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Újabb könyvfelajánlás érkezett 

Az IKSZT-ben helyett kapott falukönyvtár 
folyamatosan bővül. Jelenleg 112. kötetet 
ajánlott fel a könyvár részére Dr. Baranyi 
György Béla.  

Lakatos Gézáné archív napilapokat, 
folyóiratokat és egyéb kiadványokat ajánlott fel  

A felajánlásokat ezúton is köszönjük. 

Téli közmunkaprogram  

A Munkaügyi Központ az oktatással 
egybekötött téli közfoglalkoztatás indulását 
határozatlan időre felfüggesztette.  

A legfrissebb információk alapján várhatóan 
november 25-én indulhat a program.  

Az érintetteket írásban tájékoztatjuk.  

Megindult a zsákos gombatermesztés  

A START mezőgazdasági program keretében 
megkezdődött a zsákos sampion gomba 
termesztése. 

A termés folyamatos. A lakosság részére br. 
570 Ft/ kg áron tudjuk biztosítani a gombát.  

A termésből vásárolható a Kazári 
Szociálpolitikai Nonprofit Kft-től, hivatali 
ügyfélfogadási időben.  

Kérjük, a mennyiségről előre tájékozódjanak.  

Civilek figyelem!  

NEA pályázat: újabb lehetőségek a civil 
szervezetek számára 

A pályázati folyamat során a civil szervezeteket 
az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő mellett 
a minden megyében elérhető Civil Információs 
Centrumok is segítik, részletes információk a 
http://www.civil.info.hu/web/nea/palyazatok 
weboldalról érhetők el.  

(Forrás: Nógrádi Civil Hírlevél)  

Helyi civilszervezetek a pályázat 
benyújtásához az IKSZT-ben kaphatnak 
segítséget.  

Generációk találkozója  

2013. november 23-án a Generációk 
találkozója rendezvény keretén belül 
szórakoztató vetélkedőt szervezünk, ahol vers 
és prózamondás, tánc, ének- zene, valamint 
egyéb kategóriában is lesz lehetőség 
bemutatkozni.  

A vetélkedőben várhatóan 4 csapat, 4 
csapatkapitány vezetésével indul 15 fővel, 
ahová minden korosztályból (12- 18 év, 18-30 
év, 30-50 év és 50 felett) várjuk a 
jelentkezőket.  

A rendezvényen a csapatok játékos, 
szórakoztató, könnyed feladatokkal mérik 
össze ügyességüket és talpraesettségüket.  

Az idén a versenyzőknek lexikai tudásukra 
nem lesz szükségük.  

A játékos feladatok között a csapatok tagjai 
bemutatkoznak az előzetes kategóriákban. így 
láthatunk majd táncokat, hallhatunk verseket, 
prózákat és énekeket, de akár kézenálló 
emberekre is számítunk.  

Aki érez magában erőt a szerepléshez, vagy 
szívesen megmutatná, hogy miben tehetséges, 
bátran jelentkezzen és töltsünk el együtt egy 
könnyed délutánt.  

Ha úgy érzi, hogy szeretne csatlakozni, 
csapatban vetélkedni, valamelyik területen 
bemutatkozni jelentkezzen a szervezőknél az 
IKSZT elérhetőségein.  

Tel: 32/341-628 vagy 20/772-4076 

http://www.civil.info.hu/web/nea/palyazatok

