
TÁJÉKOZTATÓ 

a Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár nyári programjairól 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Közösségi Ház és Könyvtár a nyári időszakban a következő programokat tervezi: 

Gyermekek és fiatalok számára szervezünk napközis foglalkozásokat, július 1-5. között. A 

programok célja, hogy hasznos és tartalmas szabadidős elfoglaltságot kínáljunk a gyermekek 

számára. Témáink: könyvtár és olvasásnépszerűsítő programok, kirándulás Szolnokra, 

kézműves foglalkozások. A résztvevők életkora 6-14 év között lesz. A foglalkozások 

megvalósításban segítenek az 50 órás közösségi szolgálatot teljesítő fiatalok is. Tervezett 

létszám 20 fő. 

„Fotósuli” néven szervezünk foglalkozásokat azoknak a gyermekeknek, akik szeretnének 

megismerkedni a fotózás alapjaival. Az alkalmak száma az érdeklődés és a jelentkezők 

létszámától függ. 

Szeretnénk, ha az aluljáró festése tovább folytatódna, ezért tervezzük, hogy újabb 

meghirdetett napokon bevonjuk a gyermekeket, szülőket ebbe a programba. A nálunk dolgozó 

diákmunkások is feladatot vállaltak a mesefigurák rajzolásában és festésében.   

A nyári szünetben is folyamatosan szervezzük a Baba-mama klubot, amelyen változó 

létszámmal vesznek részt az anyukák és csemetéik. Az elmúlt időszak tapasztalata az, hogy a 

szülők már szívesen vállalnak feladatot a változatos programok kitalálásában és 

megvalósításában egyaránt. 

Ebben az évben is elindítottuk a könyvtár olvasásnépszerűsítő programját a „Szajol Olvas” 

vetélkedőt. A játék lényege, hogy a pontgyűjtő füzetben feltüntetett témakörökben kell 

elolvasni egy-egy könyvet, tetszőleges sorrendben.   Ebben az évben is érdekes témákat 

ajánlunk az olvasóinknak.  Mindehhez a tavasszal beszerzett könyveinkből folyamatosan 

készítünk ajánlót, melyek a könyvtárban és a Facebook oldalunkon is láthatóak.  

Július 13-án a Tiszapüspökiben megrendezésre kerülő Vándorló Bográcsok találkozó 

programjainak megvalósítását segítjük. (Udvarház dekorálása, Szajol értékeinek bemutatása, 

közösségi főzés, Citerazenekar fellépése, települések közötti verseny szervezése).    

Augusztusban több programot tervezünk, melyeket a TOP-5.3.1-16-JN-2017-00008 számú, 

„A helyi identitás és kohézió erősítésére” című  pályázat keretében valósítunk meg: 

- kiállítás összeállítása Hegedűs K. Ferenc hagyatékából 

- helyi értékeke bemutatása, 

- gyermekprogramok, 

- kenyérsütés. 

 

 



 

Az intézmény 2019. július 15- augusztus 4. között zárva lesz, ez idő alatt az intézmény 

minden szolgáltatás szünetel. A nyári hónapokban történnek a kisebb karbantartási 

munkálatok, felújítások. 

 

Szajol, 2019. június 17. 

 Czékmási Csilla 

       igazgató 


