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Sződliget Közösségi Ház

2014. évi szakmai beszámoló

A Közösségi Ház feladata, hogy az Alapító Okiratban foglaltakat a mindenkori igényekhez
igazítva teljesítse. A Ház vezetőjének feladatát Munkaköri leírása tartalmazza. 
A  Közösségi  Ház  vezetőjének,  mint  az  egyszemélyes  intézmény  szakalkalmazottjának
feladatai: 
1. A Közösségi Házában zajló kulturális élet szervezése, koordinálása.

2.A község kulturális rendezvényeinek, községi- és állami ünnepeinek 
   Szervezésében való részvétel, kiemelten a Falunap szervezése.

3. Civil szervezetek, pártok, öntevékeny körök részére a terem biztosítása.

4. Könyvtár működtetése, kölcsönzés biztosítása.

5.Egyéb teremigények kielégítése (bérlések, rendezvények).

6.Önkormányzati tájékoztató (Hírforrás) felelős kiadói 
   feladatainak ellátása, évi minimum 4 példány kiadása.

A Közösségi Ház 2012. júniusig, mint önálló intézmény,2012. júliustól, pedig mint közösségi
színtér működik tovább. A feladat ellátásával határozatlan időre módosított, vezetői jogkörrel
felruházott  Közösségi Ház vezető lett  megbízva.  A Könyvtárellátási  Szolgáltató Rendszert
pedig 2013. májusától a Pest Megyei Könyvtárral kötött szerződés alapján a megyei könyvtár
látja el, könyvtárunk, mint szolgáltató hely működik tovább.

Sződliget község 2013- 2014. évi rendezvényei:

Kiemelt programok:

- Családi nap 
- Falunap
- Adventi sokadalom/ Karácsonyi forgatag
- Idősek napja
- Európai Polgárok találkozója (Főtér átadás, Családi Nap)
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Ünnepek:
- Március 15.
- Augusztus 20.
- Október 23.
- November 04.

2013.  augusztus  20-án a  község  ünnepi  műsorral  emlékezett  meg  az  államalapítás
ünnepén, illetve az egyházak részvételével ökumenikus istentisztelet után szeltük fel az új
kenyeret, illetve egy komolyzenei koncerttel kedveskedtünk az ünneplő közönségnek.
A község  falunapján a  szokásostól  eltérően nem a falu központjában,  hanem a Duna
parton  került  megrendezésre.  A  kedvezőtlen  időjárás  ellenére  a  helyi  művészeti
csoportok,, iskola illetve meghívott vendégek fellépésével próbáltuk emlékezetessé tenni
ezt a napot. A faluban működő civil szervezetek is segítették a programot.
2013. október 23-án hagyományos ünnepi műsorral ünnepelt a község.
2013. november 4-én fáklyás felvonulással emlékeztünk meg.
Az  idősek  napján a  köszöntés  és  vendéglátás  mellett  az  iskola  táncosai  és
vendégművészek szórakoztatták a vendégeket.
.  Az  idén  először  nem szabadtéri,  hanem egy  meghitt  komolyzenei  koncerttel vártuk
karácsonyi ünnepségünkön megjelenő vendégeinket.
2014.  március  15-én,  a  községi  ünnepen  az  óvoda  kis  műsora  mellett  különleges
csemegével,  a  Váci  Huszárok  viselettörténeti,  hadászati  bemutatójával  vártuk  az
érdeklődőket  és  immár  hagyományosan  ismét  kinyitott  a  Pilvax  kávéház,  ahol
adományokat gyűjtöttünk a gyerekek részére.
Az idei év legnagyobb rendezvénye a pályázaton nyert  Európai Polgárok Találkozója
volt.  A  hat  napos  rendezvény  koordinálása,  lebonyolításának  megszervezése  a  Ház
vezetőjének  feladata  volt.  A  rendezvény  zökkenő  mentesen,  probléma  nélkül
lebonyolódott  köszönhetően  a  sok  segítő  sződligeti  polgár  összefogásának.  A
rendezvényen belül történt a Főtér átadás és Családi nap programjának lebonyolítása is.

Közösségi Házban zajló rendszeres programok:

 Női nyugdíjas klub (minden hónap első kedd)
 Férfi nyugdíjas klub (minden hónap első szerda)
 Jóga (minden hétfőn, majd kedden és csütörtökön)
 Horgászengedély osztás (minden hétfőn februártól-júniusig)
 Rák Orsolya tánciskolája (szerdánként)
 Okos nők klubja (minden hónap második szombatján – májusig)
 Talentum tánciskola (minden hétfőn)
 Zene bölcsi, torna (minden kedden)
 Gyermek angol (minden szerdán)
 Rendszeres kiállítások
 Könyvtári órák
 Angol tanfolyamok (haladó és kezdő)
 Angol beszélgető klub
 Zene bölcsi, torna (minden kedden)
 Harmonika oktatás
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 Társastánc tanfolyam
 Jobb agyféltekés rajztanfolyamok
 Citera oktatás (minden második szombaton)

A rendszeres, bejáratott programok mellett több új kezdeményezés is indult ebben az évben is.
Ma  már  minden  korosztálynak  és  tudásszinten  állónak  tudunk  angol  nyelvtanfolyamot
biztosítani. Szervezés alatt van ugyanennek a projektnek a német változat felépítése is.
A Ház elsődleges feladatai között szerepel az óvoda előtti gyerekek igényeinek kielégítése,
ma már torna, zene és nyelvoktatás is folyik, illetve több alkalommal rendeztünk könyvtári
foglalkozást, bábelőadással, meseolvasással, gyurmázással, rajzolással kiegészítve.

Kiemelt  jelentőségűvé  vált,  jó  hírünknek  köszönhetően,  a  Házban  folyamatosan
megrendezésre  kerülő  kiállítások  sora.  Ma  már  eseményként  számon  tartott  és  jelentős
közönséget  vonzóak  a  kiállítás  megnyitók  ahol  mindig  valami  „csemegével”  is  várjuk  a
hozzánk látogatókat.
Fontos  feladat  a  helyi  művészek  bemutatása  és  a  környék,”nagyváros”  művészeinek
megismertetése is. A kiállítások iránti  érdeklődés és a nagy sikerrel,  már a második, jobb
agyféltekés  rajztanfolyam  is  mutatja  a  község  nyitott  a  képzőművészetekre  s  az  ezzel
kapcsolatos tanfolyamokra.

Az alapfeladatok mellett a Ház ad helyet a vásároknak, termékbemutatóknak illetve a segély
osztásoknak, testületi üléseknek, esküvői szertartásoknak is.
A nagytermet magánszemélyek is bérelhetik, amire egyre többször volt igény az elmúlt évben
(születésnapok, családi, baráti rendezvények).
Havi  egy  alkalommal  a  civil  szervezetek,  pártok  is  ingyenesen  igénybe  vehetik  a  Házat,
amivel különösen a téli hónapokban nagy előszeretettel élnek is a szervezetek (főleg péntek
este, szombaton).

A Közösségi Házban zajló szakmai munkát nagyban korlátozza a helyhiány.
A Ház folyamatosan hat nap üzemel, de van, hogy már vasárnapra szorulnak rendezvények.

A munkaköri  leírásban  foglaltak  szerint  a  Közösségi  Ház  vezetőjének  feladata  a  községi
programok  szervezése,  lebonyolításának  koordinálása  is,  illetve  a  községi  ünnepségek
szervezése  és  a  könyvtár  teljes  körű  kezelése  a  ház  folyamatos  üzemeltetése  mellett,  a
sződligeti  Hírforrás  tulajdonképpeni  összes  szerkesztési  feladatával  együtt,  egyszemélyes
intézményként.  Az  elmúlt  hónapokban  a  közmunkaprogramnak  köszönhetően  a  munkát
segítette és segíti egy-egy kisegítő illetve a könyvtári munkát két önkéntes, ellenszolgáltatás
nélkül,  dolgozó  nyugdíjas,  akik  a  kölcsönzési  idő  felében  fogadják  az  olvasókat.  Szintén
közmunkában foglalkoztatott takarító takarítja a Házat délelőttönként.

Az elmúlt év óta jelentős beruházásként a Ház nagytermi ablakainak cseréje történt meg, így
már csak az irodai ablak szorul cserére és elkészül a teljes nyílászáró csere a Házban.
A fenti  programok  felsorolásából  látható,  hogy  a  ház  immár  teljes  kihasználtság  mellett
működik.

A  helyi  kultúra  további  szélesítésére  is  lenne  igény,  de  a  már  említett  helyhiány  miatt
szűkösek a lehetőségek. A nyári hónapokban szélesedik a hely a kültéri helyszínekkel. (Az
idén nyáron ismét útjára indítjuk a Főtéri esték programsorozatot)
 Igényes a polgári kultúra sokszínűségét tükröző programokat igyekszünk összeállítani a nyári
hónapokra figyelembe véve a lakosság réteg igényeit is.
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.
A  lehetőségekhez  képest  a  Közösségi  Ház  ellátja  feladatát,  de  a  további  fejlődéshez,  a
kulturális  lehetőségek  bővítéséhez,  a  településnek  nagy  szüksége  lenne  egy  100-150  fő
befogadására, képes nagyteremre, egy könyvtár méretű könyvtárra és 2-3 klubszobára.

.

                                                                                                 Kovács Krisztina

Sződliget 2014. június 10.
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