TÁJÉKOZTATÓ
a Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár nyári programjairól

Tisztelt Képviselő-testület!
A Közösségi Ház és Könyvtár a nyári időszakban a következő programokat tervezi
megvalósítani:
2016. 06. 20-25. között „Királyi” tábort szervezünk, ahol elsősorban a középkori királyok, s
udvartartásuk életét helyezzük a középpontba. Bemutatókon, történeteken, játékos
feladatokon, kézműves alkotásokon keresztül ébresztjük fel érdeklődésüket vagy mélyítjük el
tudásukat. A prezentációkat a Zolnok Lovagrend és a Szolnoki Rendőrkapitányság szolgáltatja
lovagi torna és kutyás bemutatókkal.
07.25-29. között Angol tábornak nyújt helyet a könyvtár, amely idén kémiai kísérletek
segítségével teszi érdekesebbé, élvezetesebbé a tanulást és maradandóbbá az idegen nyelv
ismeretét.
08.08-12. között „Retro tábort szervezünk, hogy a gyermekek bepillantást nyerjenek szüleik
és nagyszüleik gyermekkorába. Úgy gondoljuk, hogy nagyon is ideje van egy ilyen tábornak,
hiszen sok fiatal már alig tudja elképzelni az életét telefon és internet nélkül. Azt szeretnénk
nekik megmutatni, hogy ezek nélkül is el tudják magukat foglalni, sőt még a kreativitásuk is
jobban fejlődik.
Mindhárom tábor tervezett létszáma 18-20 fő (7-12 éves korosztály). A táborok célja, hogy
hasznos és tartalmas szabadidős programokat kínáljunk a gyermekek számára. E mellett a
nyári időszakban is meg kell felelni az IKSZT rendeletben előírt szabályoknak. A tábori
foglalkozások egy része elszámolható tankörként, amelyeket folyamatosan kell szervezni, az
iskolai nyári szünidőtől függetlenül. (Tankör: Az iskolai felzárkózás segítő, a középiskolai
tanulmányokra felkészítő, tanítási időn túli tankör megvalósítása 6-18 éves gyermekek és
fiatalok számára).
Kéthetente Baba-mama foglalkozásokat szervezünk, amely az elmúlt időszakban egyre
népszerűbb. A résztvevők száma folyamatosan emelkedik. A fejlesztő eszközeink, játékaink
mellett ezeken a foglalkozásokon mesélést, zenehallgatást, egyszerűbb kézműves
foglalkozást is szervezünk.
2016. július 1-től ismét meghirdetjük gyermekek és felnőttek számára a „Szajol olvas”
vetélkedőt, amelynek célja az olvasás népszerűsítése. A játék lényege, hogy a pontgyűjtő
füzetben feltüntetett témakörökben kell elolvasni egy-egy könyvet, tetszőleges sorrendben.
A felnőtteknek 10 könyvből 8 darabot, a gyermekeknek 10 könyvből 5 darabot kell
elolvasniuk. A könyvtáros hetente frissülő ajánlatokkal segíti a választást.
Júliusban ismét megszervezzük az Öko klub, avagy Gazdálkodj okosan foglalkozást. A JászNagykun-Szolnok Megyei Művelődési Intézettel közösen indítottuk el ezt a közösségi
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kezdeményezést, amelyet általában negyedévente szervezünk meg. Célunk, hogy a
gazdaságos és környezetkímélő módszerekkel ismertessük meg az életmódjukon változtatni
akaró családokat. Témáink igen sokrétűek: életvezetés, életmód, háztartásgazdálkodás,
élelmiszerek tartósítószer nélkül, egészséges fürdés, mosás és takarítás. Meghívott előadónk
a vegyszermentes mosószer készítés rejtelmeibe is bevezeti az érdeklődőket.
Az Anjou Lafayette, a Cirko Film és a Mozinet filmforgalmazó cégek a Nemzeti Művelődési
Intézettel együttműködésben kedvezményes vetítési rendszert dolgoztak ki a közművelődési
intézmények, közösségi színterek, filmklubok részére. Ennek köszönhetően lehetőség nyílt a
kistelepüléseken jogtiszta mozifilmek vetítésére. „Kertmozi” címmel a nyáron júliusban és
augusztusban két alkalommal hirdetünk meg filmvetítést.
Augusztusban helyi gyűjtők által felajánlott régi pénzjegyekből állítunk össze kiállítást, abból
az alkalomból, hogy 60 éve került bevezetésre a forint Magyarországon.
A nyári szünetben folyamatosan igénybe veszik a gyermekek a könyvtárban a
számítógépeinket, amelyeket előjegyzés szerint maximum egy-egy órás időtartamra
használhatnak. Számukra szervezünk olyan foglalkozást, amelyen felhívjuk a figyelmet az
internethasználat veszélyeire. Olyan biztonságos oldalakat ajánlunk, amelyeket az iskolai
tanuláshoz, a szabadidő hasznos eltöltéséhez tudnak használni a gyermekek és fiatalok.
2006. augusztus 20-án nyílt meg a község első állandó helytörténeti kiállítása a Faluházban.
Az azóta eltelt 10 évben kisebb-nagyobb berendezési eszközökkel, tárgyakkal bővült a
kiállítási anyag. Ebben az évben önkormányzati forrásból megszépült az épület. A
tetőszerkezet megújult, a belső termek kisebb átalakuláson mentek keresztül, megtörtént a
festés és mázolás. Szeretnénk, ha augusztusban ismét megnyílna a kiállítás. Ezért ismét
meghirdettük a lakosok körében a helytörténeti vonatkozású tárgyi emlékek, fotók gyűjtését.
Augusztus 19-én „10 éves a Faluház” címmel szervezünk programokat. A Damjanich János
Múzeum összeállít egy kamara kiállítást a Szajolban történt ásatások régészeti anyagából,
amelyet valószínűleg szeptember végéig lehet majd megtekinteni a Faluházban. A
rendezvény napján a régészeti kiállításhoz kapcsolódó múzeumi óra, hagyományőrző
kézműves foglalkozások és a településhez kapcsolódó interaktív játékok várják az
érdeklődőket. Bemutatkozik a Szajoli Daloskör és természetesen nem marad el az új kenyér
sütése sem.
A nyári időszakban is folyamatosan szervezzük programjainkat, biztosítjuk
szolgáltatásainkat. A kötelező programokon kívül is igyekszünk színes és tartalmas
kulturális programokat megvalósítani. Az IKSZT pályázatban vállalt feladatok/programok
szervezése során nagy segítséget kapunk a civil szervezetektől. Ez az együttműködés
hozzájárul ahhoz, hogy minden programtípus és szolgáltatás megvalósuljon ebben az
időszakban is.
Szajol, 2016.06.20.
Czékmási Csilla
ig.
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