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február  17   Farsangi kézműves-foglalkozás   saját szervezés 

február 21.  Könyvtárhasználati foglalkozás  saját szervezés 

március 10.   Együtt Egymásért Kulturális Nap  saját szervezés 

március 15.          Nemzeti Ünnep        saját szervezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

március 22  Informatikai előadás : Internet használat saját szervezés 

március 29.    Húsvét  kézműves foglalkozás   saját szervezés 

április 03-tól  Népművészeti kiállítás    saját szervezés 

   (hímzés, gyékény, szalma)      

április 11.                    Költészet napja / Versek bemutatása,   saját szervezés 

       felolvasó est.  

április 12.  Író-olvasó találkozó: Sohonyai Edit  saját szervezés 

április 28.  Tájházak Napja     saját szervezés 

május 01.   Majális     saját szervezés 

május 06.   Búcsú-vásár      

   körhinta, ugrálóvár szervezés, jegyárusítás saját szervezés  

  

május 09.                    Érzékenyítő nap   

                                    Vakok és Gyengénlátók Szövetségének helyi  szervezetével közös szervezés. 

május 10-től               Origami kiállítás            saját szervezés       

május 19.                    Jubileumi Házassági Évforduló     saját szervezés 

május 26.                    Informatika tanfolyam (IKER1)     

május 26.                    Gyereknap       saját szervezés 

június 20.   Mesedélután      saját szervezés 

július 25   Mesedélután      saját szervezés 

június 28-tól  Gyermekmegőrző     saját szervezés 

július 10  Mesedélután      saját szervezés 

július 28.  Fehér vacsora     részvétel 

július 30-tól  Hagyományőrző tábor gyerekeknek   saját szervezés 

augusztus 01.  Hortobágyi kirándulás    saját szervezés 

augusztus 09.   Népi játékok és tárlatvezetés sporttáborral közös szervezés  

  

augusztus 29   Mesedélután      saját szervezés 

augusztus 14.  Előadás: Egészséges táplálkozás   saját szervezés 

szeptember 03- tól Csipkekiállítás  Tardon    saját szervezés 

szeptember 17. Rajzverseny (jövő közlekedése)  iskolával közös szervezés 

szeptember 18. Egészségügyi előadás: elsősegély     iskolával közös szervezés 

szeptember 19. Autómentes nap                                 iskolával közös szervezés 

szeptember 20  Kerékpártúra a Fekete tanyához.   saját szervezés 

szeptember 22. Játszóház a könyvtárban    saját szervezés 

szeptember 25. Tradició Néprajzi Gyüjtőpályázatra beadott 

    pályamunka bemutatása    saját szervezés   

szeptember 25. Informatikai előadás: Internet használat 

szeptember 27.  Népmese napja -népmesemondó verseny  saját szervezés  

  

október 07.  Gyermekelőadás : Rozka meséi   saját szervezés 

október 07.  Könyves vasárnap: egész napos program   saját szervezés 

                                   (játszóház, ügyességi játékok,  helyi fellépők,vetélkedők) 



október 17.  Könyvtárhasználati foglalkozás   saját szervezés 

október 23 .  Nemzeti Ünnep       saját szervezés     

október 26-28.  Rajzfilmünnep     saját szervezés 

november 06.  Egészségügyi előadás     saját szervezés 

november 7.  Iró-olvasó találkozó : Kiss Attila   saját szervezés 

november 13.  Kedvesség világnapja     részvétel 

november 20-tól Rumini kupa I-II-III. Forduló   saját szervezés 

november 12.  Író-olvasó találkozó: Marossy Endre  saját szervezés 

december 7-8.  Idősek adventje.     részvétel 

december 22  Karácsonyi kézműves foglalkozás    saját szervezés 


