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Kisdobsza
Rendezvény címe:

Helytörténeti nap

Megvalósítás helyszíne:

-Művelődési ház és udvara - 7985 Kisdobsza, Fő
u. 4.
-Hangos fal - 7985 Kisdobsza, Fő u. 62.
(templomkert)

Tervezett időpont:

2018.09.29.

Meghívott vendég/település:

Kisdobszáért Közművelődési és Faluszépítő
Egyesület
Hatosmenti Szociális Szövetkezet
Egykor itt tanult diákok, elszármazottak
Szomszédos települések vezetői

Tervezett létszám:

120 fő

Együttműködő partnerek:

Programterv:













Előkészület: az egykori iskola történetének felkutatása Simonné dr.
Pallós
Piroska
Phd
közreműködésével,
gravírozott
emléktábla
készíttetése a településen egykor megfordult tanítókról, hangos
helytörténeti falban való elhelyezés
Utolsó néptanító Szakos Sándorné, Csöpi néni halálának első évfordulója
alkalmával koszorúzás
Ebéd
Simonné dr. Pallós Piroska előadása
Népi kézműves foglalkozások gyermekeknek
Lovaglás, állatsimogató
Műsor
Táncház
Tombola
Interaktív helytörténeti kiállítás
Retro-disco

Rendezvény címe:
Megvalósítás helyszíne:
Tervezett időpont:

Együttműködő partnerek:

Meghívott vendég/település:

Családi est
Művelődési ház - 7985 Kisdobsza, Fő u. 4.

2019.12.31.
Kisdobszáért Közművelődési és Faluszépítő
Egyesület
Hatosmenti Szociális Szövetkezet
-
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Tervezett létszám:

80

Programterv:








Műsor
Vacsora
Rajzpályázat eredményhirdetése
Sütőverseny díjazással
Tombola
Családi vetélkedő
Batyus bál élő zenével

Rendezvény címe:

Záró piknik

Megvalósítás helyszíne:

Művelődési ház, Fő u. 4.

Tervezett időpont:

2021.07.10.

Együttműködő partnerek:

Hatosmenti Szociális Szövetkezet

Meghívott vendég/település:

Projektben érintett települések aktív szereplői

Tervezett létszám:

100

Programterv:








A projektben résztvevő települések aktív közösségének invitálása egy
közös szalonnasütésre
Hozott pogácsák versenyeztetése díjazással
Kürtőskalácssütés
Települések közti vetélkedő szervezése
Műsor helyi fellépőkkel
Neves énekes műsora
Bál

Bürüs
Rendezvény címe:

Hagyományőrző nap

Megvalósítás helyszíne:

Peti Lőrinc Művelődési Ház és Könyvtár 7973 Bürüs, Alsó utca 32.

Tervezett időpont:

2019.03.30.

Együttműködő partnerek:

Manifix Kft.
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Meghívott vendég/település:

Kisdobsza, Kétújfalu

Tervezett létszám:

80 fő

Programterv:








Hagyományos tészta készítése, gyúrása, töltése a helyi asszonyok
bevonásával, helyi alapanyagokból- gyerekek bevonása, a tudás
átadása
Népdalok tanítása, hagyományok átadása: idősek fiataloknak
Régi történetek felelevenítése, fotókiállítás „Múltunk és jelenünk”
címmel
Ebéd
Műsor
Tombola

Rendezvény címe:

Megvalósítás helyszíne:

Családi nap
Tó környéke
Peti Lőrinc Művelődési Ház és Könyvtár 7973 Bürüs, Alsó utca 32.

Tervezett időpont:

2020.09.13.

Együttműködő partnerek:

Konrád Ignác Általános Iskola
Manifix Kft.

Meghívott vendég/település:

Kétújfalu

Tervezett létszám:

90

Programterv:










Bürüsről elszármazottak meghívása, gyökerek megerősítése, emlékek
felelevenítése- fotókiállítás
családi vetélkedők rendezése a testület szervezésében
közös sütés-főzés a tónál
Rajzpályázat hirdetése a Konrád Ignác Általános Iskola szervezésében
„Összetartó család” címmel
Rajzok kiállítása, eredményhirdetés
Előadás és táncház a Misina Együttes jóvoltából
Büfé szolgáltatás helyi vállalkozó által
Nap végén tábortűz
Népdaléneklési verseny
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Kétújfalu
Rendezvény címe:

Nemzetiségek találkozója

Megvalósítás helyszíne:

Művelődési ház, Zrínyi u. 30.

Tervezett időpont:

2018.12.29.

Együttműködő partnerek:

Könyvtár, Általános Iskola

Meghívott vendég/település:

Bürüs, Kisdobsza

Tervezett létszám:

150 fő

Programterv:








Hagyományos kézműves foglalkozások
Műsor: helyi és meghívott fellépők
Táncház
Kiállítás helyi értékekből
Rajzverseny díjazása
Tombola
Bál

Rendezvény címe:

Település egyesülésének ünnepe

Megvalósítás helyszíne:

Művelődési ház, Zrínyi u. 30.

Tervezett időpont:

2019.08.30.

Együttműködő partnerek:

Sportegyesület, Általános Iskola

Meghívott vendég/település:

Elszármazottak

Tervezett létszám:

150 fő

Programterv:









Helyismereti verseny
Fotókiállítás
Főző-és sütőversenyek díjazással
Ebéd
Focimeccsek
Helyi tehetségek bemutatkozása (ének, vers), műsor
Közös szalonnasütés
Bál
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Molvány
Rendezvény címe:

Családi nap

Megvalósítás helyszíne:

Művelődési ház – 7981 Molvány, Fő u. 41.
Sportpálya

Tervezett időpont:

2018.09.22.

Együttműködő partnerek:

Molványi Asszonykórus

Meghívott vendég/település:

Tótszentgyörgy

Tervezett létszám:

100 fő

Programterv:










Főzőverseny
Akadályverseny, vetélkedők
palacsintasütő verseny
Lovaskocsikázás
Ebéd
Karaoke
Műsor
Gyermekjátékok
Bál

Rendezvény címe:

Burgonya Fesztivál

Megvalósítás helyszíne:

Művelődési ház - 7981 Molvány, Fő u. 41.
Sportpálya

Tervezett időpont:

2020.09.05.

Együttműködő partnerek:

Molványi Asszonykórus

Meghívott vendég/település:

Elszármazottak

Tervezett létszám:

80

Programterv:
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Különleges burgonyából készült ételek versenye
Krumplifaragó- és krumplipucoló verseny
helytörténeti kiállítás
Ebéd
Régi idők felelevenítése- beszélgetés, filmvetítés, fotókiállítás
Helyi tehetségek bemutatkozása (ének, vers), műsor
Bál

Nemeske
Rendezvény címe:

Gasztronómiai Fesztivál

Megvalósítás helyszíne:

Nemeske- Görösgal puszta - sportpálya
Könyvtár – 7981 Nemeske, Fő u. 2.

Tervezett időpont:

2019.07.13.

Együttműködő partnerek:

Italbolt

Meghívott vendég/település:

Molvány

Tervezett létszám:

80

Programterv:







Főzőverseny akár egy-egy ország jellegzetes ételét bemutatva, helyben
termelt alapanyagokból
Gyermekfoglalkozások, az egyszerűbb ételek készítésébe is bevonnák
őket pl. palacsinta megtöltése.
Gyermekek számára vetélkedők rendezése a település testületi tagjai és
pedagógusa által szervezve
Kiállítások helyiek gyűjteményéből, munkáiból a Könyvtárban
Műsor
Bál

Rendezvény címe:

Egészség nap

Megvalósítás helyszíne:

Könyvtár, 7981 Nemeske, Fő u.2.

Tervezett időpont:

2021.04.24.

Együttműködő partnerek:

Magyar Vöröskereszt
Védőnői Szolgálat, Nagydobsza

Meghívott vendég/település:

-
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Tervezett létszám:

50

Programterv:










A testi-lelki egészség és az egészséges életmód köré szervezett nap
Szakértők előadása: Energiaital, drog, dohányzás káros hatásai
Életvezetési tanácsadás
Egészséges ételek készítése
Ebéd
Szűrővizsgálatok
Gyermekfoglalkozások
Sportvetélkedők

Pettend
Rendezvény címe:

Hagyományőrző-nap

Megvalósítás helyszíne:

Önkormányzati Hivatal - 7980 Pettend, Kossuth
L. u. 11.

Tervezett időpont:

2019.06.16.

Együttműködő partnerek:

Pettendi Romákért Érdekvédelmi Egyesület
Kisebbségi Önkormányzat

Meghívott vendég/település:

Nemeske
Elszármazottak

Tervezett létszám:

120

Programterv:









Családi rendezvény minden korosztályt érintve
Istentisztelet romanyelven
Roma értékek, kultúra bemutatása, átadása a gyerekeknek
Közös sütés-főzés szabad téren, roma nemzetiségi ételek versenye
díjazással
Helyi roma zenekar fellépése
Kézműves foglalkozások
Műsor
Bál

Rendezvény címe:

Családi-est

Megvalósítás helyszíne:

Önkormányzati Hivatal - 7980 Pettend, Kossuth
L. u. 11.
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Tervezett időpont:

2020.03.28.

Együttműködő partnerek:

Pettendi Romákért Érdekvédelmi Egyesület
Kisebbségi Önkormányzat

Meghívott vendég/település:

-

Tervezett létszám:

80

Programterv:






Vacsora
Tombola
Pogácsasütő verseny díjazással
Műsor
Bál

Tótszentgyörgy
Rendezvény címe:

Hagyományőrző nap

Megvalósítás helyszíne:

Művelődési ház - 7981 Tótszentgyörgy, Fő u.
55.

Tervezett időpont:

2021.01.09.

Együttműködő partnerek:

-

Meghívott vendég/település:

Elszármazottak

Tervezett létszám:

80

Programterv:









Egykori tanítók emléktábláinak megkoszorúzása
Helyi amatőr festő kiállítása
Ebéd
Meghívottak és a helyi lakosság megvendégelése
Hagyományos kézműves programok gyermekeknek
Pogácsasütő verseny
Műsor
Bál

Rendezvény címe:

„Mozgassuk meg Tótszentgyörgyöt!”

Megvalósítás helyszíne:

Művelődési ház, 7981 Tótszentgyörgy, Fő u. 55.
Sportpálya
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Tervezett időpont:

2019.09.07.

Együttműködő partnerek:

-

Meghívott vendég/település:

Molvány

Tervezett létszám:

100

Programterv:








Egész napos vetélkedők gyermekeknek, felnőtteknek
Főzőverseny
Ebéd
Hajdani focicsapatújra összeáll egy barátságos meccs erejéig
Folyamatos
testmozgás
egész
nap
pl.
trambulin,
akadályverseny, kidobó, futóverseny stb.
Műsor
Tábortűz, piknik

kerékpár

Merenye
Rendezvény címe:

Nemzetiségi nap

Megvalósítás helyszíne:

Művelődési ház – 7981 Merenye, Fő u. 55.

Tervezett időpont:

2019.08.03.

Együttműködő partnerek:

Sportegyesület

Meghívott vendég/település:

Elszármazottak

Tervezett létszám:

120

Programterv:










Településen élő magyar, belga, holland, osztrák, német, roma emberek
összejövetele, egymás kultúrájának, gasztronómiájának megismerése,
barátkozása
Főzőverseny- nemzetiségiételek bemutatása
Ebéd
Fogathajtó verseny
Gyermekprogramok
Műsor
Vetélkedők
Bál
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Rendezvény címe:

Sport nap

Megvalósítás helyszíne:

Sportpálya

Tervezett időpont:

2020.06.27.

Együttműködő partnerek:

Sportegyesület

Meghívott vendég/település:

Kisdobsza, Nemeske

Tervezett létszám:

100 fő

Programterv:










Focicsapatok bemutatója gyermekek bevonásával
Futball mérkőzések (anya-lánya, apa-fia, „öreg fiúk”, gyermekcsapatok
megmérettetése)
Gyermekek számára vetélkedők rendezése az Idősek Klubja
közreműködésével
Főzőverseny a sportpálya körül
Reformsüti sütő verseny
Kötélhúzás
Futóverseny, tranbulin, kerékpárverseny gyermekeknek
Műsor
Bál

Rendezvény címe:

Bűnmegelőzést és közbiztonság javítását segítő programok

Megvalósítás
helyszíne:

Kisdobsza, Nemeske, Merenye, Pettend, Tótszentgyörgy, Molvány,
Bürüs, Kétújfalu

Tervezett időpont:

Egyeztetés alatt

Együttműködő
partnerek:

Helyi iskolák, óvodák

Tervezett létszám:

100-150 fő/alkalom

célcsoport

Óvodai programok

program
Játékos, mesés délelőtt (csoportonként maximum 15fő),
Használti eszközök: Erdőváros meséi 1-2; Lélekvesztő
című mesék alapján játékok, - bábszínház, vagy bábozás

tartam

5
csoport

bevonandó szakemberek: pedagógus, tréner vagy,
animátor
Interaktív kerékpáros KRESZ-nap iskolások számára
(ügyességi pálya, oktatás, tesztek, láthatósági autó,
KRESZ-nap iskolások
2
forgalomtechnikai eszközök). Témák: Látni és látszani,
számára
alkalom
Átkelés az úttesten, Kerékpárral az úton Részt veszünk a
közlekedésben, A jövő mobilitása
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bevonandó
szakemberek:
szakember/pedagógus, animátor

közlekedésbiztonsági

Családi kerékpáros verseny. Családi kerékpározás
útvonalának kijelölése, rendőrséggel polgárőrséggel való
kapcsolatfelvétel,
helyi
médiának
cikk,
logózott
"rajtszám"
nyomtatás,
regisztráció,
jelentkezőkkel
kapcsolattartás, KB 5 km-es útvonal közös bejárása
családokkal. Mindenki kap: jelképes ajándék, rajtszám.
Kísérők: önkéntesek, kamerával videó készítése, az
útvonal 2-3 pontján feladatok végrehajtása (kresz teszt,
ügyességi feladatok, …) pontgyűjtés családi és egyéni
kategóriában, a részvevők számára frissítő biztosítása.
A programban feldolgozandó témák:



Közlekedésbiztonsági
és családi
kerékpáros nap





Kresz elméleti és gyakorlati tesztek
Az okostelefonok és más eszközök vezetés
közbeni zavaró hatása csökkenti az éberséget,
(vezetéstől
elvonó
tényezők
egyike)
így
veszélyezteti a vezetőt, az utasokat és a
közlekedés többi résztvevőjét. Szükséges ezen
kockázatokra is felhívni a kezdő, s a gyakorlott
1
„sofőrök” figyelmét.
alkalom
Szürkületben vagy sötétségben a közlekedési
útvonalakat fényszórók világítják meg, amelyek a
szemet elvakítják, ezért csak árnyékszerű
körvonalak látszanak. Elég, ha éppen csak
belepillantunk a szembe jövő autó fényszórójába,
már ettől is percekre elvakulunk. Aki ragyogó
napsütéses időben hajtott már be sötét alagútba,
tudja, hogy az ember ilyenkor eleinte nem lát, és
csak nehezen képes uralni a helyzetet. Az
éjszakai vezetés során ez az adaptációs folyamat
még
lassabban
megy
végbe. (A
pupilla
rugalmassága,
alkalmazkodási
képessége
a
világossághoz és a sötétséghez 40 éves kor után
fokozatosan romlik.)
Biztonságos vezetés száraz és nedves úton
(vezetéstechnikai elmélet)

Falunap, vagy más egyéb közösségi esemény részeként,
vagy akár önálló programként autós ügyességi verseny.

Iskolai programok
alsó tagozatos
korosztály számára

közlekedésbiztonsági szakember, animátor vagy tréner
Osztályfőnöki órák tartása osztályonként 4 kiemelt
témában
Alsó tagozatos korosztály számára (áldozattá válás;
internet veszélyei; érzékenyítés)
Használt eszközök: szituációs játékok, mese feldolgozás

4
csoport

bevonandó szakemberek: rendőrségi bűnmegelőzési
szakember és tréner
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Osztályfőnöki órák tartása osztályonként 4 kiemelt
témában
Programok: áldozattá válás; internet veszélyei;
érzékenyítés; kábítószer, egészségfejlesztés; környezeti
értékek, kulturális örökség tisztelete; erőszakmentes
konfliktuskezelés, agressziókezelés; rendőrség,
polgárőrség feladata, szerepük, jelentőségük a település
életében;

Iskolai programok
felső tagozatos
korosztály számára

bevonandó szakemberek: rendőrségi bűnmegelőzési
szakember, 1 fő tréner, orvos, vagy védőnő,
gyermekvédelmi szakember

4
csoport







Használt eszközök
Előadás Kábítószer hatásai,
Egészségfejlesztés Környezeti értékek,
Kulturális örökség tisztelete
Rendőrség, polgárőrség feladata, szerepük,
jelentőségük a település életében
 Online függőség
 Ne légy áldozat
 Szituációs játékok (drámapedagógiai eszközök)
 Prevenciós filmek: - Miért? - Győztess légy, ne
áldozat - Cyberbully - Vigyázz, mit osztasz meg
Célcsoport az általános iskolák felső tagozatos diákjai.
Programok: áldozattá válás; internet veszélyei;
érzékenyítés; kábítószer, egészségfejlesztés; környezeti
értékek, kulturális örökség tisztelete; erőszakmentes
konfliktuskezelés, agressziókezelés; rendőrség,
polgárőrség feladata, szerepük, jelentőségük a település
életében;
bevonandó szakemberek: rendőrségi bűnmegelőzési
szakember, tréner, orvos, vagy védőnő, gyermekvédelmi
szakember

Bűnmegelőzési tábor










Használt eszközök
Előadás Kábítószer hatásai,
Egészségfejlesztés Környezeti értékek,
Kulturális örökség tisztelete
Rendőrség, polgárőrség feladata, szerepük,
jelentőségük a település életében
Online függőség
Ne légy áldozat
Szituációs játékok (drámapedagógiai eszközök)

25 fő
gyerek
számára

Prevenciós filmek: - Miért? - Győztess légy, ne áldozat Cyberbully - Vigyázz, mit osztasz meg
A tábor 4 napos, mely tartalmazza a szállást, étkezést,
oktatást, felügyeletet, eszközöket.
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1. Szülői értekezlet
2. Tájékoztató előadások idősek otthonában,
nyugdíjas klubokban, közösségi házban,
esetlegesen Falu-nap keretében

Felnőtt korosztály
számára programok:

Témák
 A család szerepe
 A család és az iskola szerepe, összehangolt
feladatai
 A média hatása
 Generális prevenció
 Áldozattá válás Internet veszélyei
 Alkohol, kábítószer hatásai
 Önvédelmi eszközök

3
alkalom

Használt eszközök: tájékoztató előadások, filmvetítés,
szituációs játékok

Kiadványok
készítése

bevonandó szakemberek: bűnmegelőzési szakember,
animátor
Közlekedésbiztonsági szórólapok, kiadványok készítése,
tájékoztató füzetek, különböző célcsoport, különböző
témájához

1 500
db.

4 oldalas, A5 méretben.
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