
 

 

Közösségépítő kulturális programok Szakácsiban 

Szakmai beszámoló 

 

Szakácsi község Borsod-Abaúj-Zemplén megyében található, Edelénytől 18 km-re északkeletre. A 

kistelepülés szerepel a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás 

feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV.23.) Kormányrendelet 2. számú mellékletében a 

kedvezményezett települések között. A település lakosságszáma 2016. január 1-én a Magyar 

Államkincstár B-A-Z Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda igazolása alapján 165 fő. A lakosság kor 

szerinti összetétele: 

0-17 év közötti gyermekek száma: 71 fő 

18-59 év közöttiek száma: 77 fő 

A 60 év felettiek száma: 17 Fő. 

 

A lakónépesség száma folyamatos csökkenést mutat. A településnek a születési adatok alapján a 

lakossága nem öregedik, de rendkívül nagyarányú az elvándorlás. Szakácsiban a kistérségi adatokhoz 

hasonlóan magas a roma népesség száma. A településen élő gyermekek többsége roma származású, 

szegény, többgyermekes családban él. Körükben magas a munkanélküliség és az aluliskolázottság. A 8 

általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők részére nem biztosított a képzés lehetősége, nincs 

általános iskolai felnőttoktatás.  

A községben köznevelési intézmény nem található, a közfeladatot Lakon és Tomoron látják el. Az 

egészségügyi ellátást Lakon és Edelényben, a szociális feladatokat az edelényi intézményekben 

biztosítják. A községben nem működik civil szervezet és gazdasági társaságok sincsenek bejelentve.  

A településnek nincs kulturális intézménye. Az önkormányzat forrásai nagyon korlátozottak, kulturális 

programok megvalósítására nagyon kevés lehetőség adódik. A településen működik nemzetiségi 

önkormányzat, amely korábban az önkormányzattal közösen szervezte a falunapot, de anyagi 

források hiányában 2012. évtől már nem sikerült megrendezniük. A település vezetésének célja, hogy 

a jövőben minél több közösségépítő rendezvény megvalósulhasson. Ezzel az elvándorlási kedvet is 

csökkenteni kívánják és az összetartozás érzését erősíteni a lakosokban.  

Az eredeti pályázatban beadott programsorozatot sajnos az önkormányzat nem tudta megvalósítani, 

amelyről a 2017.03.08-án kelt módosítási kérelemben tájékoztattuk a támogató szervezetet, mely a 

2017.03.22-én megküldött elektronikus levélben elfogadásra került: „Az új célkitűzés is illeszkedik a 

korábban megfogalmazott célhoz, így módosításra nincs szükség. A szakmai beszámolóban azonban a 

pályázó újólag írja majd le, hogy miért volt szükség a programmódosításra.” 

Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. február 10-én Valentin napi bált 

rendezett az önkormányzat 3786 Szakácsi, Petőfi Sándor úr 2. szám alatti épületében. Sajnálatos 

módon a bálon verekedés tört ki, melynek során az épületben és a bútorokban jelentős kár 



keletkezett. Szakácsi Község Önkormányzatának pénzügyi helyzete nem tette lehetővé a károk gyors 

helyreállítását, a szükséges források megszerzésének ideje előre nem volt látható. Tekintettel a 

kialakult helyzetre, az épület a pályázatban tervezett programok megtartására nem volt alkalmas és a 

településen nincs más megfelelő épület sem, ezért került a szakmai tartalom módosításra. 

A módosított szakmai programban Szakácsi községből 50 fő buszos kirándulás keretében egy napot 

tölthetett el Budapesten. 2017.06.12-én reggel indultak autóbusszal Szakácsiból. Megtekintették a 

Parlament épületét és környezetét (Kossuth tér, Duna rakpart, Cipők a Duna-parton, Lánchíd, 

Széchenyi István szobor, O kilométerkő, stb.). Ebben segítségükre volt az Utca-Szak Kulturális 

Közhasznú Egyesület. A pedagógusokból, művészekből álló egyesület 2008-ban alakult azzal a céllal, 

hogy a közösségi alkotást és előadó művészetet elérhetővé tegye a társadalom leszakadó rétegeiben. 

Indulásuk óta már számos tábort, foglalkozást szerveztek a hátrányos helyzetű gyerekeknek a kelet-

magyarországi térségben, így Szakácsiban is. A korábbi jó együttműködés adta a lehetőséget, hogy 

most Szakácsi lakóit láthatják vendégül Budapesten. Célunk azon túl, hogy megismerjék a résztvevők 

Magyarország legnevezetesebb épületeit és építményeit, a kapcsolódó történelmi, kulturális 

fogalmakról, információkról is tájékoztatást kaptak és az ország jelképeit megismerhették. A hely 

szelleme nagymértékben befolyásolta közérzetünket, a hagyományok, a kultúra és művelődés nagy 

hatással volt a résztvevőkre.  

Az Egyesület vezetője a Duna-parton néhány közösségépítő játékot ismertetett meg a résztvevőkkel, 

melynek célja az együttműködés megtapasztalása és fejlesztése volt, pl.: 1. A részvevők 3 fős 

csoportokká alakulnak. A kiscsoportoknak az a feladata, hogy egy állatalakot jelenítsenek meg a 

testükkel úgy, hogy a figura három részből álljon, és mindegyik része mozogjon. Minden kiscsoport 

bemutatja a maga állatfiguráját, azután közösen kiválasztják azt a 3-4 alakot, amelyik a legjobban 

tetszett. Ezek után kört alkotnak a játékosok úgy, hogy ne álljanak egymás mellett azok, akik közös 

kiscsoportban voltak. A játékmester középre áll, mondja, hogy melyik állatot szeretné megjeleníteni, 

és hirtelen rámutat 3 emberre. A feladat az, hogy minél gyorsabban életre keltsék a figurát, hogy ki-ki 

a megfelelő helyre álljon és összhangban mozogjanak az egyes részek. 2. Csomók (bogozás): A 

résztvevők csoportokként köröket alkotnak olyan módon, hogy válluk összeérjen. Becsukják a 

szemüket, és előre nyújtják a kezeiket egészen addig, amíg el nem érik valamelyik társuk kezét. 

Azután kinyitják a szemüket, és megpillantják a kezek zűrzavaros összefonódását. Megpróbálják 

kioldani a csomókat úgy, hogy közben nem engedik el egymás kezét. Ügyes forgások, átbújások és 

átmászások segítségével kinyílik a kör. A feladat nagymértékű együttműködést, koordinációt, 

ügyességet követel. 3. Mesekör: A résztvevők leülnek körbe. A játék lényege, hogy egy közös mesét 

kell "írni". Mindenki gazdagíthatja egy mozzanattal, azaz mindenki hozzátesz egy-egy meseelemet.  A 

kör létszámtól függően egyszer vagy többször megy végig.  A körben utolsóknak törekedniük kell 

arra, hogy a történet kerek egész legyen. Tehát a kör elején valaki elkezdi a mesét azzal, hogy "Volt 

egyszer, hol nem volt", és ezzel átadja a szót a következőnek. Mindenki 1 mondattal, vagy 

mozzanattal gazdagíthatja a mesét. 4. Két igaz, egy hamis: Mindenki kap 1 lapot (mindenki 

egyformát). A lapra mindenki összesen három állítást ír magáról: két igazat, egy hamisat (a sorrend 

mindegy), olyat, amit érdemes tudni róla, és érdekes, nem elsőre kitalálható. Amikor mindenki kész a 

3 állításával, összehajtogatva bedobják a lapokat egy kalapba és valaki húz egyet, felolvassa, ami rajta 

áll. Innentől kezdve a feladat kettős: ki kell találni, ki írta a 3 állítást, és melyik a hamis. 

A csoport jó hangulatban és tele élményekkel indult haza késő délután az autóbusszal. 

A pályázatban az utazás költsége és a közösségfejlesztő program költsége kerül elszámolásra. A 

résztvevők önellátással vettek részt a kiránduláson. 



A támogatott program elérhetősége a Kedvezményezett honlapján: http://edeleny.hu/szakacsi/ 

Összességében a kirándulás nagy jelentőségű volt a település lakói életében. Lehetőséget adott arra, 

hogy a résztvevők még inkább megismerjék egymást, segített a baráti kapcsolatok elmélyítésében, és 

sok-sok élménnyel gazdagított mindenkit, a felszabadult légkör közösségépítő hatású volt. Továbbá a 

megvalósított program hiánypótló volt, tekintve, hogy a település lakosságának nincs lehetősége a 

lakóhelyétől távolabbi városok felkeresésére. Az Országháznál sem járt még a lakosok közül senki. A 

pályázat célcsoportja az eredetileg tervezetthez képest nem változott, a gyermekek és a felnőttek, 

illetve időskorúak számára egyaránt kiváló program volt a kirándulás. 

Szakácsi, 2017. július 20. 
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