Iktatószám: 2/63-4/2015.

2015.02.10. Képviselő-testületi ülés
Jegyzőkönyv
4. számú melléklete

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Örvényesi IKSZT első sikeres évét zárta, mint működő IKSZT. Az épületet most már szinte
minden Örvényesi lakos ismeri, szerencsére egyre többször és egyre többen látogatják az
intézményt. Jelenleg kettő, heti rendszerességgel működő sport programunk van. (Ping-pong,
Aerobic). Továbbá állandó látogatóink a „Koloska Senior” Néptánc együttes tagjai, akik az IKSZT
épületében péntekenként szoktak próbálni. Tavasztól ismételten festmény, fotó és egyéb
kiállításokat tervezünk ezeknek a tavalyi évben is rendkívül nagy sikere volt. Szeretnénk, ha az
IKSZT-t látogatók száma folyamatosan növekedne, ha az idelátogatók kihasználnák az épület által
nyújtott lehetőségeket (könyvtári szolgáltatás, internetezési lehetőség, csocsó, ping-pong). Emellett
törekszünk arra, hogy az általunk szervezett programok hasznosak, szórakozatóak, minden
korosztály számára megfelelőek legyenek.

2015 első félévre betervezett programok:
Helyszín és feltételek biztosítása a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tájékoztatási pont
működtetéséhez
Borban van az igazság
2015.01.09.
Növényvédelem: Permetezés évente ötször
2015.02.06.
Falugazdász fogadóóra
2015.03.06.
Horgászgyűlés
2015.04.09.
Falugazdász fogadóóra
2015.05.22.
„Termeld magad” - Bio gazdálkodás lépésről lépésre
2015.06.18.
Ifjúsági közösségi programok szervezése, ifjúságfejlesztési folyamatok generálása és a
folyamatok nyomon követése.
Fiatalok a faluért
2015.01.13.
Farsangi fergeteg
2015.02.21
Tavaszváró kirándulás
2015.03.21.
Tegyünk a földünkért! –Önkéntes szemét szedés
2015.04.18.
Májusfa állítás
2015.05.02.
Ping-pong verseny
2015.06.26.
Közművelődési programok szervezése
A hagyomány jelentősége, a népzene fontossága

2015.01.15
Farsang Farka
2015.02.28
Nőnapi köszöntő
2015.03.07
Balatoni halhelyzet
2015.04.02
Helyi értékek, helyi tudás – Mosolygó május II.
2015.05.16.
Szőttes képek bemutatása
2015.06.13.
Lakosság, vállalkozások információhoz való hozzájutásának elősegítése
Mit fontos tudnod az adóbevallásról?
2015.04.04.
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.
Húsvétváró bütykölde
2015.03.28.
Miért fontos az olvasás?
2015.05.30.
Közösségi internet hozzáférés biztosítása, mint közösségi internet hozzáférési pont az IKSZT
megvalósulási helyszínén önállóan, vagy teleházként, vagy e- Magyarország pontként.
Kattints rá…Internethasználat lépésről lépésre
2015.01.24.
Kattints rá… Receptek az interneten
2015.05.09.
Közösségfejlesztési folyamatok generálása, folyamatkövetése
Nyugdíjas találkozó
2015.06.27.
Egészségfejlesztési programok megvalósítása
Mit egyek, hogy jól legyek?
2015.02.12.
Mozgasd meg magad?
2015.05.25.
Elektronikus közigazgatási végpont szolgáltatások biztosítása (Közháló Végpont)
Aktuális ismeretek
2015.01.03.

Örvényes, 2015. február 9.
Fehér Zsuzsa
IKSZT vezető

