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Beszámoló a Közösségi Ház és Könyvtár 2013. évi szakmai tevékenységéről,  
az intézmény 2014. évi munkaterve 

 
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 

- 50/2013. (VI.27.) sz. önkormányzati határozat a Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

 
 
2013 novemberében a képviselő-testület beszámolót fogadott el az IKSZT működésének 
eddigi tapasztalatairól. Ez az előterjesztés a 2013. február 1. óta működő intézmény személyi, 
és tárgyi feltételeiről részletes tájékoztatást adott. E mellett a kötelező szakmai feladatok, 
szolgáltatások ütemezését, tervezését és a hozzá kapcsolódó adminisztrációs tevékenységet is 
bemutatta. Ezért ebben a beszámolóban egy rövidebb összegzés került megfogalmazásra.    
  
 
Közművelődési feladatok – számokban: 
 
Az 1. sz. táblázatból jól látható, hogy a 2011-ben megvalósult programok számához képest 
jelentős növekedés történt 2012-ben. Ez leginkább az ismeretterjesztő programok, játszóházak 
és a tanfolyamok esetében igaz.  Ennek több oka van. Az IKSZT kötelező feladatai között 
fontos szerepet kapnak ezek a tevékenységek, melyekhez anyagi forrást jelentett a   TÁMOP 
3.2.3.B-12/1-0161 sz. „Kreatív szolgáltatások és programok az IKSZT-ben” című pályázat. 
Másrészt a TÁMOP -2.1.2-12/1/2012-0001 „Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák 
fejlesztése” című kiemelt projekt megvalósítása kiemelt szerepet kapott ebben az évben. Igen 
nagy lakossági érdeklődés kísérte ezeket a tanfolyamokat. Több mint 100 fő számára 
nyújtottunk segítséget a regisztrálásban. Összesen 7 tanfolyam valósult meg a településen, 
ebből 6 az intézményben: 3 informatika, 1 német kezdő, és  2 angol kezdő, 84 fő 
részvételével. A tanfolyamokat 60-80 vagy 90 órában szervezték meg a képző intézmények. 
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Partnereink voltak a Karakter Számítástechnikai és Elektronikai Kft,  
KATEDRA nyelviskola,és az Oxford School Nyelviskola Kft.  
 
Az új programjaink közül szeretném kiemelni a Ringatót, amelynek az a célja, hogy a 
találkozási lehetőséget nyújtson a kisgyermeket nevelő szülők számára, valamint hasznos 
szabadidős elfoglaltságot nyújtson a kisgyermekek számára. Nagyon fontos célkitűzésünk, 
hogy a gyermekek a könyvekkel és a könyvtárral is megismerkedjenek.   Az anyukák és 
gyermekeik, bár változó létszámmal, de rendszeresen és örömmel vesznek részt ezeken a 
programokon. A TÁMOP pályázatban vásárolt játékokkal igazi játszóteret tudunk biztosítani 
a kisgyermekeknek.     
 
A hagyományőrző és értékteremtő programok megvalósítása fontos törekvésünk. Új 
kezdeményezés volt a kenyérsütő iskola, amelyre az előzetes felmérésünk szerint nagy igény 
volt. Több  programot együttműködő partnerekkel valósítottunk meg. Ezek közül szeretném 
kiemelni az erdélyi magyar festők kiállítását, melyet a Harmónia SZKKE valamint az Erdélyi 
Barátok Köre Kulturális Egyesülettel közösen váltottunk valóra. Az alkotók  a Szolnokon 
megszervezésre kerülő alkotótáborban készítették a festményeiket.     
 
 
 
 
 

 
2011 2012 2013 

 
Alkalom Létszám 

 
Alkalom 

 
Létszám 

 
Alkalom 

 
Létszám 

Műsoros előadás 3 300 - - 3 250 

Táncos rendezvény 9 685 3 200 6 420 

Ismeretterjesztő programok 7 321 10 200 23 527 
Klubok 6 210 6 200 8 200 

Tanfolyam 10 2000 5 1105 16 4032 

Játszóház/játékház 17 435 20 476 22 385 

Kiállítás 10 1000 3 250 10 736 

Vetélkedő 5 265 3 150 5 265 

Nyári tábor 1 15 - - 2 24 

Kötetlen formák, szolgáltatások 800 1600 250 750 1000 2012 

Külső szervek rendezvényei 95 5880 26 1373  77 3517 

 
1. sz. táblázat 
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Könyvtári feladatok ellátása:  
 
2013-ban a könyvtári állomány értéke 350.323.- Ft-tal bővült, saját költségvetésből. A 
könyvtári érdekeltségnövelő pályázaton 2013-ban nem tudtunk részt venni, mert az előző 
évben nem vásároltunk saját forrásból könyveket. Ebben az évben a Márai pályázat keretében 
200.000.- Ft értékben volt lehetőségünk könyveket rendelni. A könyvek kiválasztása 
megtörtént, azonban leszállítása csak 2014. január végén fog megtörténni a Könyvtárellátó 
információja szerint.   
2013-ban 7 folyóirat állt az olvasóink rendelkezésére. 
Könyvtári programjaink 2013-ban: 

- Petőfi Sándor születésének 190. évfordulójára internetes vetélkedőt szerveztünk felső 
tagozatos tanulóknak. 

- A Gárdonyi emlékév alkalmából rajzpályázatot hirdettünk, melynek témája az „A 
kutya meg a nyúl” című verses novella volt. A pályázatra 97 alkotás érkezett. 
A TÁMOP pályázatunk keretében minden részt vevő díjazásban részesült.  

- A nőnap alkalmából ismét megszerveztük a Civil párbajt, ahol 6 egyesület vett részt.  
- óvodás csoportok számára folyamatosan biztosítottuk a lehetőséget a 

könyvtárlátogatásra. (jeles napokhoz kötődően: farsang, víz világnapja, Föld napja…)   
- tavasszal és ősszel csatlakoztunk az Országos Könyvtári Napok rendezvényeihez 

(Internet Fiesta, Társasjáték bajnokság a generációk között, Mesék a nagyvilágból, 
Kelemen Kata festőművész előadása). Új szolgáltatást indítottunk „Cserebere 
fogadom” címmel: a már fölöslegessé vált könyveket behozhatják az olvasóink, 
amelyeket egy nyitott polcon gyűjtünk. Ezeket a könyveket bárki elviheti, 
megtarthatja, vagy ha elolvasta és nincs rá szüksége, akkor vissza is hozhatja. Az eltelt 
időszakban sok értékes könyv talált így gazdára.         

- a könyvtári táborban a könyvek világával ismerkedhettek a gyermekek. Játékos 
formában dolgoztuk fel a Ludas Matyi történetét. E mellett sok érdekes és játékos 
program valósult meg (tanösvény megtekintése, helytörténeti ismeretek).   

- a könyvtárban a jeles napokhoz kapcsolódóan mini kiállításokat állítottunk össze. (A 
magyar fotográfia napja, a Gyermekek világnapja és az Állatok világnapja alkalmából) 

- Az aradi vértanuk napjára emlékezve Békési István a Magyar Szablyavívó Iskola 
vezetője tartott érdekes és látványos előadást.  

- A TÁMOP -2.1.2-12/1/2012-0001 „Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák 
fejlesztése” című pályázat keretében 3 számítástechnikai tanfolyam valósult meg. A 
tanfolyamok során lehetőséget biztosítottunk arra, hogy a résztvevők a könyvtárban 
gyakorolhassák az éppen aktuális tananyagot.   
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Könyvtári forgalmi adatok: 
 
                                                                                         összesenből   14 éven   
                                                                                                  alatti 

ÉV 
 2011 2013 2011 2013 

Olvasók 
száma 
 

600 408 242 148 

Könyvtárlátogatók 
száma 
 

5201 6649 1920 2453 

Könyvtári 
állomány kötet 
száma: 
 

20122 20653 3286 3531 

Könyvbeszerzés 
--folyóirat beszer. 
 

698.000:-Ft 412.901.-Ft - - 

Előfizetett 
folyóirat db. 
 

14 7 2 3 

Kölcsönzött 
kötet száma 
 

11060 7807 3286 2343 

Helyben használt 
dok. száma 
 

1715 2887 995 1220 

Könyvtárközi 
kérés 
 

42 36 - - 

2. sz. táblázat    

 
 

 
 
 

A Közösségi Ház és Könyvtár 2014. évi munkaterve 
 
 

Az intézményben elsődleges feladata, hogy az IKSZT pályázatban vállalt kötelezettségeknek 
folyamatosan megfeleljen. A szolgáltatásokat és programokat a Vidékfejlesztési miniszter 
84/2012. (VIII.2) VM. rendeletében megfogalmazottak szerint – az intézmény szolgáltatási és 
programtervében kell ütemezni. 2014. első félévére vonatkozó munkatervet  
2013 novemberében elkészítettük, melyet a NAKVI jóváhagyott.  
A programokat, szolgáltatásokat az alábbiakban felsorolt kötelező feladatok szerint terveztük 
be: 
  

- Közösségfejlesztési folyamatok generálása, folyamatkövetése 
- Helyszín biztosítása civil szervezetek számára 
- Egészségfejlesztési programok megvalósítása 
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- Elektronikus közigazgatási végpont szolgáltatások biztosítása 
- Állami Foglalkoztatási Szolgáltatások információs pont kialakítása 
- Az iskolai felzárkózás 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 
 

A kötelező feladatok megvalósítását segíti a   TÁMOP 3.2.3.B-12/1-0161 sz.  
„Kreatív szolgáltatások és programok az IKSZT-ben” című pályázatunk. A pályázatból 
tudjuk finanszírozni a foglalkozások költségeit. (anyagszükséglet, díjazás, szakemberek 
díjai, eszközök beszerzése).   
 
2014 júniusáig tervezett programjaink: 
- „Játékház”- kreatív kézműves foglalkozások népi kismesterség oktatóval, 14 

alkalommal 
- Jóga foglalkozások. Az „Etka” jóga alapjait sajátíthatják el a résztvevők  

Kőszegi Ferencné jóga oktatóval, 14 alkalommal. 
- „Együtt könnyebb” kommunikációs tréning fiataloknak (10 alkalom) 
-  „Halmazból Mozaikot” Önismereti tréning fiataloknak ( 20 alkalom) 
- „Nagyi net”tanfolyam (12 alkalom)  
- Színházi előadások a Szegedi Miniszínház közreműködésével.  
 

 
Az IKSZT szakmai feladatairól negyedévente elkészítjük 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 szakmai beszámolót 
szintén a NAKVI hagyja jóvá, amelyről teljesítésigazolást állítanak ki.  
 
A felsorolt programok, szolgáltatások mellett a hagyományos közművelődési feladatainkat is 
ellátjuk: a település hagyományainak, közművelődési értékeinek megőrzése, gazdagítása, 
szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, közhasznú, praktikus, a 
mindennapi életet segítő tanfolyamok kínálata, kulturális és közhasznú információk 
biztosítása, civil szervezetek, közösségek számára tér biztosítása, munkájukat segítő 
adminisztrációs feladatok ellátása. 
 
2014-ben a megyei Művelődési Intézet támogatásával, szakmai segítségével feldolgozzuk a 
településünk helyi értékeit. A települési értéktár kialakításába különböző közösségfejlesztő 
módszerek segítségével szeretnénk bevonni a lakosságot.  
 
 
A 2012. évi XXX. törvény rendelkezik a nemzeti értékekről és a hungarikumokról.  
A törvény célja: 

- azonosítani és számba venni nemzeti értékeinket 
- a gyűjtőmunkát a lehető legszélesebb körű kiterjesztésével végezni 
- gondoskodni a regisztrált nemzeti értékek megismerhetőségéről 
- kiválasztani a regisztrált nemzeti értékekből a hungarikumokat 
- minél szélesebb körben megismertetni a nemzeti értékeket és a hungarikumokat 

belföldön és külföldön 
- gondoskodni a hungarikumok fennmaradásáról, védelméről.   
-  
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TERVEZETT PROGRAMJAINK: 
 
 
PROGRAMOK: 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 
A gyógynövények 
felhasználásának 
lehetőségei- ism. előadás 

30.            

Retro kiállítás 
 

 08-
tól 

          

Civil információk-előadás  14. 
 

          

Lelki egészségünk-előadás   04.          

 
Vásári komédiák- színházi 
 előadás 
 

   
07. 

         

Gobelin kiállítás   07-
től 

         

Ki, mint vet- ism.előadás 
 

 14.           

Véradás    14.         

Csizmás kandúr-színházi 
előadás 

   16.         

Téli népszokások, 
hagyományok-tárlatvezetés 

 15.           

Vigyázat vadnyugat-
színházi előadás 

    24.        

Húsvéti készülődés-
kézműves foglalkozás 

   17.         

Labda nap-ifjúsági program     02.        
 
Gyógynövényséta  

     
16. 

       

 
Vetélkedő fiataloknak 
 

     7.       

Vidékfejlesztési 
támogatások – fogadóóra 

  27. 24.  12.    * * * 

Nyelvtanulást fejlesztő 
foglalkozások: hetente 
szerdai napokon 

* * * * * * * * * * * * 

Ringató klubfoglalkozások: 
hétfői napokon kéthetente 

* * * * * * * * * * * * 

Nyári szünidei programok 
gyermekeknek 

     16-
27. 

 1-
11. 

    

Napforduló túra      27.       
Kenyérsütés és tárlatvezetés        19.     
Színházi előadás           *   
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Állatok Világnapjára 
programok:kiállítás, 
kézműves foglalkozás 
 

         *   

Véradás 
 

        13.    

Gyermekprogramok az őszi 
szünetben: csocsó, ping-
pong, kézműves, 
társasjátékok 

        27-
30 

   

Egészségügyi hónap 
rendezvényi: gyermek és 
ifjúsági programok 

         * *  

Adventi készülődés: 
kiállítás, kézműves 
foglalkozás 

          * * 

3. sz. táblázat 
 
  
Könyvtári feladatok: 
 
A könyvtár az 1997. évi CXL.-, valamint a 2012. évi CLII. muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló törvény alapján működik. Az 
intézmény megfelel a nyilvános könyvtár alapkövetelményeinek: 

- mindenki által használható és megközelíthető 
- könyvtári szakembert alkalmaz 
- rendelkezik kizárólagosan könyvtári szolgáltatások céljára alkalmas helyiséggel 
- rendszeresen a felhasználók többsége számára megfelelő időpontban tart nyitva 
- helyben nyújtott alapszolgáltatásai ingyenesek 
- statisztikai adatokat szolgáltat 
- ellátja az alapfeladatokat.  

 
A 2012. évi törvény új alapfeladatokat is meghatároz a már meglévőkhöz: 
„…A nyilvános könyvtár: 

- biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét 
- a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség 

elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában 
- segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos kutatás 

és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét 
- kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat szervez 
- tudás-, információ-, és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség 

javításához, az ország versenyképességének növeléséhez.” 
 
Legfontosabb feladatunk az olvasók, és látogatók teljes körű kiszolgálása, dokumentumok, 
információk szolgáltatása. A napi adminisztratív és szakmai feladatok ellátásának biztosítása: 
kölcsönzés, kölcsönzési idő meghosszabbítása, könyvtárközi kölcsönzés, tájékoztatás, 
előjegyzések vezetése, különféle szolgáltatások (fénymásolás, Internet használat, nyomtatás, 
irodalomkutatás, adatgyűjtés, helyismerettel foglalkozó dokumentumok, fotók gyűjtése és 
rendszerezése, iskolai és óvodai csoportok fogadása, könyvajánlók készítése az aktuális 
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évfordulók kapcsán, figyelemfelkeltő kiállítások rendezése az olvasóvá nevelés célja 
érdekében). Továbbra is működik az Európai Információs Pont. 
 
A dokumentumok formai és tárgyi feldolgozását az újonnan megvásároltak esetében mindkét 
módszerrel, azaz a hagyományos cédulakatalógus építésével és az elektronikus adatbázisba 
való bevitellel is szeretnénk elvégezni. Terveink szerint 2014-ben a Verseghy Ferenc 
Könyvtár által használt Corvina Integrált Rendszerhez fogunk csatlakozni.  Ehhez szükség 
lesz a könyvek adatainak újbóli rögzítésére és a könyvek vonalkóddal való ellátására.  
 
Ebben az évben elkezdtük az egész könyvtári állomány tematikus átvizsgálását. A megyei 
könyvtár szakmai véleménye alapján a régi, elavult, megrongálódott könyveket kivonjuk az 
állományból. Ez most jelentősebb számú könyvet érint, mint korábbiakban.  A 
költségvetésünkben betervezett keretösszegből és a pályázatokból folyamatosan pótolni 
fogjuk azokat a könyveket, amelyek a magyar és világirodalom szempontjából 
meghatározóak.      
  
A selejtezés során felszabadult két könyvtári polc, amelyek helyére gyermek foglalkoztatót 
rendezünk be. A Ringató alkalmával illetve a hétköznapokon is sok anyuka érkezik 
könyvtárba kisgyermekekkel. Az elmúlt időszakban is nagy figyelemmel kísértük és 
segítettük az anyukákat: a gyermekeket játékokkal, színezőkkel foglaltuk le a 
könyvkölcsönzés idejére. Azonban úgy gondoljuk, hogy szívesebben jönnek be a könyvtárba 
későbbiekben a gyermekek, ha már kisgyermekeként jó élményeket szereznek nálunk. A 
szülők számára pedig segítséget jelent, ha van lehetőségük könyvek, dokumentumok 
kölcsönzésére. 
    
A helyismeret, helytörténet szempontjából fontos, Szajolról írt cikket, fotót gyűjtjük, majd 
rendszerezzük, illetve szolgáltatjuk az olvasóink részére. 

 
Csoportos foglalkozásokat, Mesekuckót, lapozgatót, ebben az évben is tervezünk 

óvodások és kisiskolások számára. Szeretnénk, ha a könyvek szeretete, az olvasás élménye 
minél kisebb korban rögzülne gyermekeinkben. Új kezdeményezésünk lesz ebben az évben az 
„Olvasó Kölykök programunk”, melynek keretében egy kötelező olvasmányt dolgozunk fel.   
Célunk, hogy a kötelező olvasmányok is közelebb kerüljenek a gyermekekhez.   

A jelentős évfordulókhoz kapcsolódva lehetőségünk szerint vetélkedőket szervezünk, 
illetve ismét bekapcsolódunk a Megyei Könyvtár által is kezdeményezett Országos Könyvtári 
Napok szervezésébe. 

Ebben az évben is folytatódik  A TÁMOP -2.1.2-12/1/2012-0001 „Idegen nyelvi és 
informatikai kompetenciák fejlesztése” című kiemelt projekt megvalósítása. E-tanácsadóként 
személyesen is segítjük a képzés iránt érdeklődőket. Továbbra is sok jelentkező van a német 
és számítástechnikai képzésekre. Amennyiben a képző intézmények elnyerik az akkreditációt, 
akkor helyben is megvalósíthatóak lesznek ezek a tanfolyamok. 
  
  
 
Szajol, 2014. január 20. 

Czékmási Csilla 
Intézmény vezető 
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Tájékoztató  
Szajol Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2014. február 5-én tartandó ülésére 
 

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

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az IKSZT Címbirtokosi Okirat illetve a vidékfejlesztési miniszter 84/2012. (VIII.2.) VM 
rendelete együttesen határozzák meg azokat az ifjúsági feladatokat, szolgáltatásokat, 
amelyeket el kell látni az intézményben.  
 
 
Kötelező feladatok: 
 

- Havonta egy alkalommal a 12-29 éves korosztály számára szabadidős programok 
szervezése. A rendelet igen széles körben határozza meg a megvalósítható programok 
körét: ifjúsági klub, önkéntes programok, sportprogramok, szakkör, tanfolyam, 
vetélkedő, kézműves foglalkozás… Az elmúlt évben változatos formában kínáltunk 
lehetőséget a fiatalok számára: klubnap, tavaszváró program, maratoni vetélkedő, 
filmmaraton, csocsó és ping-pong bajnokság, egészségügyi vetélkedő, német és 
spanyol est, reformkonyha és őszköszöntő program. Szinte minden esetben problémát 
jelentett a fiatalok elérése. Nagyon sok szervező munka előzte meg ezeket a 
programokat, ennek is köszönhető, hogy általában a résztvevők száma megfelelő volt.    

- Az iskolai felzárkózást segítő, a középiskolai tanulmányokra felkészítő, tanítási 
időn túli tankör  megvalósítása 6-18 éves gyermekek és fiatalok számára. Ezt a 
programot kötelezően kéthetente kell megvalósítani. Az intézményben minden héten 
egy alkalommal van ilyen foglalkozás, angol és német szakkör formájában. A szakkör 
célja, hogy fejlessze a beszélt és írott idegen nyelv használatát, melyet játékos 
feladatok formájában teszünk.  

 
 
Az IKSZT pályázat benyújtásakor a Harmónia SZKKE vállalta, hogy együttműködő 
partnerként részt vesz az ifjúsági szakmai programok megvalósításában az intézmény 
felújítást követően.  Az elmúlt években folyamatosan kialakult egy partneri kapcsolat, amely 
a gyermekeket és fiatalokat érintő programok közös megvalósítására épült. Ennek 
megfelelően 2013 februárjától a gyermekeket és fiatalokat érintő programokat általában közös 
feladatként valósítottuk meg.        
 
 
A Harmónia SZKKE 2013-ban megvalósított projektjei: 
 

- 2013 júniusában fejeződött be a „Fiatalok egymásért” című pályázati projekt, 
amelyben két német fiatal lány dolgozott nálunk önkéntesként. A projekt célja az volt, 
hogy szabadidős programokat szervezzenek a gyermekeknek és fiataloknak. E mellett 
nagyon fontos cél volt, hogy az idegen nyelv tanulására a gyakorlatban is legyen 
lehetősége az itt élő fiataloknak. A két önkéntes részt vett műfordító verseny, 
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nyelvi szakkörök és nyelvi tábor szervezésében. E mellett a júniusban megrendezett 
maratoni vetélkedő szervezésében és lebonyolításában is aktív szerepet vállaltak.  

- 2013 júliusában új projekt kezdődött, újabb önkéntesek részvételével, akik 
Spanyolországból és Németországból érkeztek. Mindkét lány gyorsan beilleszkedett és 
hasonlóan az előző projekthez végezték/végzik a tevékenységüket. Nagy eredménynek 
tartjuk, hogy egyre többször van alkalmunk megtapasztalni egy-egy idegen nyelvű 
beszélgetést a fiatalok között.  

 
 
Egyéb, a fiatalokat érintő foglalkozások, szolgáltatások a Közösségi Házban:  

- számítógépes szolgáltatások, internet használat: rendszeresen veszik igénybe a 
fiatalok.  

- pénteki napokon az elmúlt évekhez hasonlóan a Szajoli Fiatalok Közössége számára 
szerveztünk foglalkozásokat. Sajnos ezeken az alkalmakon egyre kevesebben vettek 
részt, ezért a nyári szünetet követően már nem hirdettük ezt a programot.  Ősszel új 
szabadidős foglalkozást szerveztünk ezekre a napokra. Azt gondoltuk, hogy inkább 
egy kötetlenebb szabadidős foglalkozásra lenne szüksége a fiataloknak, így lehetőség 
volt asztaliteniszezni, csocsózni és kézműveskedni.  

- szombati napokon a cserkészgyermekek számára volt foglalkozás a Faluházban.  
2013-ban 10-12 gyermek vett részt rendszeresen ezeken az alkalmakon.  
Nyáron 8 gyermek a Nemzeti Cserkész Nagytáborban szerzett felejthetetlen 
emlékeket. 

 
Elsősorban a fiatalokat érinti, hogy elkészült az intézmény Facebook oldala. Bár 
hagyományőrzőkként és könyvtárként a kézbe vehető könyveket, a programokra történő 
felhívást illetően pedig a szórólapokat és egyéni, személyre szóló meghívókat részesítjük 
előnyben, úgy gondoltuk, hogy mivel gyakori célközönségünk a fiatalság, ők pedig napi 
rendszerességgel használják az internetet, célszerű, ha ilyen módon mi is megjelenünk 
mindennapi életükben.  
 
 
 
 
 
 
Szajol, 2014. 01. 20. 
 
 
 
                                                                Czékmási Csilla 
                                                                intézmény vezető       


