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A Közösségi Ház közművelődési és szabadidős feladatokat ellátó többcélú intézmény.
„Közművelődési tevékenység: A polgárok iskolán kívüli, öntevékeny, önművelő, megismerő,
kultúra elsajátító, művelődő és alkotó célú cselekvése, amely jellemzően együttműködésben,
közösségekben valósul meg” minden településen a helyi specifikumokhoz igazodva. A
Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár 2016. évre vonatkozó munkaterve az
intézmény Alapító Okiratában és Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített
alaptevékenység, az ehhez kapcsolódó kiegészítő tevékenység alapján készült, melyet az
1997. évi CXL. Közművelődési törvény határoz meg.
Alaptevékenységek
1.1. Rendszeres művelődési lehetőségeket nyújtó csoportok szervezése és működtetése.
Alkotó, művelődő közösségek, műkedvelő csoportok támogatása. Ennek érdekében találkozók szervezése,
lebonyolítása.
1.2. A különböző és azonos érdekeken alapuló csoportok, körök, civil önszerveződő közösségek segítése,
ösztönzése.
Ennek érdekében közösségfejlesztő szerep felvállalása.
Egyesületek és együttesek munkájának koordinálása.
1.3. A nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés elősegítése.
A szlovák és a német nyelv megőrzése, a helyi nemzetiségi hagyományok feltárásának segítése, kulturális
örökségeink továbbadása. Szlovák és német nemzetiségi rendezvények lebonyolításában való részvétel.
Részvétel az idegenforgalmi tevékenység fejlesztésében. (Tájház, kiállítások, fesztivál)
1.4. Gyermek- és ifjúsági programok lebonyolítása. Ifjúságvédelmi program kidolgozása, drogprevenciós
feladatok ellátása.
Fiatalokat és gyermekeket tömörítő alkotó művelődési közösségek létrehozása, működtetése; már létrejött
közösségek, egyesületek támogatása.
Gyermekszínházi előadások, játszóházak, szórakoztató ifjúsági programok, koncertek, szervezése.
1.5. Az ünnepek kultúrájának gondozása, nemzeti ünnepekhez kapcsolódó községi rendezvények
megszervezése.
Nemzeti ünnepek, megemlékezések megszervezése, lebonyolítása együttműködve a Plébániával, civil
szervezetekkel, általános iskolával, óvodával, nemzetiségi önkormányzatokkal.
A kulturális értékek közvetítése céljából hangversenyek, műsoros estek, koncertek szervezése. A
művészeti és természettudományi ismeretterjesztés feltételeinek biztosítása. Kiállítások, tárlatok
szervezése.

2.1 Segítségnyújtás a település értékeinek feltárásában
A Közösségi Ház szerepet vállal a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek
és hagyományainak feltárásában és közvetítésében. A helyi művelődési szokásokat
gondozza, továbbfejleszti és megőrzi. A település és a régió természeti, környezeti,
kulturális közösségi értékeit és azok állapotát, adottságait közismertté teszi a helyi
tudás, a lokálpatriotizmus gazdagítására és a "gazdatudat" erősítésére.
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Az intézmény tevékenyen részt vesz a helyi információcsere közvetítésében, a helyi
értékeket védő, gazdagító összefogások ösztönzésében és hatékonyságának segítésében.
2.2 Az életminőséget befolyásoló tevékenységek szervezése
A Közösségi Ház igények feltárása után szervez különböző tanfolyamokat, illetve
önismereti köröket. Biztosítja a szórakozási és tanulási lehetőségeket, segíti a túrák és
ismeretszerző előadások megszervezését, és megteremti a különböző kirándulások és
színházlátogatások kedvező feltételeit.
2.3 Az alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenység:
 Megállapodás alapján a civil szervezetek, kulturális egyesületek részére próbák és rendezvények
lebonyolításához helybiztosítás.
 A helyi társadalmi szervek kapcsolatrendszerének, érdekérvényesítésének, együttműködésének segítése.
 Évente több alkalommal a helyi intézmények és civil szervezetek részére programegyeztető megbeszélés
megtartása.
 A szabad kapacitás jobb kihasználása érdekében termek, eszközök tartós és alkalmankénti bérbeadása
oktatási, ismeretterjesztési, kereskedelmi és egyéb célokra.
Szakmai feladatok részletezése:
A Közösségi Ház és Könyvtár számára a 2016-os év céljai és feladatai között prioritást élvez a szakmai
eredmények megőrzése és a lehetőségek függvényében azok továbbfejlesztése, a zavartalan és eredményes
közművelődési munka, könyvtári szolgáltatások biztosítása. Földrajzi települési helyzetünkből adódóan a
kulturális turizmus további fejlesztése, „vonzerők” növelése.
A település nemzetiségi jellegének megőrzése érdekében továbbra is fontos feladata az intézménynek, hogy
támogassa a szlovák és a német nyelv, a nemzetiségi hagyományok ápolását, kulturális örökségeink
megőrzését,

továbbadását.

Fontos

az

együttműködés

az

önkormányzattal

illetve

a

kisebbségi

önkormányzatokkal, óvodával, iskolával, egyházzal, civil szervezetekkel. Kiemelt feladat Dobogókővel
együttműködni, bevonni őket a falu életébe.
A nemzeti ünnepekhez kapcsolódó rendezvények:
Március 15.
Közreműködnek a PIF fúvósai, a Közösségi Ház Színjátszó Köre, az iskola alsó tagozatos diákjai.
Október 23.
A forradalom 60. évfordulójának megünnepléséhez a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom
Kutatásáért Közalapítvány, 1956-os Pályázati Irodájához szeretnék pályázni a következő programra:
- Mise végéhez időzítetten műsor és koszorúzás az Emlékparkban;
- „Diákok a forradalomban és a forradalomról” c. kiállítás (archív anyagok a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Levéltárából )
- a Misztrál együttes „Megkopott harangszó” című koncertje a Közösségi Ház színháztermében
A település ünnepei:
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Fánkfesztivál (Szlovák Önkormányzat)
A Pilisi ciszterci apátság alapításának évfordulója (Klastrom Nap) (Szentháromság ünnepén, idén május 22-én)
Pilisi Klastrom Fesztivál (augusztus 12-13.)
A falu újratelepítésének ünnepe (Szlovák Önkormányzat)
Egyéb ünnepek:
Magyar Kultúra Napja (január 22.)
- a Filmklub újraindítása
Költészet napja (április 11.)
- Földes László Hobó „Tudod, hogy nincs bocsánat” c. József Attila estjének előadása
Gyermeknap (május utolsó vasárnapja, idén május 29.)
- együttműködésben a Triola Gyerekházzal és a Családsegítő Szolgálattal regionális Gyerekfesztivál szervezése
Június 4. (A Trianoni békeszerződés emléknapja)
Pedagógusok napja (június első vasárnapja, idén június 5.)
Október 6. (Aradi vértanúk emléknapja)
November 4. (Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének emléknapja)
Idősek napja (október 1.)
Gyertyagyújtás, karácsony (adventi időszak 2016-ban: november 27. – december 24.)
2016-os emlékév:
- 2016. szeptember 7-én lesz a szigetvári vár ostromának, Zrínyi Miklós várkapitány és serege hősies
helytállásának 450. évfordulója, ezért Zrínyi Miklós – Szigetvár 1566 emlékévvé nyilvánította a kormány a
2016-os évet
- 2016. szeptember 21-én 225 éve annak, hogy gróf Széchenyi István megszületett; szeptemberi megemlékezést
tervezünk a Szentkereszti Polgári Egyesülettel
- 1956 – 2016: 60. évforduló; szintén együttműködését ígérte a Szentkereszti Polgári Kör Egyesület
- a Kormány a 2016-os évet Szt. Márton emlékévvé nyilvánította; tavaszi megemlékezést tervezünk a
Szentkereszti Polgári Egyesülettel

Kiállítások szervezése:
A kiállítás élőlények, természeti kincsek, művészeti alkotások, népművészeti tárgyak, egyéb
alkotások, meghatározott tematika szerinti bemutatása, közszemlére tétele. A Közösségi Ház
és Könyvtár terei alkalmasak volnának kiállító térnek (aula és folyosó), de az őrzésük
semmiképpen nem megoldható, ezért valószínűleg komolyabb kiállításoknak ott sajnos nem
adhatunk helyet. Mindazonáltal a folyosón egy galériasínt pótló képfüggesztő drót
„kiépítésével” az óvodában, iskolában készült alkotásokat bemutathatnánk, ezzel vidámabbá,
színesebbé is tehetnénk az üres falakat.
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Kiállító helyként igénybe vehető még az önkormányzat díszterme is, bár az őrzés itt is
problematikus lehet.
Feleleveníthetnénk a Plébániával együttműködve a Kántorházban megrendezett kiállításokat
is.
A kiállításokat lehetőség szerint hangoljuk össze más, megrendezésre kerülő eseményekkel.

Ismeretterjesztés:
A társadalom- és természettudományok, a technika elért eredményeit, a művészet értékeit a
közönség számára közérthetően, érdekesen, érdeklődést felkeltően teszi hozzáférhetővé. A
felnőttek tanulásában, művelődésében nagy jelentősége van. Célja a tudományok
népszerűsítése, a tudományosan megalapozott ismeretek terjesztése, az általános műveltségi
színvonal emelése, a szakmai ismeretek bővítése, állampolgári ismeretek nyújtása, és a
művészi befogadás folyamatának segítése. Kiterjed a gyermekek és ifjak iskolán kívüli, és a
felnőttek iskolán túli művelődésére. A képzés és az ismeretterjesztés közé nehezen húzható
éles határ. A két tevékenység közötti különbség talán abban ragadható meg, hogy az
ismeretterjesztési folyamat végére elsajátított tudás / ismeret / kompetencia nem kerül
ellenőrzésre.
Formája: előadás, konferencia, filmvetítés
A felmerülő igényeknek, az intézmény lehetőségeinek figyelembevételével igyekszünk
eleget tenni és közreműködni a megvalósításban.
Feladatok:
• ismeretterjesztő előadások szervezése, mint pl. komolyzenei előadások magyarázattal
(költségvetés függvényében); úti beszámolók helyi és távolabbi (ismert) (költségvetés
függvényében)
Játszóházak, gyermek programok:
Elsősorban a jeles napokhoz kapcsolódóan kreatív, sokszor egész napos gyerekprogramokat
szervezünk együttműködve a Triola Gyermekházzal.
A Triola Gyerekházban rendkívül sokoldalú tevékenység folyik: zenebölcsi, ovis angol,
balett, modern tánc, iskolára felkészítő csoport, ovis és alsó iskolás (sőt felnőtt) néptánc,
logopédia, kreatív rajz. Az együttműködésben szervezett egész napos programokon a
gyerekek részben bemutathatják szerzett tudásukat, részben rendelkezésükre áll további
igényes szórakozási lehetőség.
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Tovább folytatódik a több korosztályt is érintő, gyerekek, fiatalok és felnőttek számára is
külön időpontokban működő színjátszó kör működése.
A Közösségi Ház aulájában lévő pingpong asztalt felújítottuk, a jövőben ütők és labdák
beszerzése után ismét szeretnénk asztaliteniszezési lehetőséget biztosítani az érdeklődőknek.

Rendezvények szervezése időrendi sorrendben:
Ide tartoznak: műsoros rendezvények, közösségi rendezvények, népművészeti rendezvények,
szórakoztató rendezvények, művészeti események, versenyek, vetélkedők, komplex
rendezvények stb.
- A Magyar Kultúra Napja
- Költészet Napja
- APPA és Ayers Rock (SK) zenekarok közös fellépése március 5-én
- „Egészségnap” (03.13.) helyi önszerveződő csoport szervezésében (bérlik a termeket), de a
helyi közösségnek (Előadások, Gyógyító kezelések: Talpreflexológia, Masszázsok,
Gyerekjóga, Jóga, Energetikai kezelések, Kristálygyógyászat, Számmisztika, Asztrológia,
Hangterápia, Szabadtánc, Tarot kártya, és kézműves termékek vására. A napot egy táltos
dobolás zárja.)
- A Közösségi Ház környezetének szépítése, tavaszi ültetés közösségi munkában, utána
együttlét (bográcsozás)
- Locsolóbál (Szlovák Ház); Jótékonysági bál a Pilisszentkereszti óvodás gyermekekért
alapítvány szervezésében, az Önkormányzat támogatásával új ágyak és öltözőszekrények
beszerzésére (03. 27.), egytálétellel és üdvözlőitallal, élő zenével (a zenekar tiszteletdíját az
Önkormányzat vállalja)
- Szt. Márton megemlékezés
- Pomázi Ifjúsági Fúvószenekar szabadtéri fellépése az Emlékparkban (tematika:
könnyűzene, Walt Disney), megvilágítással; Borbarát Társaság borkóstolója
- Gyermeknap együttműködésben a Triola Gyerekházzal és a Családsegítő Szolgálattal
- Pedagógusnap
- Klastrom Fesztivál
- Széchenyi 225
- 1956 – 2016 emlékprogram
- adventi vásár, gyerekprogram
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- gyertyagyújtás
Klubok szervezése:
Nagyon fontos és igény is mutatkozik a Nyugdíjas Klub újraindítására. Március elejére
tervezünk egy újraalapító beszélgetést elképzelésekről, tervekről.
A nyugdíjas klubot kiegészítendő szeretnék beindítani egy Társasjáték Klubot „aktív
szépkorúaknak”, ami igény szerint kibővülhet más korosztályokra is.
Alakulóban van a Borbarátok Társasága, akik szakmai előadásokat, rendezvényekhez
kapcsolódó vagy önmagukban megszervezett borkóstolókat terveznek.
A Magyar Kultúra Napja alkalmából megpróbáltuk feleleveníteni a filmklubot. A
sikertelenség okán el kell gondolkodni, érdemes-e a mai számítógéppel, internettel és
letöltési lehetőségekkel ellátott világban ilyesmit szervezni, kényszerrel közönséget
szervezni.
A valaha működött Múltidéző helytörténeti előadássorozat újraindítása Gaján Vilmossal
film-,

ill

fotóvetítésekkel,

lehetőség

szerint

helyi

hagyományos

foglalkozások,

tevékenységek, szokások bemutatásával a Tájházban és a Tájház udvarán.
A hagyományos bálok megrendezését az utóbbi időszakban civilek szervezték, önszervező
közösségeket alkotva. Fontosnak tartom a civil szerveződéseket ösztönözni, minél
aktívabban vegyenek részt a közéletben, szükség esetén segítem munkájukat. Célom a civil
szervezetekkel kialakított jó kapcsolatot és az együttműködést tovább erősíteni.
Véleményem szerint külön figyelmet érdemel és ösztönzésre, támogatásra érdemes a helyi
(és környékbeli) termelők közösségének kialakítása, a tudatos vásárlói igények összekötése a
környékbeli termelők kapacitásával, piacok, vásárok, bevásárló közösség létrehozása.
Természetesen a tervezet nem tartalmaz minden programot az év folyamán mindig adódnak
új lehetőségek, mellyel bővülnek a lehetőségeink.
Könyvtár:
A könyvtár pillanatnyilag legkellemesebb része a Közösségi Háznak.
Ez nagy mértékben annak köszönhető, hogy a könyvtárunk tagja a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszernek,
amely elsődlegesen a községi lakosság könyvtári ellátását kívánja biztosítani. Célja, hogy a községekben élők
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közvetve vagy közvetlenül hozzáférjenek olyan hatékony és minőségi könyvtári ellátáshoz, amely alapvetően a
felhasználók igényeit elégíti ki. Ún. könyvtári szolgáltató helyként szolgáltatási szerződés megkötésével tesz
eleget könyvtárellátási kötelezettségének.
A szolgáltató könyvtár (mi esetünkben a PMK Szentendrén) – szerződés szerint – minden megrendelt
könyvtári szolgáltatást: könyveket, folyóiratokat, DVD-ket, egyéb dokumentumokat, tárgyi feltételeket (nálunk
pl. szőnyeg, számítógép, babzsák fotelek), rendezvényeket, gyerekprogramokat, továbbképzéseket stb. biztosít.
Ezek feltétele, hogy kizárólag a könyvtárban használhatóak.
Hogy a lehetőségeket maradéktalanul ki tudjuk használni és a célkitűzést, hogy a fiatal korosztályt (is)
könyvtárba és olvasáshoz szoktassuk, praktikus rendszeres rendezvényeket szervezni ide.
Az óvodával már megállapodtunk és márciustól kezdjük a könyvtárlátogató programot, melynek keretében
minden péntek délelőtt egy óvodai csoport (így havonta sor kerül mindegyik csoportra) külső foglalkozásként
ellátogat könyvtárunkba, ahol számos friss, színes könyv várja őket, papírszínházból kis előadásokat tudunk
tartani, valamint a Nyugdíjas klubbal együttműködve nyugdíjasaink felolvasást tartanak a gyerekeknek.
A szlovák nyelv megismerését elősegítendő vetítenénk kétnyelvű meséket – először magyarul, majd ugyanazt
szlovákul.
Hasonló programmal – nyilván a korosztályhoz igazítva, pedagógusokkal egyeztetve – tervezem az iskola
megkeresését is.
A Közösségi Ház épületét érintő tervek:
Az idei évben sor került és kerül belső karbantartási és megújítási munkálatokra is, melyek adott esetben már
évek óta húzódtak.
A férfi mosdóban már az én kinevezésem előtt hónapokkal sem működött az egyik wc tartály, folyamatosan
folyt a víz. A női mosdóban az egyik wc dugulása okozott komoly és nehezen megoldható problémát.
A női mosdóban lévő, eddig bárki számára hozzáférhető életveszélyes akna egy zárcserével bezárásra került.
Sor került a Szemünk fénye program idején beszerzett, azóta rég kiégett izzók cseréjére.
Villanyszerelési munkálatok folyományaképpen ismét működik a lépcsőház világítása (3 éve volt rossz).
Kialakításra került a 16 m hosszú folyosón egy alternatív villanykapcsoló. A lötyögő, bizonytalan kapcsolók és
konnektorok megszerelésre, ill. kicserélésre kerültek. A nagyteremben a falikarok helyén éktelenkedő lukak
helyére ismét lámpák kerülnek, a vészkijárat jelző lámpákat is lecseréljük szabvány szerinti korszerűekre.
A Forrás utca esti kivilágítása egyelőre a Közösségi Házból működik, tavasszal kerül áttelepítésre végleges
helyére.
Folyamatosan folynak festési munkálatok a házban, a nagy igénybevételnek kitett folyosó és a vasajtók már
készen vannak. A villanyszerelés után szükség lesz egy kis javító munkára, valamint az egyes helyiségek
ajtajainak és tokjainak újramázolása szerepel még terveink között.
A kőpadlón lévő kráterek műgyantával kitöltésre és elcsiszolásra kerültek.
Asztalosmunkákra lesz még szükség (ruhatár kiadó pultja, radiátorok fölötti pad, színpad szélének
megerősítése, stb.)
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Úgy gondolom, hogy némi átrendezéssel és kevés anyagi befektetéssel még kellemesebbé varázsolhatjuk
közösségi tereinket (ágytakarók beszerzése a kanapéra, dohányzóasztal lecserélése, wc-papír és szappantartók,
egységes anyaghasználat, stb.)
Terveink közt szerepel a főbejárat ismételt használata, ehhez idővel szükségessé válik a bejárathoz vezető
felfagyott beton viakolorozása.
A terasz rendbehozatala a Triola Gyerekház tervei közt szerepel.
A tereprendezéshez megkeresem a lakótelep közös képviselőjét, hogy velük együttműködésben és lehetőség
szerint összhangban tudjuk a Közösségi Ház környezetét rendbe hozni.

Tájház:
A Tájház egy rendkívül előnyös helyen fekvő, jó kisugárzású épület, kellemes előkerttel.
Mind a Tájházat, mind a kertjét remekül lehetne a helyi hagyományokat felelevenítő, a
Szlovák és Német Önkormányzatokkal közösen szervezett kisebb rendezvények színteréül
használni. Nagy hátránya azonban, hogy pillanatnyilag a hátsó lakók parkolójaként működik,
kevésbé karbantartott terület benyomását kelti. Ez mindenképp változtatást igényel, már csak
a falukép miatt is.
Lakosság közművelődési tájékoztatása:
A közönség, a látogatók, az érdeklődők tematikusan szerveződő, több csatornán történő tájékoztatása, illetve a
közönségtől, közösségektől érkező visszajelzések fogadása, elemzése.
Az intézmény az alábbi információs tevékenységeket végzi:


plakátok készítése, elhelyezése a település frekventált helyein és az intézményen belül,



információk, bemutató cikkek a Hírforrás c. helyi lapban



új webfelület fenntartása (a Pilisi Klastrom Fesztivál honlapja nem működik, évek óta nem történtek
frissítések, működtetése okafogyottá vált), facebook oldalak: (Pilisszentkereszt - Mlynky, melynek
aloldala az általam 2015.09.01-től létrehozott „Közösségi Ház és Könyvtár Pilisszentkereszt” oldal,
egyelőre 117 „kedvelővel” – a Mlynky oldalon keresztül azonban több száz elérést tudunk szerezni; a
Pilisi Klastrom Fesztivál facebook oldalához szükséges jelszó nem áll rendelkezésemre.

A hagyományos plakát, szórólap mellett egyre inkább teret kell kapnia az internetnek.
Sajnos e-mail címlistával nem rendelkezik a Közösségi Ház, így azt újból össze kell gyűjteni
(e célból kihelyeztünk és kihelyezünk e-mail cím gyűjtő íveket a könnyen elérhető és
különböző rétegeket vonzó helyekre (boltok, cukrászda, stb.)
Terveim közt szerepel google kérdőív létrehozása az igények és lehetséges együttműködések
felmérésére, ehhez azonban kell egy stabil és széles köröket elérő e-mail lista.
Helyi társadalom közösségei szerepének növelése:
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Nyitott és befogadó intézmény szerep erősítésével a helyi közösségek befogadása,
tevékenységük segítése, közös programok megvalósítását továbbra is alapvető fontosságú
feladatnak tekinti az intézmény, hiszen az ide látogató közönségnek a legfontosabb az, hogy
hozzájusson a szolgáltatáshoz; közösségek életre hívása, megfogalmazódó közművelődési
programok lehetőségének megvizsgálása, és annak az intézményi adottságoktól függő
biztosítása.
A Közösségi Házban művelődő csoportok:













Ovis Foci (hetente 2x)
Suli foci (rossz időben, hetente 2x)
Akrobatikus Pompon (heti 2 alkalom)
Taekwondo (2 csoport, heti 2 alkalom)
Jóga (heti 1 alkalom)
Női Torna (heti 2 alkalom)
ZUMBA (heti 1 alkalom)
Spartan Training (heti 2 alkalom)
TRX (heti 3 alkalom)
Közösségi Ház Színjátszó köre (heti 2-3 alkalom)
Kondi terem használói
Sámándob találkozó (havonta 1 alkalom)

Az Olvasóteremben működik a hét négy napján fél napokat a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat, két munkatárssal.
Az Aulában rendszeresen használják a – sajnos elég gyenge – wifi jelet fiatalok és idősebbek
egyaránt, könyvtári nyitva tartási időn kívül is.
A Triolában foglalkozáson részt vevő gyerekek szüleit igyekszem „beterelni” a könyvtárba,
ill. a némileg rendbe hozott pingpong asztal használatával idejüket hasznosabbá tenni.
A Közösségi Ház saját rendezvényeinek szervezésénél gondot jelent, hogy a rendszeres
foglalkozásoktól egyre nehezebb alkalmas időpontot találni. Némi feszültség pillanatnyilag a
péntek délutánok és a színpadon lévő állvány miatt a TRX oktatóval van.
A Közösségi Ház saját csoportjai: 2014-től az alapító okiratban is szerepel
Közösségi Ház Színjátszó Köre
Pilisszentkereszti Pávakör
Közösségi Ház néptáncegyüttes
Pilisi Klastrom Fesztivál előkészületei:
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A fesztivál lebonyolításához pályázatot adtunk be idén januárban a Nemzeti Kulturális Alap
Fesztivál Kollégiumához.
Az idei fesztivál koncepciója a környező nemzetiségek zenéjének és gasztronómiájának
bemutatása, valamint népszerű zenekar felléptetése főműsoridőben, szombat estére.
Előzetesen, a pályázatra beadott program ( ami kizárólag sikeres pályázati eredmények esetén
kivitelezhető ebben a formában):

X. Pilisi Klastrom Fesztivál
Nemzetiségi Fesztivál
2016. augusztus 12-13.
Részletes program:
2016. augusztus 12., péntek:
18.00 Meselia együttes fellépése (szerb zene, Pomáz)
19.30 Szilvási Gipsy Band (roma, Budapest))
20.30 PSSZT! – Pilisi Színjátszókör zenés kabaréösszeállítása
22.00 APPA együttes koncertje (Pilisszentkereszt)
2016. augusztus 13., szombat
10.00 – 19.00 Triola Gyerekház gyerekprogramja:
A Triola Gyerekház nagy sikerrel foglalkoztatja, tanítja, képzi és szórakoztatja a
pilisszentkereszti és környékbeli gyermekeket az év összes napján. A fesztiválra külön
készülnek:
Oszlopokból és ponyvákból készült sátor alatt, ahol a gyerekek egész nap játszanak,
szórakoznak, zenélnek, táncolnak, tanulnak.
Tervezett programok:
Bábszínház, bohócműsor, lufihajtogatás, flamenco, táncház, énektanulás, zenélés szülőkkel és
gyerekekkel együtt, kreatív, ügyességi és szórakoztató játékok.
Netz Táncprodukció gyerekműsora; Netz utcai performance (Pilisszentkereszt több pontján).
Zenebölcsi, tipegő torna, modern tánc, pihegő pihenő, játszó és mese kuckó, arcfestés,
csillámtetoválás.
Szalmabálából készített ugrálóvár, papírcsúszda és egyéb természetközeli, természetes
anyagból átalakított játszótéri játék.
11.00 – 15.00 Nemzetiségi Ízek Gasztrofesztivál:
Magyarországi szlovák, német, szerb, roma ételek készítése szabadtéren több csoportban,
verseny-jelleggel.
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16.00 – cca. 19.00 a Pilis – Dunakanyar térség kézműveseinek vására
16.00 – 17.00 Pilisszentkeresztért Kulturális Egyesület operett-összeállítás
17.00 – 18.00 Veselá Kapela együttes fellépése (Komárno)
18.00 – 19.00 Adlersteiner együttes fellépése (sváb folklór műsor, Pilisvörösvár)
19.30 – 20.30 szlovák együttes fellépése (egyeztetés alatt)
21.00 Marót Viki és a Nova Kultúrzenekar fellépése
22.30 Lorenzo együttes fellépése, majd nyári retró parti

Vándor Dóra
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