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Tisztelt Képviselő-testület! 
  

 
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 

szóló 1997. évi CXL TV.78.§ (5.) bekezdése szerint: „ Az önkormányzat, amely közösségi 
színteret, illetve közművelődési intézményt tart fenn az e törvényben foglaltak alapján kiadja 
az általa fenntartott közművelődési intézmény alapító okiratát, működési engedélyét, 
jóváhagyja szervezeti és működési szabályzatát, éves munkatervét és költségvetését. 

 
Az intézmény szakmai munkáját meghatározó jogszabályok: 
 

- 1997.évi CXL. tv. a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és 
közművelődésről 

- 2012. évi CLII. tv a muzeális intézményekről,a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény módosításáról 

- A vidékfejlesztési miniszter 84/2012. (VIII.2.) VM rendelete az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság 
számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér 
kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 
112/2009. (VIII.29.) FVM. rendelet módosításáról 

- A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 8/2013. (V.30.) önkormányzati 
rendelet 

- 32/2015. (V.27.) sz. önkormányzati határozat a Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

 
 
 
Személyi feltételek  
 
 
2016-ban 3 főállású alkalmazottja volt az intézménynek: 1 fő intézményvezető, 1 fő 
könyvtáros és 1 fő IKSZT alkalmazott. A szakmai munkát két közhasznú foglalkoztatott 
segítette. 1 fő kisegítői munkakörben és 1 fő a Nemzeti Művelődési Intézet kulturális 
közfoglalkoztatási programjában. 
 
 
Tárgyi feltételek 
 
2015 végén elkezdődött a Faluház felújítása, amelynek keretében felújításra került a tető, 
valamint megújult a belső tér. Kialakításra került egy teakonyha. A két kis irodából egy 
nagyobb terem lett, amely így már alkalmassá vált kisebb kiállítások fogadására is, vagy 
foglalkozások szervezésére. Parkettázás, festés, mázolás illetve a mellékhelyiségek teljes 
felújítása zárta a munkálatokat. 
 
A Közösségi Házban régi igény teljesült ebben az évben. A könyvtár helyiségében 
beszerelésre került egy klíma berendezés, amely nemcsak a nyári hónapokban, hanem az őszi 
időszakban is sokat javít a munkafeltételeken.     
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Közművelődési feladatok 
 
 
Az intézmény ebben az évben is maradéktalanul teljesítette Az IKSZT pályázatban vállalt 
kötelezettségeket. A tervezett programokat, szolgáltatásokat megszerveztük és minden 
beszámolót elkészítettünk.  
A programjaink közül néhányat szeretnék kiemelni: 

- A „Ringató” illetve Baba-mama foglalkozásokat kéthetente szerveztük meg. Nagyon 
sok szép és értékes program valósult meg. Az anyukák és néha egy-egy apuka is jó 
alkalmat talált arra, hogy a hasonló „gondokkal” és örömökkel teli élményeit 
egymással megossza itt. A fejlesztő játékokon kívül minden alkalomra készültünk 
valamilyen rövidebb-hosszabb programmal. Bábozás, meseolvasás, kézműveskedés, 
diafilmvetítés, rajzolás várta a kicsiket. Nagy örömünkre szolgál, hogy az anyukák 
már egymás között is szervezik a foglalkozásokat: felhívják egymás figyelmét a 
következő alkalomra, illetve ötleteket is adnak hozzá. Év végén a Mikulás programot 
már közösen szerveztük a szülőkkel. 

- Peruba és Izraelbe utaztunk  az „Utazók a könyvtárban” című program során. A 
célunk az volt, hogy helyi lakosok osszák meg saját élményeiket másokkal, közösségi 
beszélgetést generálva.  

- Továbbra is nagyon értékes és hiánypótló programnak tartjuk a Filharmónia bérletet, 
melynek során minden évben három komolyzenei koncertet tudunk szervezni, melyből 
egy alkalom a szolnoki szimfonikus zenekar előadása.  Az általános iskolások közül 
mind többen veszik igénybe ezt a lehetőséget.  Ebben az évadban nagy sikert aratott a 
Talamba ütőegyüttes, melynek tagjai gyerek centrikus előadással varázsolták el a 
résztvevőket.  

- Augusztus 19-én a Faluház ismét megnyitotta kapuit. A felújítást követően 
átrendeztük a helytörténeti kiállítást, új tárgyakkal kiegészítve azt. Az összenyitott új 
teremben a Damjanich János Múzeum szajoli vonatkozású régészeti kiállítása volt 
megtekinthető egy hónapig. A gazdag régészeti anyag több korszakot hívatott 
bemutatni: láthattunk újkőkori, népvándorlás kori szarmata és késő középkori 
leleteket. Dr Tárnoki Judit osztályvezető régész minden korosztály figyelmét lekötő 
tárlatvezetéseket tartott, amely mindenki számára érthető és érdekes volt. A kiváló 
szakember egy totót is összeállított, mellyel a látogatók ellenőrizhették memóriájukat. 
E mellett természetesen nem maradt el az új kenyér sütés sem, melyet a Tókerülő 
kerékpárosoknak kínáltunk. 

- Szeptember 24-én a Faluházban ismét megszerveztük a Mihály napi vásárt, ahol a 
Szajoli Daloskör, az óvodás gyermekek és a Maszk Bábszínház szórakoztatta a 
megjelenteket. A hagyományőrző programok között volt táncház, népi játszóház, 
kirakodó vásár, és kézműves foglalkozás is.                    

 
A gyermekek számára kínált programjaink fogadtatásában idénre teljesen nyilvánvalóvá vált, 
hogy nagy változás következett be. Hosszú évek óta az iskolai szünetekben – őszi-téli-tavaszi 
szünetekben-minden alkalommal szerveztünk az évszakhoz illetve az aktuális ünnepkörhöz 
foglalkozásokat. Az elmúlt években folyamatosan csökkent az ezeken a foglalkozásokon 
résztvevő gyermekek száma. Próbáltunk többféle programot kínálni a kézműveskedés mellett, 
de a létszámban számottevő növekedés nem történt.  
Ezzel szemben azonban a nyári táborainkba megfelelő a létszám, a gyermekek szívesen 
jönnek hozzánk, és úgy érezzük hogy a szülők bizalmát is sikerült elnyernünk az érdekes és 
sokrétű nyári foglalkozásainkkal.   
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A nyári szünet egyik legjobban sikerült programja az aluljáró festés volt. 2015-ban már a 
könyvtári tábor keretében kifestettünk egy részt, amely nagyon tetszett a helyi lakosoknak. 
Ezért arra törekedtünk, hogy 2016-ban folytatódjon ez a program. A polgármester úrtól 
nagyon sok segítséget kaptunk. Szekeres Imre a közmunka keretében fehérre festette a szürke 
falakat, illetve megrajzolta a mesefigurákat. A gyermekek pedig kiszínezték azokat. Kb. 100-
120 fő vett részt a tevékenykedésben, melynek során sikerült megjeleníteni  a gyermekek 
nyári élményeit. (Horgász-, királyi-, angol-, retro-, barátkozoo-, kerékpáros-, cserkésztábor) 
Jelentősnek tartom, hogy olyan közösségi kezdeményezés valósult meg, amelynek 
eredményeképpen egy szép és barátságos környezetet sikerült kialakítani a falu közepén.    
  
    
Ebben az évben is rendszeresen szerveztek programokat a civil szervezetek, közösségek az 
intézményben Továbbra is nagy figyelemmel segítettük működésüket és programjaik 
megvalósítását. Az együttműködések közül szeretném kiemelni az Együtt Egymásért klubot. 
Tevékenysége több szálon is kapcsolódik közművelődési programjainkhoz. A Csipke 
kiállításon gyönyörű régi és új kézimunkákat mutattak be. A klub tagjai nagy örömmel és 
odaadással készültek a bábelőadásokra. Nemcsak a gyereknap, hanem a könyvtári hét és a 
mikulásváró program is színesedett az előadásukkal.  A Harmónia Egyesület a húsvéti illetve 
adventi programjával hozzájárult a hagyományaink felelevenítéséhez.  
 
aluljáró (közösségi kezdeményezés) 
Filharmónia bérlet 
baba-mama klub – népszerű és jó programok. 
nyári táborok 
Aug.19. –múzeumi kiállítás 
Mihály napi vásár 
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2016-ban is folyamatosan támogattuk az Értéktár Bizottság munkáját. Az interneten 
megtekinthetőek a  „Nagyapától nagyapáig” történetek, melyek témái igen széles körűek 
(aratás, gyermekkori élmények, Őszirózsás klub története).  A Szajoli Emlékek Oldalát 
bővítettük olyan írott formátumú visszaemlékezésekkel is, melyek szajoli lakosok készítettek. 
 
A közművelődési programjaink statisztikai adatairól ad tájékoztatást az 1. számú táblázat. 
Összességében elmondható, hogy a látogatói létszám hasonló az előző évihez képest.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2013 2014 2015 2016 

  
Alkalom 

 
Létszám 

 
Alkalom 

 
Létszám 

 
Alkalom 

 
Létszám 
 

 
Alkalom 

 
Létszám 

Műsoros előadás 3 250 4 260 5 377 7 420 

Táncos rendezvény 6 420 2 120 2 152 3 240 

Ismeretterjesztő 
programok 

23 527 34 766 40 669 32 628 
Klubok 8 200 8 300 6 220 6 220 

Tanfolyam 16 4032 16 2670 9 1413 9 1159 

Játszóház/játékház 22 385 26 474 34 503 22 327 

Kiállítás 10 736 7 700 7 296 5 280 

Vetélkedő 5 265 4 135 5 222 6 254 

Nyári tábor 2 24 2 24 2 30 3 40 

Külső szervek 
rendezvényei 

77 3517 61 3167 80 4083 75 4200 
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1. sz. táblázat 

 
Könyvtári feladatok 
 
Év elején selejtezésre kerültek a technikailag sérült videokazetták és DVD-k, Szöllősi József 
Polgármester Úr jóváhagyásával. 
  

Összesítő a könyvtárban selejtezett videokazettákról és DVD-ről 
 

Mennyiség     Érték 
 

Technikai selejt Videokazetta                                                                         136        183.233 
 
Technikai selejt DVD                                                                                           1               761 
 
A videokazetták egy részét január második felétől kedvezményes áron árusítottuk ki, az ebből 
befolyt összeget pedig könyvbeszerzésre fordítottuk.  

 
Január 4-től 10-ig az intézmény leltár miatt zárva tartott. Az állományellenőrzés jellegét 
tekintve időszaki, módját tekintve fordulónapi, mértékét tekintve teljes körű volt. A könyvtári 
állomány 2016. január 10.-én 14.773 db dokumentumból állt, amelynek az értéke 7.890.014.-
Ft. 
A leltározást a Corvina program segítségével, digitálisan végeztük el. (2015-ben  
csatlakoztunk a Verseghy  Ferenc Könyvtár által használt Corvina Integrált Rendszerhez.) 
 
Az előző évben megtörtént az olvasók adatainak rendszerbe vétele. 2016 januárjától áttértünk  
a digitális kölcsönzésre. A program nagy segítséget jelent a könyvtári munkában.  
2016-ban a könyvtári állomány értéke 462.269 Ft-tal bővült saját költségvetésből, amit új 
könyvek vásárlására fordítottunk. A könyvbeszerzésnél figyelembe vettük olvasóink 
kívánságát is. 
Ebben az évben a Márai pályázat keretében 100.000 Ft értékben volt lehetőségünk könyveket 
rendelni. A könyvek kiválasztása januárban megtörtént, és november végén meg is érkezett 
hozzánk. 
A Liget Műhely Alapítvány jóvoltából 40.000 Ft értékben új könyveket kaptunk ajándékba, 
amivel gyarapíthattuk könyvtárunk állományát. 
2016-ban 11 folyóirat (+Néplap) állt olvasóink rendelkezésére.    
                 
A Könyvtár Mozi címmel induló programunk sajnos nem valósulhatott meg, mivel csak a 
Verseghy Könyvtárhoz tartozó KSZR-es könyvtárak vehettek részt a szolgáltatásban.(Ezt 
sajnos csak a regisztráció után közölték velünk.) 
Viszont közművelődési program keretében sikerült megvalósítanunk ezt a szolgáltatást. 
Nyáron egy alkalommal vetítettünk családi filmet, ami rossz idő miatt a nagy teremben 
valósult meg. A következő évben szeretnénk többször filmet vetíteni a Közösségi Ház 
„kertmozijában”. 
2016-ban folytatódott a nagy olvasási kihívás „ Szajol olvas „ címmel. A tavalyihoz képest 
változtattunk a témakörökön. A felnőtteknek és a gyerekeknek egyaránt, a játék július 01-től 
december 15-ig tartott,de míg a felnőtteknek 8 könyvet kellett elolvasniuk, addig a 
gyerekeknek csak 5-öt. A tavalyihoz képest az idén nőtt a résztvevők száma. A versenyben 
kitartó olvasóinkat 2017 februárjában,  könyvjutalomban szeretnénk részesíteni. 
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Könyvtári programjaink 2016-ban: 
 

 Óvodás csoportoknak folyamatosan szerveztünk könyvtári programokat (meseolvasás, 
bábelőadás, diavetítés, kézműves foglalkozás). A jeles napokon ( Farsang, Húsvét, 
Anyák napja, Világnapok )tematikus programokat szerveztünk a számukra. 

 Könyvtári foglalkozásra az idén is meghívtuk az 1. osztályos tanulókat, akiknek 
bemutattuk a könyvtárat és benne a sok, szép könyvet. Aki szeretett volna beiratkozni, 
az most megtehette. 

 A Könyvtári Napok rendezvényeihez az idén is csatlakoztunk ( Internet 
Fiesta,”Játsszunk hasznosan!” címmel Öko játszóház a könyvtárban,”Könyves 
Vasárnap mesehősökkel” )Az országos 6 napos rendezvénysorozatban a Szajoli 
könyvtár is részt vett, vasárnap pedig rendkívüli nyitva tartással vártuk a látogatókat. 
Összesen 164 fő vett részt a szórakoztató, szabadidős és ismeretterjesztő 
programokon. 

 A könyvtári táborban, ami a „Királyi tábor” nevet kapta, a gyerekekkel képzeletbeli 
látogatást tettünk egy királyi udvarban. Készítettünk lovagi várat, pajzsot kartonból, 
feldolgoztuk Fésűs Éva: Palacsintás király című meséjét, vendégül hívtuk a szolnoki 
„Zolnok lovagrendet” és középkori jelmezes bemutatót is rendeztünk a gyerekeknek. 
Az utolsó napot a Faluházban töltöttük. A gyermekek „Bátorságpróbán” mérhették 
össze erejüket, ebédre pedig kemencébe sütött nekünk kenyérlángost Varga János. 

 Mini kiállítással emlékeztünk meg neves íróinkról, költőinkről és a forint 
bevezetésének 70. évfordulójáról. 

 Megünnepeltük településünk fennállásának 755 éves évfordulóját. Egész napos 
programsorozat várta az érdeklődőket a Faluházba, amely az idén lett 10 éves. A 
programok közt szerepelt az „Együtt-egymásért” klub bábelőadása, tárlatvezetés a 
Helytörténeti gyűjteményben, Kalligráfia (szépírás) elsajátítása, illetve pogácsa és 
kenyér  készítése az udvari kemencében. 

 
 
Könyvtári forgalmi adatok:   

összesenből 14 év alatti 

ÉV 2015 2016 2015 2016 
Olvasók száma 225 

 
160 69 50 

Könyvtárlátogatók 
száma 

7784 5500 5466 2500 

Könyvtári állomány 
kötet száma 

16.928 17.340 3.034 3.084 

Könyvbeszerzés – 
folyóirat beszer.  

589.510 Ft. 
109.927 Ft. 

462.269 Ft. 
124.822 Ft. 

- - 

Előfizetett folyóirat 
db. 

19 10 2 1 

Kölcsönzött kötet 
száma 

7399 5600 4311 1193 

Helyben használt 
dok. száma 

616 494 411 355 
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Könyvtárközi kérés 44 60 11 9 
 
 
 
Könyvtári feladatok 
 
 
Kertmozi- könyvtármozi próbálgatás volt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

A Közösségi Ház és Könyvtár 2017. évi munkaterve 
 

 
Az intézmény ebben az évben érkezett el az IKSZT pályázat fenntartási időszak utolsó 
évéhez. Szakmai programjainkat az elektronikus felületen, az intézmény szolgáltatási és 
programtervében is elkészítettük, a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően. Jelentős 
változást hozhat, hogy a Hermann Ottó intézmény - az IKSZT-k szakmai háttérintézménye- és 
a Nemzeti Művelődési Intézet – közművelődési módszertani központ- is átszervezésre került 
2017-ben. Utóbbi jogutód nélkül, faladatait részben a Lakiteleki Népfőiskolai Alapítvány 
veszi át.  
 
Továbbra is kötelező feladataink IKSZT területen: 
 
 

- Helyszín és feltételek biztosítása a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tájékoztatási pont 
működtetéséhez 
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- Ifjúsági közösségi programok szervezése, ifjúságfejlesztési folyamatok generálása, 
nyomon követése 

- Közművelődési programok szervezése 
- Lakosság, vállalkozások információhoz való hozzájutásának elősegítése 
- Nyilvános könyvtári feladatok ellátása 
- Közösségi internet biztosítása 
- Közösségfejlesztési folyamatok generálása, folyamatkövetése 
- Egészségfejlesztési programok megvalósítása 
- Elektronikus közigazgatási végpont szolgáltatások biztosítása 
- Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat-munkaerőpiaci információs pont működtetése 
- Az iskolai felzárkózást segítő, a középiskolai tanulmányokra felkészítő, tanítási időn 

túli tankör megvalósítása 6-18 éves gyermekek és fiatalok számára 
- A gyermekek, különösen a 0-5 évesek foglalkoztatását, óvodai felkészítését célzó 

nappali, délelőtti szabadidős, fejlesztő programok megvalósítása 
 
Változás 2016-tól, hogy az IKSZT szakmai feladatairól a korábbi negyedévente helyett csak 
félévente kell elkészíteni az elektronikus beszámolót, melynek tartalma: minden programról 3 
db fénykép, statisztikai adatlap (gyermek és ifjúsági programok esetében), jelenléti ív és egy 
rövid szöveges összefoglaló.  A felsorolt programok, szolgáltatások mellett a hagyományos 
közművelődési feladatainkat is ellátjuk,segítjük és támogatjuk a civil szervezeteket, 
közösségeket a  programjaik szervezésében. 
Ebben az évben kiemelt feladatainknak tekintjük: 

- Települési Értéktár Bizottság munkájának a segítését: további videofilmek 
készítésével és településszintű értéktár nap szervezésével. ( aug. 19-én) 

- hagyományőrző rendezvények szervezését. (Mihály napi vásár, Aug. 19-i rendezvény) 
- gyermek foglalkozások szervezése. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROGRAMTÁBLÁZAT 

 
 

PROGRAMOK:  01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 
 

2016. évi 
fotópályázat 

kiállítása 

20.            

 
Farsangi 
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mulatság 
Egy kis édes 

nap… 
  x          

Filharmónia 
bérlet 

 x 8.       x   

 
Utazók a 

könyvtárban 

 x x          

Színházi ea.    x      x   
Föld napi 

programok 
   21.         

Én és az anyukám 
rajzpályázat 

 

    2.        

Gyermeknapi 
programok 

 

    22-
26. 

       

 
Vidékfejlesztési 

programok 

x x x x x x x x x x x x 

 
Tankör 

(hetente) 

x x x x x x x x x x x x 

Baba-mama klub 
kéthetente 

 

x x x x x x x x x x x x 

Nyári szünidei 
programok 

gyermekeknek 
 

     x x x     

 
Értéktár nap 

Kenyérsütés és 
tárlatvezetés 

       19.     

Mihály napi vásár         23.    
 

Állatok 
világnapjára 
programok 

         4.   

 
 

            

 
 

            

 
Eü hónap 

rendezvényei 

         16- 25.  

Adventi 
programok 

           1-
20. 
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3. sz táblázat 

 
 
 

 
 
 
 
Könyvtári feladatok: 

 
 

2017 első felében folytatjuk az állomány tisztítását. A leselejtezett könyveket ismét 
kedvezményesen kiárusítjuk olvasóink körében, a befolyt összeget pedig könyvbeszerzésre 
fogjuk fordítani.  
Szeretnénk az idén is minél több foglalkozást tartani kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Itt a 
gyerekeknek mesét olvasunk, bábelőadással szórakoztatjuk őket, vagy éppen diavetítőn filmet 
vetítünk nekik. A kézműveskedés persze elmaradhatatlan. 
A Ringató foglalkozásokon és hétköznapokon egyre több anyuka látogat be hozzánk a 
könyvtárba kisgyermekeivel. Ilyenkor a kicsiket mesével, kifestővel és játékokkal 
szórakoztatjuk.  
Az idén is várunk minél több gyermeket nyári könyvtári táborunkba. A vadnyugat hangulatát 
idézzük vissza : megismerkedünk a cowboyok és indiánok életével a rendelkezésünkre álló 
könyvek és filmek segítségével, ezen kívül még kézműveskedünk, kirándulunk és sokat 
játszunk.  
A helyismeret, helytörténet szempontjából fontos, Szajolról írt cikket, fotót gyűjtjük, majd 
rendszerezzük, illetve szolgáltatjuk olvasóink részére.. 
A könyvtár eseményeiről rendszeresen beszámolunk a Szajoli Krónikában, illetve a Verseghy 
Ferenc Könyvtár „Kaptár” című szakmai folyóiratában. 
Csoportos foglalkozásokat, mesekuckót, lapozgatót ebben az évben is tervezünk óvodásoknak 
is kisiskolásoknak, amit még színesítünk bábjátékkal. A célunk, hogy a településünkön élő 
gyermekek minél korábban megismerkedjenek könyvtárunkkal, és oda szívesen járjanak 
vissza. 
 
Az irodalmi jeles napokról megemlékezünk az iskolások és civil szervezetek bevonásával. 
 

 Nemes Nagy Ágnes születésének 95. évfordulója ( gyermekversek ovisoknak-
könyvtári foglalkozás) 

 200 éve született Arany János („Internet Fiesta”-Internetes vetélkedő) 
 100 éve született Szabó Magda (mini kiállítás) 
  2017 - Szent László éve (Szent László trónra lépésének 940. évfordulója) –augusztus 

20-i program a Faluházban  
 80 éve hunyt el József Attila ( mini kiállítás) 
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2017-ben is bekapcsolódunk a Megyei Könyvtár által kezdeményezett Internet Fiesta 
(március), és az Országos Könyvtári Napok (október) szervezésébe. A tavalyi évhez 
hasonlóan az idén is végzünk igényfelmérést arra vonatkozóan, hogy olvasóink milyen 
könyveket és folyóiratokat olvasnának szívesen az intézményünkben. Olvasóink a 
„KÍVÁNSÁGLISTÁRA” írhatják fel az általuk javasolt művek, folyóiratok címét amit 
már a 2017. évi beszerzésnél figyelembe veszünk. 
 
Az idén kicsit változtattunk folyóirat rendelésünkön. Szeretnénk minél színesebbé tenni a 
palettát, hogy minden olvasónk megtalálja azt, ami az érdeklődési körének a 
legmegfelelőbb.  
Az idén 12 különböző témájú folyóirat közül lehet válogatni. Gyermekeknek a Dörmögő 
Dömötört  és a Kis Fülest, a felnőtt korosztálynak a Reader’s Digest-ot, az 5 perc angolt  
és a Természetjáró magazint, hölgyeknek a Vidék íze receptújságot és a Burdát, 
férfiaknak pedig a Sporttime magazint ajánljuk a figyelmébe. 
 
A gyermekeket az iskolai szünetekben tartalmas programokkal várjuk. A játszóházban 
lehetőség nyílik kézműveskedésre, sütkérezésre és társasjátékozásra. 
 
Célunk, hogy változatos programjainkkal ebben az évben is minél több olvasni vágyót 
csábítsunk be a könyvtárba, megkedveltetve az olvasást kicsikkel és nagyokkal egyaránt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szajol, 2017. 01. 27. 
 
 
 

Czékmási Csilla ig. 
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Tájékoztató 
Szajol Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2017. február 15……-én tartandó ülésére 
 
 
 

A közművelődés és szabadidős tevékenység alakulásáról, különös tekintettel a község 
ifjúságának helyzetére 

 
 

Az IKSZT pályázat benyújtásakor a Harmónia SZKKE vállalta, hogy együttműködő 
partnerként részt vesz az ifjúsági szakmai programok megvalósításában az intézmény 

felújítását követően.  Az elmúlt években folyamatosan kialakult egy partneri kapcsolat, amely 
a gyermekeket és fiatalokat érintő programok közös megvalósítására épült. Ennek 

megfelelően 2016-ban is a gyermekeket és fiatalokat érintő programokat általában közös 
feladatként valósítottuk meg. Emellett segítettük és támogattuk a cserkészfoglalkozások 

szervezését. Helyet és eszközöket biztosítottunk a szakmai programjaikhoz.       
 
 

Az egyesülettel közösen megvalósított programjaink 2016-ban: 
  
  

- fiatalokkal megvalósított programok- kinder kiállítás, aluljáró festés 
- nyári diákmunka 

 közösségi szolgálat2016-ban két EVS pályázatban összesen 5 önkéntes fiatal dolgozott 
a településen. Március végén fejeződött be az egyesület  projektje, melyben egy spanyol és 

egy német lány vett részt. Az önkénteseknek több értékteremtő kezdeményezése volt: 
Englisch Caffee- ahol helyi fiatalokat hívtak –spanyol-német vagy angol nyelvű 

beszélgetésre, Artroom- ahol érdekes új festési technikákat próbálhattak ki, az aluljáró 
elkészült egy nagyobb települést ábrázoló „festmény” montázs. E mellett azonban a 

mindennapok során  nem sikerült velük kialakítani egy működő munkakapcsolatot, ezért ők 
hamarabb befejezték a projektet. Nyáron a német lány helyére érkezett egy új önkéntes, aki 
már az első pillanatoktól kezdve nagyon nyitott és érdeklődő volt. Bár csak rövid ideig volt 
itt, azonban több helyi fiatallal alakított ki jó kapcsolatot- a mi hozzájárult az idegen nyelv 

elsajátításához/tanulásához. A nyári táborainkban nagy segítséget jelentett Ronja figyelmes és 
pontos munkája. Az angol táborban egy 2012/13-as EVS projektben résztvevő német lány 
segített. Tabea a német idegen nyelv tanítás módszerével kémiai kísérletek bemutatásával 

tanította az angol nyelvet a táborban.        
  

 Októberben érkezett két új önkéntes Olaszországból. Mogeeb és Elisabeth szintén az 
első napoktól kezdve be tudott illeszkedni az intézmény munkájába.  

 Bár csak angolul és olaszul beszélnek, de hamar megtalálták a közös hangot a 
kisgyermekekkel (baba- mama klub) és az idősekkel is (Idősek Napközi Otthona). A fiatalok 
részt vesznek a gyermekek és fiatalok számára szervezett programokban, tanítanak angol és 
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olasz nyelvet illetve népszerűsítik az Európai Önkéntes Szolgálatot. A tapasztalat azt mutatja, 
hogy a fiatalok érkezésével egy kicsit megpezsdül  a közösségi élet is. A helyi fiatalok 
számára új baráti kapcsolatokat, nyelvtanulási lehetőséget és európai távlatokat jelent. 

Ugyanakkor az idősebb korosztály számára is kínál új kulturális élményeket, ismereteket.    
  

Nagyobb programként valósítottuk meg a maratoni vetélkedőnket 2016. december 10-én. A 
Mikulás vetélkedőn összesen 3 csapat, 50 fő vett részt a programon. A fiatalok igen ügyesen 
megszervezték a csapataikat, illetve mások szívesen segítettek a megvalósításban. Az érdekes 
ügyességi, szellemi és sport feladatok után a szolnoki extrém sport és break táncosok adtak 

elő nagy sikerű táncbemutatót. 
  
  

 2016-ban összesen 31 fő vett részt a középiskolai közösségi szolgálaton, sokan 
közülük a teljes 50 órás időt itt teljesítették. Segítettek a nyári foglalkozásokon, illetve a 

könyvtári munkákban. Többen részt vettek a játék és kinder kiállítás makettjeinek az 
elkészítésében illetve az aluljáró dekorálásában. Bár a fiatalok számára bővült az a kínálat, 
ahol teljesíthetik a közösségi szolgálatot úgy látjuk hogy folyamatosan érkeznek hozzánk a 

középiskolások.  
  

Közösségi szolgálatban résztvevő fiatalok 
 
 

 2014 2015 2016 
Létszám 

 
22 fő 34 fő 31 

Óraszám 
 

323 óra 454 óra 530 óra 

  
  
  

 Szajol, 2017. 01. 27. 
  
  
  

- Czékmási Csilla ig. 
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