
Baba torna klub Torna babáknak óvodáskorig
Népdaléneklő verseny kulturális program Palóc népdalok éneklése, bemutatása
Nyugdíjas klub klub Rügyfakasztó nyársalás
Nyugdíjas klub klub Pünkösdi és palócnapi próbák
Palóc hagyományőrző műsorok, gyűjtések archiválásának 
előkészítése

klub Önmegvalósítás, hagyományok megőrzése, értékközvetítés

Parádi pünkösdölő fesztivál Hagyományörző rendezvény

Tervezett 
időpont

A program megnevezése Programtípus A program céljának rövid leírása

2012. június
Színházlátogatás (A lónak vélt menyasszony) színházlátogatás Gyermek előadás megtekintése
Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat / falugazdász képzés Ifjúsági munka - ifjúsági közösségfejlesztés - ifjúsági projektek
Erdei iskola erdei iskolai programok Önismeretfejlesztés, sportprogram, vetélkedő, kézműves foglakozások
Nemzeti Összetartozás Napjának megünneplése hagyományörző program A nemzeti hovatartozás, a hazafiasság eszemeiségének  megerősítése.
Európai Uniós pályázatokról - érdeklődőknek előadás Egyéni pályázatok megoldásainak lehetőségei
Filmklub klub Klasszikus ifjúsági filmek megnézése. Beszélgetés a filmről.
Helyi, alkalmi jellegű munkák kereslete és kínálata tájékoztató rendezvény Információs táblák kialakítása, folyamatos naprakészen tartása
Internet veszélyei előadás Tájékoztatás, megelőzés.
Gomba túra egészségfejlesztési program Ismeretszerzés, élményszerzés.
Internetes tanulmányi versenyek klub Ismeretbővítés, tehetséggondozás. Internet felhasználói készség fejlesztése.
Sportprogramok                                                                                      
hétfő: jóga, aerobic, karate                                                                
kedd:asztalitenisz, teremfoci                                                                  
szerda: röplabda, gyógytorna                                                                 
csütörtök: karate, aerobic                                                                       
péntek: tájfutás, aerobic                                                      szombat: 
túra, kerékpártúra

 
egészségfejlesztési program Élményszerzés, társas interakciók

Internet hozzáférés bizosítása a könyvtárban közháló végponti szolgáltatások Internet használat személyes jellegű ügyintézésére
Babatorna klub Torna babáknak óvodáskorig
Nyugdíjas klub klub Pünkösdölő
Nyugdíjas klub klub Kirándulás Demjénbe termálfürdőbe
Palóc hagyományőrző műsorok, gyűjtések archiválásának 
előkészítése

klub Önmegvalósítás, hagyományok megőrzése, értékközvetítés

Életmód tábor tábor Egészséges életmód

Elsősegélynyújtás tanfolyam Ismeretszerzés, készségfejlesztés
Nyári tábor tábor élményszerzés, társas interakciók



Tervezett 
időpont

A program megnevezése Programtípus A program céljának rövid leírása

2012. július
Falugazdász fogadóóra Aktuális helyi információk adása az érdeklődőknek
VIII. Kistérségi táncfesztivál ifjúsági fesztivál A kistérség művészeti csoportojainak bemutatkozása, színpadi gálája.
XXVII. Palócnap hagyományörző program Korosztályok közötti kapcsolatteremtés és kapcsolatfejlesztés.
Baba filmklub klub Közkedvelt rajzfilmek vetítése.
Baba torna klub Torna babáknak óvodáskorig
Internet hozzáférés bizosítása a könyvtárban közháló végponti szolgáltatások Internet használat személyes jellegű ügyintézésére
Internet veszélyei előadás Tájékoztatás, megelőzés.
Nyugdíjas klub klub Próbák a Palóc napokra
Nyugdíjas klub klub Palóc napok
Palóc hagyományőrző műsorok, gyűjtések archiválásának 
előkészítése

klub Önmegvalósítás, hagyományok megőrzése, értékközvetítés

Életmód tábor tábor Egészséges életmód

Helyi, alkalmi jellegű munkák kereslete és kínálata tájékoztató rendezvény Információs táblák kialakítása, folyamatos naprakészen tartása

Tervezett 
időpont

A program megnevezése Programtípus A program céljának rövid leírása

2012. augusztus
Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat / falugazdász tanfolyam Információs technológia alkamazása - lehetőségek a távolságok csökkentésére
Freskófestés (folytatás) alkotótábor Az egyiptomi istenek falfestményként való ábrázolása
Nyárbúcsúztató moldvai táncház műhelymunka (workshop) Közösségépítés
Baba filmklub klub Közkedvelt rajzfilmek vetítése.
Baba torna klub Torna babáknak óvodáskorig
Internet hozzáférés bizosítása a könyvtárban közháló végponti szolgáltatások Internet használat személyes jellegű ügyintézésére
Helyi, alkalmi jellegű munkák kereslete és kínálata tájékoztató rendezvény Információs táblák kialakítása, folyamatos naprakészen tartása
Nyugdíjas klub klub A Kilencek rendezvényein való részvétel
Nyugdíjas klub klub Szent István napi ünnepség
Palóc hagyományőrző műsorok klub Önmegvalósítás, hagyományok megőrzése, értékközvetítés

Szent István napja Ünnepi műsor Hagyományőrzés, állami ünnep
Edzőtábor - Parád (tájfutók) sportrendezvény Élményszerzés, társas interakciók



 

 

Tervezett 
időpont

A program megnevezése Programtípus A program céljának rövid leírása

2012. szeptember
Falugazdász fogadóóra Aktuális helyi információk adása az érdeklődőknek
Helyi, alkalmi jellegű munkák kereslete és kínálata tájékoztató rendezvény Információs táblák kialakítása, folyamatos naprakészen tartása
Sportprogramok                                                                                      
hétfő: jóga, aerobic, karate                                                                
kedd:asztalitenisz, teremfoci                                                                  
szerda: röplabda, gyógytorna                                                                 
csütörtök: karate, aerobic                                                                       
péntek: tájfutás, aerobic                                                      szombat: 
túra, kerékpártúra

 
egészségfejlesztési program Élményszerzés, társas interakciók

Internet hozzáférés bizosítása a könyvtárban közháló végponti szolgáltatások Internet használat személyes jellegű ügyintézésére
No drog! ismeretterjesztő előadás Prevenció, ismeretterjesztés.
Kamaszkori olvasmányélményeim klub Önismeretfejlesztő beszélgetések a könyvélmények alapján.
Weblapszerkesztés tanfolyam Tehetséggondozás
Internet hozzáférés bizosítása a könyvtárban közháló végponti szolgáltatások Internet használat személyes jellegű ügyintézésére
Baba torna klub Torna babáknak óvodáskorig
Nyugdíjas klub klub Mátraballán megrendezett Burgonya napokon való részvétel
Nyugdíjas klub klub Lombhullató kirándulás és nyársalás
Palóc hagyományőrző műsorok klub Önmegvalósítás, hagyományok megőrzése, értékközvetítés
Hagyományörző Egyesület részvétele a környező községek 
fesztiváljain

klub Önmegvalósítás, hagyományok megőrzése, értékközvetítés

Egészségnap tájékoztató rendezvény Egészségügyi szűrővizsgálatok

Színházlátogatás színházlátogatás Gyermek előadás megtekintése

Tervezett 
időpont

A program megnevezése Programtípus A program céljának rövid leírása

2012. október
Idősek világnapja - filmvetítés filmvetítés Régi idők Palóc napjainak megtekintése
Idősek napja - közös főzés az unokákkal hagyományteremtő Háztartási ismeretek átadása, helyi szokások továbbörökítése
Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat / falugazdász tanfolyam Információs technológia alkamazása - lehetőségek a távolságok csökkentésére
Helyi, alkalmi jellegű munkák kereslete és kínálata tájékoztató rendezvény Információs táblák kialakítása, folyamatos naprakészen tartása
Sportprogramok                                                                                      
hétfő: jóga, aerobic, karate                                                                
kedd:asztalitenisz, teremfoci                                                                  
szerda: röplabda, gyógytorna                                                                 
csütörtök: karate, aerobic                                                                       
péntek: tájfutás, aerobic                                                      szombat: 
túra, kerékpártúra

 
egészségfejlesztési program Élményszerzés, társas interakciók

Internet hozzáférés bizosítása a könyvtárban közháló végponti szolgáltatások Internet használat személyes jellegű ügyintézésére
Citrom napok egészségügyi szűrővizsgálat Sportprogram, egészséges étkezés és szűrővizsgálatok.
1956-os forradalom megünneplése kiállítás látogatás Terror házának meglátogatása
1956-os forradalom megünneplése községi ünnep Állami ünnep
Kamaszkori olvasmányélményeim klub Önismeretfejlesztő beszélgetések a könyvélmények alapján.
Álláskeresési tréning tanfolyam Álláskereséshez szükséges készségek kialakítása, fejlesztése
Ez az én hobbim! önismereti programok Tehetséggondozás
Hagyományörző Egyesület részvétele országos népzenei 
fesztiválon

klub Önmegvalósítás, hagyományok megőrzése, értékközvetítés

Palóc hagyományőrző műsorok klub Önmegvalósítás, hagyományok megőrzése, értékközvetítés

Nyugdíjas klub klub Idősek világnapja megünneplése
Nyugdíjas klub klub Szociális otthon lakóinak zenés, vidám műsorral való szórakoztatása
Weblapszerkesztés tanfolyam Tehetséggondozás



 

 

Tervezett 
időpont

A program megnevezése Programtípus A program céljának rövid leírása

2012. november
Falugazdász fogadóóra Aktuális helyi információk adása az érdeklődőknek
Helyi, alkalmi jellegű munkák kereslete és kínálata tájékoztató rendezvény Információs táblák kialakítása, folyamatos naprakészen tartása
Sportprogramok                                                                                      
hétfő: jóga, aerobic, karate                                                                
kedd:asztalitenisz, teremfoci                                                                  
szerda: röplabda, gyógytorna                                                                 
csütörtök: karate, aerobic                                                                       
péntek: tájfutás, aerobic                                                      szombat: 
túra, kerékpártúra

 
egészségfejlesztési program Élményszerzés, társas interakciók

Internet hozzáférés bizosítása a könyvtárban közháló végponti szolgáltatások Internet használat személyes jellegű ügyintézésére
Egészségvédő nap egészségügyi szűrővizsgálat Szűrővizsgálatok, táplálkozási és életviteli tanácsadás
Tematikus táncnapok ifjúsági klub Önkifejezés, közös együttlét.
Nyugdíjas klub klub Egészségmegőrzés, felkészülés a télre
Nyugdíjas klub klub A település hagyományőrző értékeinek átörökítése a fiatal nemzedékre
Palóc hagyományőrző műsorok klub Önmegvalósítás, hagyományok megőrzése, értékközvetítés

Állapotfelmérés egészségügyi rendezvény Egészségügyi állapotfelmérés (vérnyomás, prosztata, vércukor)

Katalin bál bál Élményszerzés, társas interakciók

Karácsonyi jeles napok: parádi szokások felkutatása műhelymunka (workshop) A település hagyományőrző értékeinek átörökítése a fiatal nemzedékre

Tervezett 
időpont

A program megnevezése Programtípus A program céljának rövid leírása

2012. december
Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat / falugazdász tanfolyam Információs technológia alkamazása - lehetőségek a távolságok csökkentésére
Helyi, alkalmi jellegű munkák kereslete és kínálata tájékoztató rendezvény Információs táblák kialakítása, folyamatos naprakészen tartása
Sportprogramok                                                                                      
hétfő: jóga, aerobic, karate                                                                
kedd:asztalitenisz, teremfoci                                                                  
szerda: röplabda, gyógytorna                                                                 
csütörtök: karate, aerobic                                                                       
péntek: tájfutás, aerobic                                                      szombat: 
túra, kerékpártúra

 
egészségfejlesztési program Élményszerzés, társas interakciók

Internet hozzáférés bizosítása a könyvtárban közháló végponti szolgáltatások Internet használat személyes jellegű ügyintézésére

Mikulásváró délután hagyományörző program Gyerekközösség szabadtéri téli interaktív rendezvénye, a jeles ünnep alkalmából. (Találkozó a Mikulással, tábortűz rakása, közös éneklés daltanulással,  egyszerű mozgásos játékok.)

Mézeskalács sütése, népi adventi díszek készítése műhelymunka (workshop) Élményszerzés, társas interakciók
Legszebb írásaim előadás Kreativitás fejlesztése. Mások előtt való megmutatkozás.
Weblapszerkesztés tanfolyam Tehetséggondozás
Adventi készülődés - ünnepi hangulat a közterületeken hagyományőrzés ünnepváró hangulat előkészítése
templomi hangverseny hagyományőrzés ünnepi lét együttes megélése
Idősek karácsonya hagyományőrzés köszöntés
Nyugdíjas klub klub Jön a Mikulás!
Nyugdíjas klub klub Karácsonyi ünnepkör
Palóc hagyományőrző műsorok klub Önmegvalósítás, hagyományok megőrzése, értékközvetítés

Falukarácsony hagyományőrzés ünnepi ajándék-műsor
Óév‐búcsúztató mulatság hagyományőrzés Társas együttlét örömei




	Munka1

