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Tájékoztató  
Szajol Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2016. február 11-én tartandó ülésére 
 

A közművelődés és szabadidős tevékenység alakulásáról,  
különös tekintettel a község ifjúságának a 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 2015-ben 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 2015-ben: 
 
 
2015. március 28-án Magbörzét szervezett az egyesület, ahol nemcsak a felnőttek érezhették 
jól magukat. A Növényi Diverzitás Központ (Tápiószelei Génbank) munkatársai egy nagyon 
látványos interaktív kiállításba vonták be a gyermekeket. 

2015. augusztus 29-én Labda Napot szerveztünk a Szent István Király úton.. Ez volt a 
második ilyen jellegű szabadtéri rendezvényünk. Ezen az alkalmon az intézmény eszközeit 
használva (szabadtéri mobil kosárlabda palánk, csocsó, ping-pong) különböző ügyességi és 
sport játékokat próbálhattak ki a résztvevők. Sajnos a rendezvényen elég kevesen vettek részt, 
annak ellenére, hogy két magas színvonalú sportbemutató is volt. (football és a debreceni 
Triál Klub kerékpáros bemutatója)  

2015. december 5-én hatórás vetélkedőt szerveztünk fiataloknak-fiatalokkal. Érdekes 
ügyességi és sport feladatokkal mérték össze tudásukat a résztvevő csapatok. (3 csapat, 40 fő) 
A program végén a szolnoki extrém sport és break táncosok adtak elő nagy sikerű 
táncbemutatót.   

2015-ben 4 önkéntes töltött a településen rövidebb-hosszabb időt, az Európai Önkéntes 
Szolgálat keretében. A német, spanyol, olasz és török fiatalok igyekeztek bevonni a fiatalokat 
a helyi programok szervezésébe és megvalósításába. (aluljáró festése, kiállítás, vetélkedő 
szervezése) A program egyik legfontosabb célkitűzését, vagyis a nyelvtanulást az „English 
Caffé” alkalmai is biztosították.  
 
A fiatalokat megcélzó programokra általánosan igaz, hogy nagyon sok szervezést igényelnek. 
A fiatalok elérése, részvételük egy-egy programon nagyon esetleges. Minden lehetséges 
fórumon hirdetjük a rendezvényeket (szórólapok, Facebook, személyes megkeresés), de a 
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résztvevők száma alacsony. Nagyon sok a program szomszédos településeken is, amely az 
egyébként is mozdítható fiatalokat elvonja. Azokat, akiket kevésbé érdekelnek ezek a 
szabadidős, illetve a nyelvtudást fejlesztő programok, nem lehet elérni. A számítógépes 
szolgáltatásokat rendszeresen veszik igénybe a fiatalok az intézményben.            
 
2015-ben összesen 34 fiatal kereste fel az intézményt azzal a kéréssel, hogy az érettségihez 
szükséges kötelező 50 órás közösségi szolgálatot itt szeretné teljesíteni.  Az önkormányzattal 
egyeztetve (melyik iskolának van szerződése) igyekeztünk ebben segíteni. A 34 fiatal 
összesen 454 órát töltött a Közösségi Házban hasznos tevékenységgel. (könyvtári munka: 
könyvek szoros raktári rendbe sorolása, selejtezési lista készítése, programok megvalósítása: 
vetélkedő szervezése, zsűrizés, kézműves és sportfoglalkozások megvalósítása, idősek 
segítés- „Nagyi Net”, könyvtári tábor).  Továbbra is úgy gondoljuk, hogy ez a  tevékenység jó 
alkalmat teremthet arra: 

-  hogy a fiatalokat bevonjuk a saját korosztályukat érintő programok szervezésbe,  
-  együttműködjenek más korosztályokkal is (gyermekekkel és idősekkel egyaránt) 
-  ismét elinduljanak a beszélgetések, kapcsolatok helyben is.  
-  kis közösségek alakuljanak ki (amelyek akkor is értékesek, ha alkalmiak) 
-  tapasztalatokat gyűjtsenek a munka világáról. 

 
 
Nehézséget okoz azonban , hogy sokszor a fiatalok rácsodálkoznak arra, hogy valóban kell 
valamit tenniük az órák igazolásához. Több alkalommal előfordult, hogy az utolsó 
pillanatokra hagyták a teljesítést. Ez nem megoldható, hiszen a törvényi előírások szerint lehet 
csak az önkéntes tevékenységet végezni. Általában azonban az a jellemző, hogy a szülőkkel 
és a fiatalokkal való egyeztetést követően egy működőképes kapcsolat alakul ki.  
 
Szajol, 2016.01.14. 
 

Czékmási Csilla 
ig. 

 


