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A SZENTEI LOKÁLIS IFJÚSÁGI 

MIKROCENTRUM KIALAKÍTÁSA

Polónyi Csilla
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Szente Nógrád megye nyugati részének, a középső 
Cserhát vidékének egyik legszebb Árpád-kori tele-
pülése. Festői környezetben, domboktól körülölelt 
völgykatlanban, Balassagyarmattól 20 kilométerre, 
de Budapesttől is mindössze 70 kilométerre fek-
szik. A község 372 lelket számlál. A községnek a 
80-as évek végén, 90-es évek elején csökkent a né-
pességmegtartó ereje. Ennek többek között az is 
az oka, hogy a településen csak korlátozottan van 
munkalehetőség, sokan kényszerből költöztek el 
Szentéről. Ezen kívül szerepet játszhatott ebben az 
oktatási és kulturális intézmények hiánya is.

A település lakosságmegtartó erejének növelé-
se, a helyi lakosok életminőségének javítása érde-
kében Szente Község Önkormányzata megalkotott 
egy ifjúsági koncepciót, amely a fi atalok helyben 
maradását, letelepedését kívánta elősegíteni. A ter-
vezés a település adottságainak felmérésével kez-
dődött. A legnagyobb problémát a megfelelő inf-
rastruktúra hiánya okozta, hiszen a község nem 
rendelkezett egy olyan, többfunkciós közösségi 
térként is használható helyszínnel, amely a fi ata-
labb generáció tagjai számára alkalmas lett volna 
a találkozásra, önszerveződésre. Fontos szempont 
volt, hogy egy olyan épület illetve telek kerüljön 
kiválasztásra, amely adottságainál fogva alkalmas 
a koncepcióban szereplő célok minél komplexebb 
megvalósítására. Az önkormányzat – fi gyelembe 
véve a helyi erőforrásokat – egy, a község tulajdo-
nában lévő, régen szolgálati pedagóguslakásként 
funkcionáló, de jelenleg használaton kívüli épület 
felújításában, átalakításában látta meg a lehetősé-
get a közösségi tér kialakítására. A telket illetve az 
épületet központi fekvése is alkalmassá tette erre. 
A fejlesztés legfontosabb céljai között szerepelt a 
komplexitás mellett egy olyan tér kialakítása, ame-
lyet az itt élők magukénak tekintenek és az álta-
la kínált szolgáltatásokat szívesen veszik igénybe. 
Mivel az elképzelés megvalósításához saját anyagi 

forrásunk nem volt, megfelelő pályázati lehetősé-
geket kellett keresnünk. Ezzel párhuzamosan – a 
képviselő-testület döntése értelmében – lakossági 
fórumokat szerveztünk a fi atalok valós igényeinek 
megismerésére, hiszen célunk egy aktív, számukra 
is vonzó közösségi tér létrehozása volt. A fórumo-
kon markánsan fogalmazódtak meg az elvárások: 
mindenek előtt az internet-elérhetőség biztosítása 
merült föl az információkhoz való hozzájutás meg-
könnyítése érdekében; valamint egy olyan közössé-
gi helyiség kialakítására hangzott el javaslat, mely 
alkalmas arra, hogy a kisebb csoportok, közössé-
gek foglalkozásokat, összejöveteleket tarthassanak 
benne; továbbá fölvetődött, hogy a legkisebbek ré-
szére játszótér kialakítására volna szükség.

A lakosság részéről felmerült igények fi gyelem-
be vételével pályáztunk és nyertünk a Miniszté-
rium „Játszótérfejlesztés”, „Ifjúsági közösségi tér 
fejlesztés” és „Ifjúsági információs pont kialakítá-
sa” témakörökben kiírt pályázatain. A kivitelezési 
munkálatok megkezdése előtti állapotfelmérés so-
rán újabb megoldandó problémákkal szembesül-
tünk. Az önkormányzat anyagi forrásainak korlá-
tozottsága miatt – mivel a pályázathoz szükséges 
forrás biztosítása is nehézséget okozott – terveink 
megvalósítására társadalmi munkát szerveztünk. 
Erre várakozásainkat is felülmúlóan sokan jelezték 
részvételi szándékukat a lakosság széles rétegei-
ből. A munkafolyamat megszervezése, a felmerülő 
feladatok gördülékeny megoldása érdekében az 
önkormányzat dolgozói, illetve a lakosság köréből 
önként jelentkező szakembereket összefogva mun-
kacsoportot alakítottunk. A munkafolyamat két fő 
területet érintett: a felújítandó épületet, illetve az 
épület előtt elhelyezkedő beépítetlen térséget. Az 
épület felújításának megkezdése előtt több vállal-
kozástól kértünk kivitelezői ajánlatot, és tájéko-
zódtunk a számunkra elérhető árú és megfelelő 
minőségű eszközök beszerzésének lehetőségeiről.
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Az épület felújításánál alapvető szempont volt, 
hogy az adottságok fi gyelembe vétele mellett egy 
multifunkcionális, a helyi igényekhez igazodó in-
tézmény alakuljon ki. Az épületen belül megújult a 
vizesblokk és a fűtési rendszer; korszerű, energia-
takarékos nyílászárók kerültek beépítésre; készült 
egy hangulatos, főként fa elemeket tartalmazó pad-
ló- és falburkolat. Felújításra került az elektromos 
hálózat, új világítóelemek lettek beépítve. Kiépült 
az internet-hozzáférést biztosító hálózat, valamint 
egy ifjúsági információs pont, mely segítséget nyújt 
a fi ataloknak a világhálón való álláskeresésében és 
az iskolai feladatok megoldásához szükséges for-
rásanyagok felkutatásában, az elektronikus levele-
zésben és egyéb információk elérésében. Az épüle-
tet vagyonvédelmi rendszerrel láttuk el.

Az évek során tapasztaltuk, hogy a lakosság, 
főként a fi atalok olvasási szokásai nagymértékben 
megváltoztak. A könyvkölcsönzés szinte csak a kö-
telező irodalmi művekre korlátozódott, az olvasás 
mint szabadidős tevékenység minimálisra csök-
kent. Mindezekben szerepet játszhatott a községi 
könyvtár rossz elhelyezése is. A helyhiány miatt 
nem volt lehetőség állománybővítésre és egyéb 
könyvtári programok, találkozók szervezésére sem. 
Fontos szempont volt hát, hogy az olvasást az if-
júság mindennapi életének részévé tegyük. Sze-
rettük volna elérni, hogy ott, ahol a fi atal egyéb-
ként szívesen tölti el a szabadidejének egy részét, 
találkozzon a könyvekkel, legyen lehetősége a 
klasszikus és a kortárs irodalom megismerésére. 
A könyvtár állománya ennek érdekében került el-
helyezésre a felújított épületben. A közösségi tér-
rel szembeni elvárások hatására egy olyan belső 
tér kialakítására törekedtünk, amely elsősorban a 
kisebb csoportok, társaságok számára nyújt lehe-
tőséget a kikapcsolódásra. A tér berendezésénél 
ezt tartottuk szem előtt.

Az épület előtti beépítetlen területen alakítottuk 
ki a játszóteret. A játékok kiválasztásában fontos 
szerepet játszott, hogy az elhelyezésre kerülő esz-
közök a 3–14 éves korosztály számára használható-
ak legyenek. A beszerzésénél elsődleges szempont 
volt a gyermekek biztonsága, ezért csak minősített 
játszóeszközöket vásároltunk. A játszótér építésé-
ben – a tereprendezésben, a parkosításban, a bur-
kolat kialakításában – sok helyi lakos segített ön-
kéntes munkájával.

A jól szervezett megvalósítási folyamat eredmé-
nyeként már 2006 augusztusában átadásra került a 
komplexum. A munkálatok során tapasztalt társa-
dalmi összefogás és az érdeklődő, támogató maga-
tartás a lakosság részéről a továbbiakban is fenn-

maradt, az átadó ünnepségen szinte az egész falu 
részt vett. Az intézmény megnyitását követően fo-
lyamatosan tájékoztattuk a lakosságot a közösségi 
tér által kínált szolgáltatásokról, a tervezett progra-
mokról, foglalkozásokról, valamint a továbbiakban 
is fi gyelembe vettük a lakosság részéről beérkező 
ötleteket, javaslatokat. A kialakított közösségi tér 
igazi központjává vált a településnek, hiszen az 
általa generált programokon, rendezvényeken ke-
resztül sikerült a kultúra egy-egy szeletét becsem-
pészni a szenteiek mindennapjaiba, ünnepeibe. 
Kezdetben a legkisebbek számára természetesen a 
játszótér volt a legvonzóbb, míg a nagyobbak szá-
mára az internet, és a különböző, főként az ifjúság 
problémáit érintő foglalkozások, programok, is-
mertetők jelentették a legnagyobb vonzerőt. A to-
vábbiakban folyamatosan indultak be a klubszintű 
– szervezett, illetve önszerveződő – programok a 
fi atalok érdeklődési körének megfelelő témakörök-
ben. Érdekes volt megtapasztalni, hogy az addig 
„alvó”, szinte senki által sem olvasott könyvtári 
állomány kínálatát egyre többen nézegették. Kez-
detben főként a kisgyermekek számára kölcsönöz-
tek mesekönyveket, de folyamatosan merültek fel 
igények a fi atalok, felnőttek részéről is új könyvek 
beszerzésére, kölcsönzésére. Fontos feladatnak 
tekintettük, hogy a fi atalok általános műveltségi 
szintje az olvasáson keresztül is emelkedjen, ezért 
különböző módszerekkel, műveltségi vetélkedők 
szervezésével keltettük föl érdeklődésüket a köny-
vek iránt.

A közösségi tér funkciója a helyi igényeknek 
megfelelően folyamatosan bővült, többek között 
helyet adott a falugazdász számára az őstermelők-
kel való kapcsolattartásra, tanácsadásra, teret biz-
tosított a helyi ifjúsági színjátszó csoport foglalko-
zásainak, de itt alakult meg a Baba-mama klub is. 
A településen működő civil szervezetek is szívesen 
használják az intézmény nyújtotta infrastrukturá-
lis lehetőségeket. A rendszeres programokon túl az 
intézmény szervezésében több eseti jellegű rendez-
vényre is sor került. Többek között bemutatkozási 
lehetőséget biztosított a helyi művészeknek; 2008 
májusától itt tekinthető meg Pál Anita állandó ki-
állítása egyedileg készített, élethű babáiból.

Az intézmény központja és egyúttal motorja is 
ma már a település kulturális életének. A benne 
dolgozókon túl szinte minden helyi jelentőségű 
kulturális program előkészítésének és megvalósí-
tásának aktív részesei az intézménnyel szoros kap-
csolatban álló szervezetek, csoportok képviselői is.
Rendezvényeink közül a legfontosabbak:
– Idősek Napja: minden év februárjában
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– Nemzeti ünnepeink
– Tanévzáró Gyermeknap: minden év júniusában
– Családi Nap: július közepén
– Nyárbúcsúztató délután: augusztus végén
– Mikulás-délután
– Karácsonyváró
– A település legnagyobb rendezvénye a minden év 
augusztusában megrendezésre kerülő Szerpentini 
Vigasságok, amely a népi hagyományokra épül, de 
minden évben más kiegészítő tematikát is magá-
ban foglal. Például 2008-ban a nemzetközi íjászta-
lálkozó, 2009-ben a Nógrád megyei Vadásznap ke-
rült lebonyolításra a rendezvény keretén belül. Ez 

a program lehetőséget ad a térség hagyományőr-
zői számára a népi hagyományok felelevenítésére, 
az idelátogatóknak pedig arra is jó alkalom, hogy 
megismerhessék Szente és térsége gasztronómiá-
ját, ízvilágának gazdagságát.

A település életében a Szentei Lokális Ifjúsági 
Mikrocentrum – vagy ahogy a szentei fi atalok em-
legetik, a „SZLIM” – központi helyet tölt be a helyi 
kulturális és szabadidős programok szervezésé-
ben. Az intézmény sikerének titka, hogy a lakosság 
széles rétegeit tudja bevonni a helyi kulturális élet 
szervezésébe és szorosan együttműködik a térség 
kulturális és társadalmi szervezeteivel.


