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A Pilisszentkereszti Közösségi Ház és könyvtár küldetése a Pilis „szívében” az itt élők
számára az elérhető kulturális és közművelődési szolgáltatások biztosítása, ezzel is
hozzájárulva a kulturális esélyegyenlőség megvalósításához.
Elsődleges célunk, hogy minden korosztály találjon a kulturális kínálat széles skáláján olyan
programot, amelyre szívesen ellátogat, ami értéket közvetít a számára, ahol közösségben
együtt lehet hasonló érdeklődésűekkel.
A Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár 2018. évi munkaterve az intézmény Alapító
Okiratában és Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített alaptevékenység és az ehhez
kapcsolódó kiegészítő tevékenység alapján készült, melyet az 1997. évi CXL. Közművelődési
törvény és annak módosítása, a: „2017. évi LXVII. törvény a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és egyes
kapcsolódó törvények módosításáról” határoz meg.

1. 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.
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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.
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.
2. Szakmai feladatok részletezése:
A Közösségi Ház és Könyvtár 2018. évi céljai között ismét prioritást élvez az elmúlt évek
szakmai eredményeinek megőrzése és azok továbbfejlesztése.
Fontos feladatunk együttműködés az önkormányzattal, a nemzetiségi önkormányzatokkal, a
településen működő intézményekkel (óvoda, iskola, egyház) és a civil szervezetekkel mely
együttműködés segítheti a megújulást és a kulturális kínálat bővülését.
A település nemzetiségi jellegének fenntartása érdekében fontos feladatunk, hogy
támogassuk a szlovák és a német nemzetiségi hagyományok és a nyelv ápolását, kulturális
örökségeink megőrzését, továbbadását.
Földrajzi helyzetünk (Pilis, Dobogókő) jó lehetőséget ad arra, hogy a kulturális turizmus
számára olyan programokat találjunk ki, melyek idevonzzák az érdeklődőket (Tájház…).
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3. A nemzeti ünnepekhez kapcsolódó rendezvények:
Március 15.
Közreműködik a Psszt! Pilisi Színjátszók Társulata, az iskola 4. osztályos diákjai
Október 23.
…..
4. A település ünnepei:
Fánkfesztivál - február 10. - (Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat)
Klastrom Nap A Pilisi ciszterci apátság alapításának évfordulója (Szentháromság ünnepén,
június 11.-én)
Pilisi Klastrom Fesztivál - augusztus 10 - 11. (péntek-szombat)
5. Egyéb ünnepek:
Magyar Kultúra Napja (január 22.)
Költészet napja (április 11.)
Gyermeknap (május utolsó vasárnapja, idén május 28.) – Gyereknapi népi vásár, kézműves
foglalkozások, játszóház
Pedagógusnap (június első vasárnapja)
Június 4. (A Trianoni békeszerződés emléknapja)
Október 6. (Aradi vértanúk emléknapja)
November 4. (Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének emléknapja)
Idősek napja (október 1.)
Adventi gyertyagyújtások, karácsony (Advent: december 2. - 23.)
6. 2018-as emlékév:
- Mátyás király Emlékév (560 év)
- Semmelweis Ignác emlékév (200 éve született) – Családok Éve
7. Rendezvényszervezés:
Ünnepségek (ünnepekhez, emlékévhez kacsolódóan, rendezvénytől függően a
szervezésbe bevonjuk a helyi intézményeket, nemzetiségi önkormányzatokat és a civil
közösségeket is)
Ismeretterjesztő előadások, konferenciák (célja a tudományok népszerűsítése, az
általános műveltségi színvonal emelése, pl. a Mátyás király Emlékév kapcsán…)
Filmvetítések, úti beszámolók (felmérve az igényeket újra indítjuk a Filmklubot és
lehetőséget adunk szíves úti beszámolók tartására is)
8. Kiállítások szervezése:
A Közösségi Házban a kisterem, az aula és a folyosó alkalmas kiállító térnek. De komolyabb
művészeti, vagy ismeretterjesztő kiállítást csak akkor van módunk szervezni, ha a kiállítás
idejére az őrzést megszervezzük.
Kiállítóhelyként igénybe vehető még az önkormányzat díszterme is, de az őrzést itt is meg
kell oldani.
A kiállításokat összehangolhatjuk más rendezvényekkel.
5

9. Kézműves foglalkozások, gyermek programok, játszóházak:
Az óvodás korcsoportnak folytatjuk a könyvtárban a 2017-ben megkezdett,
könyvtárismerkedéssel, meseolvasással egybekötött gyerekfoglalkozást.
Folytatjuk a 2017. szeptemberében elindított a Népi kézműves szakkört, melyen a 6-14 éves
korosztály megismerkedhet a népi hagyományokkal, az ehhez kapcsolódó használati
tárgyakkal és kiegészítőkkel és képzett kézműves segítségével el is készítik a tárgyakat.
A gyerekprogramok a jeles napokhoz és a Nemzeti Ünnepekhez is kapcsolódnak.
A gyerekprogramok szervezése során egyeztetünk a Triola Gyerekházzal, a programok egy
részét együttműködve szervezzük.
A Pilisi Színjátszók Társulata működése tovább folytatódik mind a gyerek, mind a felnőtt
korcsoportban. Az összejövetelek (próbák) a gyerekek és a felnőttek számára külön
időpontban vannak.
A Közösségi Ház aulájában asztaliteniszezési lehetőséget biztosítunk az érdeklődőknek a
meglévő ping-pong asztalon.
10. Rendezvények szervezése időrendi sorrendben:
Ide tartoznak: műsoros rendezvények, közösségi rendezvények, népművészeti rendezvények,
szórakoztató rendezvények, művészeti események, versenyek, vetélkedők, komplex
rendezvények stb.
Január:
- Csángós vonások – Moldvai táncház (gyerek és felnőtt)
- Magyar Kultúra Napja (Keresztül-kasul a magyar költészeten c. előadás zenével)
Február:
- Felolvasó maraton Pilisszentkereszten – Wass Albert felolvasó maraton a Kárpát
medencében és azon túl
Március:
- Tavaszi munkák a kiskertben (előadás, tanácsadás, vetőmagok vására)
- Március 15- i ünnepség
Április:
- Költészet Napja – Vass Albert est (a Szentkereszti Polgári Kör Egyesülettel közösen)
- Föld Napja (a Közösségi Ház környezetének szépítése, tavaszi ültetés közösségi munkában
zenével, beszélgetéssel…)
Május:
- Majális testvértelepüléseinkkel Pilisszentkereszten - Futballpálya avatás a Pilisszentkereszti
Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola udvarán
- Mátyás király emlékév előadás (a Szentkereszti Polgári Kör Egyesülettel közösen)
- Gyereknap
Június:
- Pedagógusnap
- Szent Iván Éj (szabadtéri főzés, tűzgyújtás, Sámán dobosok)
Július:
- Kézműves nyári tábor gyerekeknek
Augusztus:
- Klastrom Fesztivál
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Szeptember:
- Szent Mihály Nap (bekapcsolódás az „Itthon
programsorozatba)
Október:
- Idősek Napja
- 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja
November:
- November 4-e…
December:
- Adventi vásár, gyerekprogram
- Gyertyagyújtások

vagy Magyarország

szeretlek”

11. Klubok szervezése:
Nyugdíjas Klub újraindítása, március végére tervezünk egy beszélgetést az elképzelésekről,
tervekről.
A könyvtárban filmvetítést szervezünk, melyhez az audiovizuális eszközök a
rendelkezésünkre állnak.
Fontosnak tartjuk a civil szerveződéseket ösztönözni, együttműködni velük, annak
érdekében, hogy aktívan vegyenek részt a közéletben, szükség esetén segítjük munkájukat.
Odafigyelésre, támogatásra érdemes a helyi (és környékbeli) termelők közösségének
kialakítása, a tudatos vásárlói igények összekötése a környékbeli termelők kapacitásával,
piacok, vásárok, bevásárló közösség létrehozása.
12. Könyvtár:
A Könyvtár, a ház hangulatosabb helyisége, tagja a Könyvtárellátási Szolgáltató
Rendszernek, amely a községi lakosság könyvtári ellátását kívánja biztosítani. Célja, hogy a
községekben élők közvetve vagy közvetlenül hozzáférjenek a minőségi könyvtári ellátáshoz,
amely alapvetően a felhasználók igényeit elégíti ki.
A szolgáltató könyvtár (mi esetünkben a Hamvas Béla Pest Megyei könyvtár 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
egy része csak a könyvtárban használható.
Az óvodával ismét megállapodtunk abban, hogy márciustól folytatjuk a könyvtárlátogató
programot, melynek keretében havonta egy alkalommal csütörtök délelőtt egy óvodai csoport
ellátogat könyvtárunkba, ahol számos friss, színes könyv, meseolvasás és kézműves
foglalkozás is várja a gyerekeket.
13. Tájház:
A Tájház egy rendkívül előnyös helyen fekvő, jó kisugárzású épület, kellemes előkerttel.
A Tájházat és a kertjét tavasztól a helyi hagyományokat felelevenítő kisebb előadások és
kézműves foglalkozások tartására kívánjuk használni (lehetőség szerint a Nemzetiségi
Önkormányzatokkal vagy a civilekkel közösen).
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14. Marketing kommunikáció:
A közönség, a látogatók, az érdeklődők tematikusan szerveződő, több csatornán történő
tájékoztatása, illetve a közönségtől, közösségektől érkező visszajelzések fogadása, elemzése.
Az intézmény az alábbi kommunikációs tevékenységeket végzi:
•
plakátok készítése, elhelyezése a település frekventált helyein és az intézményen belül
•
kiemelt rendezvényekhez szórólapok készítése és eljuttatása az itt élőkhöz
•
www.pilisszentkereszt.hu, a település honlapja megfelelő menüpontjai alatt a
Közösségi Ház és Könyvtár programjainak a folyamatos, naprakész meghirdetése
•
facebook közösségi oldalaink (Pilisszentkereszt Mlynky és a Közösségi Ház és
Könyvtár) használata, rendezvényeink elhelyezése az oldalon, megosztása az összes
lehetséges követővel
•
E-mail címlista (protokoll, civilek) kb. 150 cím folyamatos bővítése, a
rendezvényeken, közösségi helyeken e-mail cím gyűjtő ívek kihelyezése
•
információk, bemutató cikkek a Hírforrás c. helyi lapban
•
Rádió és TV reklám (kiemelt rendezvényeknél)
15. A Közösségi Házban működő csoportok:
• Ovis Foci (hetente 2x)
• Iskolás foci (hetente 2x)
• Taekwon-do (2 csoport, heti 3 alkalom)
• Női Torna (heti 2 alkalom)
• ZUMBA (heti 1 alkalom)
• Fanatic jump (heti 2 alkalom)
• Tai-chi (heti 1 alkalom)
• Kondi terem és a zsákoló használói
• Sámándob találkozó (havonta 1 alkalom)
• Psszt! Pilisi Színjátszók Társulata gyerek és felnőtt (heti 2-3 alkalom)
• Angol óra gyerekeknek (heti 1 alkalom a könyvtár olvasótermében)
• Alkotóműhely gyerekeknek (heti 1 alkalom) – Külsős!
Hetenként fél napot működik egy munkatárssal a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat az
Olvasóteremben.
Az Aulában rendszeresen használják a Wi-Fi jelet a fiatalok és idősebbek egyaránt, könyvtári
nyitva tartási időn kívül is.
16. A Közösségi Ház saját csoportjai: 2014-től az alapító okirat szerint:
Psszt! Pilisi Színjátszók Társulata
Pilisszentkereszti Pávakör
Közösségi Ház néptáncegyüttes
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17. A Közösségi Ház épületét érintő tervek:
Ház felirat elhelyezése az épület főbejárata mellett (felett) és a hátsó bejáratnál is. A külső
felújítás során tönkrement táblákat a mai követelmények szerint újra el kell készíteni.
Függönyök, függönykarnisok beszerzése, felszerelése
A nagyteremben a régi kárpitozott székek cseréje szükséges.
A főbejárat használata szükségessé teszi a bejárathoz vezető felfagyott beton kijavítását
(balesetveszélyes).
A Közösségi Ház környezetét ismét rendbe tesszük és a virágládákba elültetjük az aulában
teleltetett muskátlikat.
18. Helyi társadalom közösségei szerepének növelése:
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.
19. Pilisi Klastrom Fesztivál előkészületei:
Időpont: 2018. augusztus 10-11.
Az idei fesztivál koncepciója a tavalyihoz hasonlóan helyi színjátszók, helyi együttesek és a
környező nemzetiségek zenéjének és gasztronómiájának bemutatása, valamint népszerű
zenekar felléptetése fő műsoridőben, szombat estére.
A fesztivál lebonyolításához pályázatot is készítünk.
A fesztivál költségkalkulációja a tervek szerint a 2017. évihez hasonlóan 2.5 millió forint.

Pilisszentkereszt, 2018. február 15.

Nyitrai Márta Zsuzsanna
intézményvezető
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