Herman Ottó Intézet által jóváhagyott IKSZT szolgáltatási- és programterv
Jóváhagyás dátuma: 2016-01-05
Szervezet neve: Viszák Község Önkormányzata
Képviselő neve: Avas József
MVH ügyfél regisztrációs szám: 1004768337
Pályázati azonosító szám: IKSZT/2008/1-0644
Féléves programterv időszaka: 2016-01-01 - 2016-06-30
Megvalósítás

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
1. alkalom
Falugazdász
Előadás
2016-04-20
10
Falugazdász előadása az éppen aktuális
fogadóórája
kérdésekben a helyi gazdálkodók és
őstermelék részére, ahol megbeszélhetik
az őket aktuálisan érintő kérdéseket, illetve
egyéb támogatási lehetősekeket, és azok
feltételeit. Célcsoport: gazdálkodók,
őstermelők
2. alkalom
Falugazdász
Fogadóóra
2016-01-13
5
Falugazdász tájékoztatása őstermelők és
fogadóórája
gazdálkodók részére. Célcsoport: Helyi
őstermelők gazdálkodók
3. alkalom
Falugazdász
Fogadóóra
2016-02-10
6
Falugazdász tájékoztatása gazdálkodók
fogadóórája
számára. Célcsoport: Helyi gazgálkodók
4. alkalom
Falugazdász
Fogadóóra
2016-03-16
10
Falugazdász tájékoztatása őstermelék,
fogadóórája
gazdálkodók számára. Célcsoport: Helyi
gazdálkodók őstermelők
5. alkalom
Falugazdász
Fogadóóra
2016-05-11
5
Falugazdász tájékoztatása, a helyi
fogadóórája
gazdálkodók számára. Célcsoport: helyi
gazdálkodók
6. alkalom
Falugazdász
Fogadóóra
2016-06-15
6
Falugazdász fogadóórája a gazdálkodók,
fogadóórája
őstermelék részére. Célcsoport: helyi
gazdálkodók, őstermelők
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
Zene és mozgás
Ifjúsági klub
2016-03-11
10
A zumba csoport tovább a korábbi
tapasztalatoknak megfeleleőn ismét
folytatja toborzóját, hogy minnél több
személy megismerje ez ilyen testmozgás
mely nem csak tánc, de egyben jó fogyási
lehetőség is, emelett ez a mozgáskultúra
teljesen más izomcsoportokat mozgat meg,
mint egy sima edzés, ezért is várják az új
jelentkezőket nagy szeretettel. Célcsoport:
Helyi fiatalok
2. alkalom
Tekeverseny
Sportprogramok
2016-05-07
20
A csapatok összetartó erejének fejlesztsése
érdekében a tekeverseny ismételten
megrendezésre kerül melynek helye az
IKSZT munkatárs felkérésére a halogyi
tekepálya biztosít helyet. A vándorkupa
elnyeréséért a csapatok ismét harcba
szállhatnak egymással. A sportprogram
keretében a résztvevő fiatalok
megismerhetik, hogy a testmozgás milyen
fontos szerepet játszik a mindennapi
életben. Milyen fontos egészségtényező
szerepe van a sportnak. Egyben a program
során a lehetőség nyílik arra is, hogy
megismerhessék a csapatmunka
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3. alkalom

Teremfoci

Sportprogramok

2016-01-22

10

4. alkalom

Főzőszakkör

Szakkör

2016-02-13

6

5. alkalom

Főzőszakkör

Szakkör

2016-05-27

10

6. alkalom

Készüljünk együtt a
húsvétra

Kézműves foglalkozás

2016-04-30

10

1. alkalom

Rönkhúzás

2. alkalom

Főzőverseny

III. - Közművelődési programok szervezése
Hagyományőrző
2016-01-30
100
program

Hagyományőrző
program

2016-06-18

10

fontosságát, hogyan kell egy csapatban
dolgozni. Célcsoport: helyi fiatalok
A fiatalok a teremfoci lehetőségével
hozzájutnak ahhoz, hogy a testmozgásukat
kellően karbantartsák.Bár kicsit mások a
szabályok mint a szabadtéri focinál a
mozgási lehetőség fontos a fiatalok
számára, és egy más játékformával is
megismerkedhetnek. Célcsoport: helyi
fiatalok
A szakkör célja a helyi fiatalok
megismeretése a farsangi időszakban nem
csak a hagyományos fánk, de a
forgácsfánk elkészítésének technikájával.
A kész terméket természetesen kóstolással
is értékelik a résztvevők, egyben a fiatal
hölgyek és akár legények is bővíteni
tudják gyakorlati tapasztalattal is a sütési
-főzési ismereteiket. Célcsoport: helyi
fiatalok
A jó idő beköszöntével a fiatalok
megismerkedhetnek a kerti partik egyik
elengedhetetlen ételével a bográcsban
készített étellel.valamint a tárcsalevélen
készült étel izével. A szakkör keretében
elsajátíthatják, hogy milyen fortélyai
vannak a bográcsban készült ételnek,
valamint megismerhetik, hogy mennyire
más ízvilága van egy bográcsban készült
ételnek, mint ami a konyhában készül.
Célcsoport: Helyi fiatal és középkorosztály
A tavasz beköszöntével előtérbe kerül
néhány népszokásunk, mint például a
locsolás, étel szentelés. A locsoláskor a
hagyományok szerint a legények hímes
tojást kaptak a lányoktól. A tojásfestés
sokféleképpen elkészíthető. Szeretnénk ha
nem merülnének feledésbe ezek a
hagyományok, a fiatalok ismernék ezeket.
A kézműves programon mindenki
készíthet húsvéti tojást. A program célja a
hagyományőrzés és a kreativitás és a
kézügyesség fejlesztése mind a kicsik,
mind a fiatalok számára. Célcsoport: helyi
fiatalok
Ez a hagyomány már több mint hatcan
évre nyúlik vissza a településen. Ha a
faluban karácsony és hamvazószerda
között senki sem házasodott meg, akkor a
fiataloknak farsang vasárnap büntetésből
egy farönköt kellett elhúzniuk. Ilyenkor
egy szekérre tették a kivágott rönköt, és
ezt kellett a faluba húzniuk a nőtlen
fiataloknak. A szekér tetejére egy
menyasszonyak és vőlegénynek
öltöztettett párt ültettek. A menetet
farsangi maskarások és egyéb jelmezesek
kísérték. Ezen hagyományt a továbbiakban
is ápolni akarjuk, ezért most is
megrendezésere kerül a falu apraja-nagyja
bevonásával, igy javúl a falu összetartó
ereje is. Célcsoport: helyi lakosok
A több évre visszanyúló hagyományokhoz
híven főzőverseny keretében mérhetik
összse tudásukat a megjelentek, kik több
éves tapasztalattal, kik pedig elöször
vágnak bele a megmérettetésben. A
versenyen a bográcsban készítet ételek
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versenyeznek egymással, A főzués során
alkalom adódik a jó beszélgetésre és a
főzési technikák és trükök megismerésére
is. Célcsoport: Helyi lakosok
3. alkalom
Festmény kiállítás
Kiállítás
2016-03-25
20
A meghívott fiatal festőművész kiállításán
a megjelentek megismerkedhetnek a résgi
épületek és a vizek megörökítésének
technikájával és megcsodálhatják a színte
fényképszerű festményeket. Célcsoport:
Helyi lakosok
4. alkalom
Bélyeg kiállítás
Kiállítás
2016-05-27
40
Egy helyi gyűjtő bélyegkiállytását
tekinthetik meg az érdeklődők, mely a
vietnámi demikratikus köztársaság szinte
teljes bélyegeit tartalmazza. A bélyegek
több mint negyven és gyűjtői munkását
foglalják magukban, melynek értéke igen
jelentős. A bélyegek mellett
megismerkedhetünk a vietnámi pénzek
egy részleltével is. A megjelentek
megismerhetik, hogy milyen gondos és
aprólékos sok munka fekszik a
bélyeggyűjtésben. Célcsoport: helyi
lakosok
5. alkalom
Hét randi
Színházi előadás
2016-02-19
50
A debreceni színház társulatának
előadásában kerül megtartásra a Hét randi
című setendbajmiOlt Tamás rendezésében
melyen a helyi lakosok megismerhetik e
műfaj érdekességeit. Célcsoport: Helyi
lakosok
6. alkalom
Mennyit változott a
Mozilátogatás
2016-06-11
8
A programban résztvevők megismerhetik,
Mozi?
hogy mennyit változott a filmvetítés az
elmúlt évtizedekben, mennyire más
technológiával rendelkeznek a mozik mint
régen, amikor még helyben is volt
filmvetítés. Célcsoport: Helyi lakosok
IV. - Lakosság, vállalkozások információhoz való hozzájutásának elősegítése
1. alkalom
Hamarosan
Előadás
2016-04-23
10
Adóalapot csökkentő tényezők? Költségek
adóbevallás!
elszámolása? MIre kell fiygelni? Ezekre és
és hasonló kérdésekre keressük a választ a
programunkon. Célcsoport: helyi kakosok
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
Társasjáték a
Klub
2016-03-22
10
A helyi fiatalok és gyerekek
könyvtárban
megismerkedhetnek a könyvtár által
nyújtott társasjátékok használatának
lehetésgeivel és ki is próbálhatják azokat
melynek során tapasztalatokat
szerezhetnek, hogy mi is a társasjáték
lényege, és mennyivel kellemesebb
időtöltés mint a számítógép előtti időtöltés.
Célcsoport: Helyi fiatalok, gyerekek
2. alkalom
Könyvtárlátogatás
Olvasókultúra
2016-06-04
8
Az IKSZT szervezésében az
fejlesztő program
érdeklődőkkel meglátogatjuk a Körmendi
könyvtárat, ahol megismerkedhetnek a
megjelentek a könyvtár gazdag
gyűjteményével, és megismerhetik a
digitalizált fényképeket az elmúlt több
évtizedből. Célcsoport: helyi lakosok
VI. - Közösségi internet hozzáférés biztosítása, mint közösségi internet hozzáférési pont az IKSZT megvalósulási helyszínén önállóan, vagy
teleházként, vagy e-Magyarország pontként.
1. alkalom
Számítógépes ismeretek
Tanfolyam
2016-03-26
4
A meghívott számitástecnikai szakemben
tanfolyam keretében megtanítja a
megjelent éreklődőket a számítógép
alapszíntű kezelésésre ezzel is elősagítve a
digitális írástudás fejlesztését. Célcsoport:
helyi közép korosztály
2. alkalom
Az internetes vásárlás
Tanfolyam
2016-05-28
5
A IKSZT felkérésére megjelent
informatikai előadó tájákoztatást ad, és
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1. alkalom

1. alkalom

2. alkalom
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egyben megtanítja megjelentekkel, hogy
és milyen módon lehet az interneten
keresztül vásárolni, és egyben azt is
megmondja, hogy az internetes vásárlások
során mik azok a veszélyek melyekre
figyelni kell. Célcsoport: helyi lakosok
VII. - Közösségfejlesztési folyamatok generálása, folyamatkövetése
Jogi tájékoztatás
Előadás
2016-03-05
10
A jogi szakember tájékoztatás ad a
megjelenteknek a civils zervezeteknek a
jogszabálymódosításból kifolyólag milyem
alapszabály módosításokat kell
végrehajtani, hogy tovább tudjanak
működni a jövőben. Célcsoport: Helyi
civil szervezetek képviselői
XI. - Egészségfejlesztési programok megvalósítása
védőoltások fontossága
Egészségfejlesztési
2016-04-21
10
A háziorvos előadásán a megjelentek
program
megismerkedhetnek a védoltások
fontosságával, miért vannak a kötelező
oltások és miért jó a nem kötelező
oltásokat is beadatni. Célcsoport: helyi
lakosok
Magas vérnyomás
Egészségügyi
2016-03-24
10
A helyi háziorvosi rendelőben lehetőség
következményei
szűrővizsgálat
nyílik a magas vérnyomás megállapítására
a szűrővizsgálat keretében és egyben a
háziorvos tájékoztatás nyújt, annak
megismerésében, hogy milyen maradandó
következményei vannak a
magasvérnyomásnak, nelyek csak később
derülnek ki, akkor még nem is gondolunk
rá amikor tünetmentesek vagyunk.
Célcsoport: helyi idősebb korosztály

