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IKSZT Programterv 2017. I. félév 
Január: 
 
01.21-22.: Kreatív hétvége 
Programtípus: Kézműves foglalkozás 
Résztvevők tervezett száma: 20 fő 
Célcsoport megnevezése: Településen élő fiatalok, elsősorban 7-29 éves korig 
Esemény rövid leírása: 
A 2 napos (január 21. és 22.) program célja, hogy összefogja a kreatív és alkotni vágyó 
gyermekeket, fiatalokat a településen és egy kellemes hétvégét tölthessenek el együtt, miközben 
kézügyességüket fejleszthetik. A kreatív hétvégén a decoupage technika csínját-bínját sajátíthatják 
el a gyermekek egy kiváló szakember segítségével. 
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. 
 
01.24.: Baba-Mama Klub 
Programtípus: Ismeretterjesztő előadás 
Résztvevők tervezett száma: 10 fő 
Célcsoport megnevezése: Kisgyermekes anyukák, kismamák 
Esemény rövid leírása: 
Gyermekneveléssel kapcsolatos aktuális kérdések és problémák megbeszélése. 
III. Közművelődési programok szervezése 
 
01.25.: Spirituális Kör 
Programtípus: Ismeretterjesztő előadás 
Résztvevők tervezett száma: 15 fő 
Célcsoport megnevezése: A település lakosai részére 
Esemény rövid leírása: 
Várjuk mindazokat, akik érdeklődnek a spiritualitás iránt. 
III. Közművelődési programok szervezése 
 
Február: 
 

02.08. Rajpályázati felhívás általános iskolások részére Parád 2018. évi naptárjának elkészíté-

séhez 

02.17. Farsang 

  Előadó: Kolompos Együttes 

02.25. Rock Cafe - helyi és környékbeli zenészek fellépése 

02.28. Baba-Mama Klub 

 
Március: 

 

03.04. Jótékonysági bál a Szülői Munkaközösség szervezésében (A program támogatása.) 

03.08. Községi Nőnap 

Előadó: Peter Srámek 

03.14. Ünnepi műsor 1848. március 15. tiszteletére 
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03.25. Színházi világnap alkalmából színházlátogatás 

03.28. Baba-Mama Klub 

 
Április: 

 

04.01. Retro disco a PAKSZ szervezésében (A program támogatása.) 

04.05. Az egészség világnapja (04.07.) alkalmából Egészségfejlesztési Program keretein belül 

előadás 

04.11. A magyar költészet világnapja 

Meghívott: Juhász Pál költő 

04.14. Húsvéti kézműves foglalkozás 

04.25. Baba-Mama Klub 

 
Május: 
 

05.12. Zenés rendezvény (diszkó vagy koncert) 

05.13. Fitt Parád a PAKSZ szervezésében (A program támogatása.) 

05.20. Gyereknap a Szülői Munkaközösség szervezésében (A program támogatása.) 

05.23. Baba-Mama Klub 

05.27. Éjszakai túra 

 
Június: 
 

06.03. III. Parádi Veterán Autó és Motor Találkozó Túraverseny Révész Zoltán és Sedulyák 

Tamás szervezésében (A program támogatása.) 

06.23-25. Enduro GP of Hungary a Mextrém SE szervezésében (A program támogatása.) 

06.24. Mátrai Múzeumok éjszakája 

06.27. Baba-Mama Klub 

XXX. Jubileumi Palócnap előkészítése 

 
Január és február hónapokban kerül sor: 
 

 2016. évi beszámolók, statisztikák elkészítésére; 

 2017. I. félév programtervének összeállítására; 

 februári, márciusi programok előkészítésére; 

 civil szervezetekkel történő programegyeztetésre; 

 turisztikai rendezvénynaptárakba, kiadványokba programok megküldése, egyeztetés; 

 
A Közösségi Házban heti rendszerességgel zajlanak továbbra is a gyógytorna, aerobic, jóga 
foglalkozások, illetve rendszeresen zajlanak a Spirituális Kör foglalkozásai is. Szeretnénk az 
Életmódváltó Klub és a Kreatív hétvége foglalkozásait is továbbvinni, de ezek még további 
egyeztetéseket igényelnek. A ház továbbra is helyt ad különböző vásároknak, börzének. 
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Készséggel állunk a lakosok rendelkezésére dokumentumok elkészítése, nyomtatása, plakátok 
szerkesztésében és egyéb ügyekben (pl. nyugdíjasok Erzsébet programban történő regisztrálása, 
pályázat benyújtása, folyamatkövetése, szállásfoglalása, stb.), illetve feladatunk civil szervezetek 
munkájának segítése. 
 
Az elmúlt évben megkeresésnek eleget téve jelentkeztünk a GINOP 6.1.2 Digitális szakadék 
csökkentése felnőttképzési projekt mentori hálózatába, ahol jelentkezésünket kedvezően bírálták 
el. A projekt alapvető célja a digitális írástudatlanság csökkentése a felnőtt lakosság körében, 
digitális alapkompetenciájuk fejlesztése, mely hozzájárul gazdasági versenyképességük 
növeléséhez. A munkaképes korú felnőtt lakosság a projekt keretében térítésmentesen vehet részt 
informatikai képzéseken országszerte.  
 
Az általunk készített honlapunkon továbbra is naprakész információkkal látjuk el az oda 
látogatókat, valamint a település honlapján is megjelentetjük programjainkat. 
 
Már az elmúlt évben megkezdődött a XXX. Jubileumi Palócnapok programjainak szervezése, 
előkészítése, amely januárban tovább folytatódott a lehetséges fellépők, résztvevők 
megkeresésével, árajánlatok kérésével, illetve a rendezvény programtervezetének összeállításával. 
Az elkövetkezendő hónapok munkájának jelentős részét képezik majd a Palócnapokkal kapcsolatos 
előkészületi és szervezési feladatok. 
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