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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 2012. 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.

Kézműves

foglalkozások,

alkotótáborok

szervezése.
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, táborok, klubestek lebonyolítása. Ifjúságvédelmi
program kidolgozása, drogprevenciós feladatok ellátása.
Fiatalokat és gyermekeket tömörítő alkotó művelődési közösségek (népi és klasszikus
táncokat bemutató együttesek, modern táncokkal foglalkozó csoportok létrehozása,
működtetése, támogatása.
Manuális tevékenységek lehetőségének megteremtése, nyári táborok szervezése.
Gyermekszínházi előadások, játszóházak, szórakoztató ifjúsági programok, koncertek,
DISCO szervezése.
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1.5. Az ünnepek kultúrájának gondozása, nemzeti ünnepekhez kapcsolódó községi
rendezvények megszervezése. Nemzeti és keresztény öntudat erősítése.
Nemzeti ünnepek, megemlékezések megszervezése, lebonyolítása. Keresztény értékek
erősítése,

közvetítése

programokon

keresztül

együttműködve

a

Plébániával,

civil

szervezetekkel, általános iskolával, óvodával. Nemzeti kulturális értékeink megismerésére
irányuló programok szervezése. A kulturális értékek közvetítése céljából hangversenyek,
műsoros estek, koncertek szervezése. A művészeti és természettudományi ismeretterjesztés
feltételeinek biztosítása. Kiállítások, tárlatok szervezése. Képző-, ipar-, fotó-, és népművészeti
alkotások bemutatása.
Szakmai tanácskozások és fórumok rendezése.
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.
Fontos feladat a helyi társadalom múltjában és jelenében kiemelkedő egyének, művészek,
közösségek tevékenységének méltatása, tekintélyének ismertté tétele, szerepük, lakosságra
gyakorolt hatásuk növelése, munkájuk, művészetük támogatása.
2.2 Az életminőséget befolyásoló tevékenységek szervezése
Az intézmény feladata a helyi lakosság életritmusához igazodó élet esélyt javító,
iskolarendszeren kívüli és felnőttoktatási lehetőségeket megteremteni. A Közösségi Ház
ennek érdekében szervezi a 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,

együttműködésének segítése. Problémák feltárása.
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érdekérvényesítésének,

 Évente több alkalommal a 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 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.
Október 23.
A település ünnepei:
A Pilisi ciszterci apátság alapításának évfordulója (Klastrom Nap)
A falu újratelepítésének ünnepe
Pilisi Klastrom Fesztivál
Ölbey Irén emléknap
Egyéb ünnepek:
Magyar Kultúra Napja
Költészet napja
Idősek napja
Gyertyagyújtás, karácsony
Kiállítások szervezése:
A Közösségi Ház és Könyvtár rendszeresen szervez kiállításokat a Kántor-házban a civil
szervezetekkel együtt, a Plébániával együttműködve. A kiállítások azért itt kerülnek
megrendezésre, mert nagy előnye, hogy a falu központjában található. Az elmúlt években
nagyon sokféle kiállítás volt látható, a kínálatot igyekszünk még tovább gazdagítani.
Felnőttképzés:
A megváltozott gazdasági és társadalmi viszonyok szükségessé teszik, hogy nagyobb
figyelmet fordítsunk a felnőttoktatásra. Egyelőre ezek tanfolyam jelleggel, ismeretterjesztő
előadások formájában kerültek megrendezésre az informális tanulás lehetőségeit segítve. A
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jövőben szeretném, ha az általános iskolával együttműködve hosszabb távon tudnánk
szervezni,

helyszínt

adni

különböző

végzettséget

adó

tanfolyamok,

képzések

lebonyolításában, melyek az életesélyt és életminőséget javítják. Felvettem a kapcsolatot a
Magyar Népfőiskolai Társasággal.
Játszóházak, gyermek programok:
A jeles napokhoz kapcsolódóan szervezek kreatív játszóházat, melynek fő célja a játék és
ezen keresztül az alkotás, illetve a népi kultúra megismertetése, átörökítése. Nagyon
fontosnak tartom, hogy a gyerekek valamilyen kulturális közösséghez tartozzanak, hiszen
mindazon gyermekek és fiatalok, akik valamilyen közösség tagjai, akik művészeti
tevékenységet folytatnak, énekelnek, táncolnak, zenélnek vagy manuálisan, alkotnak,
kevésbé veszélyeztetettek. Terveink között szerepel a manuális készségek fejlesztéséhez rajz
tanfolyam indítása. Továbbra is kínálok gyermekszínházi előadásokat óvodás és kisiskolás
és felső tagozatos gyerekek részére, melynek anyagi vonzatai vannak.
Meghirdetésre kerül az év második felében óvodás és kisiskolás korú gyermekek számára a
különböző témákhoz, kapcsolódóan rajzverseny, illetve ezen alkotásokból nyíló kiállítás.
Az elmúlt időszakban több – fiatalokat és gyermekeket tömörítő, különböző stílusú
táncok, sportok bemutatásával foglalkozó – közösség jött létre és működik a házban, amely
tevékenység kikapcsolódást és örömet nyújt e korosztálynak. Újdonság a fiatalok számára a
színjátszó kör működése, (2011-ben ősszel indult) amely két csoportban működik, az
Önállóság útján című programsorozat márciusban kezdődött. A jövőben tervezem még új
csoportok létrehozását, tovább bővítve a választási lehetőségeket. A fiatalok minden
délutánon asztaliteniszezhetnek a Közösségi Ház aulájában.
A Pilisi Klastrom Fesztiválon a Valahol Európában című musicalt tervezzük előadni,
melyben számos helyi fiatal vesz majd részt. Ezzel is hozzájárulunk ahhoz, hogy hasznosan
töltsék el szabadidejüket, egész nyárra legyen elfoglaltságuk, közös célokért dolgozzanak.
Klubok szervezése:
Nagyon fontos a közösségek szerveződése, februárban megalakult a nyugdíjas klub, melyre
évek óta nagy igény mutatkozott. Több éve működik a film klub, 2010-től Art Klub néven.
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. Ezt segítik
az időszakonként tartandó megbeszélések, ahol a programok egyeztetésére, illetve aktuális
kérdések, megvitatására kerül sor.
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Különös figyelmet kell szentelni arra, hogy kulturális örökségeinket a felnövekvő
generációknak továbbadjuk, és az utánpótlást biztosítsuk. Feladatomnak érzem, hogy a
fiataloknak segítséget nyújtsak, fellépési lehetőséget biztosítva, erre kiváló helyszín az
Erzsébet Parkban található pavilon, ahol áprilistól rendszeresen tervezek programokat.
Könyvtár:
A kistérségi normatívának köszönhetően a könyvtári állományunk jelentősen megújult,
egyre több lakos veszi igénybe a könyvtár szolgáltatásait. A könyvtárba beiratkozottak
száma 2011-ben 762 fő volt. Szervezünk könyvtári órákat, szeretném, ha az iskola minden
osztálya igénybe venné ezt a szolgáltatást is. Továbbra is szervezünk író-olvasó találkozókat,
megünnepeljük a költészet napját. A Hírforrás újságunkban, egész évben Ölbey Irén
emlékének adózunk, legismertebb verseit, írásait ismerhetik meg az olvasók. Az olvasás
népszerűsítésére olvasókört szeretnénk szervezni.
Tájház:
Március végén, áprilisban megkezdődik a tájházban található tárgyak leltári állományba
vétele, majd ezek után kaphatunk működési engedélyt, kérhetjük a tájház intézménnyé
nyilvánítását. A minisztérium előírja, hogy milyen feltételeknek kell megfelelni.
A tájházban a helyi hagyományok bemutatására irányuló programokat szervezünk.
Pályázatok:
Az idei évben eddig 3 pályázaton indultunk.
1. Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézethez: Kultúra a generációk tükrében
2. Nemzeti Kulturális Alap: Pilisi Klastrom Fesztivál lebonyolításához
3. Érdekeltségnövelő pályázat közművelődési intézmények számára
Az év folyamán minden pályázati lehetőséget szeretnénk kihasználni.
Hírforrás újság szerkesztése: egész évben folyamatos munkát igényel.

A 2012. évre tervezett régi és újabb rendszeres művelődési forma és alkotó közösségek












Pilisi Néptánc Együttes (heti 1-2 alkalom)
Kolibri tánccsoport (1 csoport, heti 1 alakalom))
Taekwondo (2 csoport, heti 2 alaklom)
Jóga kör (heti 1 alkalom)
Női Torna (heti 2 alkalom)
ZUMBA (heti 2 alkalom)
FIGHT (heti 3 alaklom)
Kondi terem használói
Baba-mama klub
Nyugdíjas klub
Art Klub
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 Asztali tenisz
 Kártya Klub
 Színjátszó kör

Tervezett rendezvények a Közösségi Házban:
Január

Február

13.
21.
27.
28.

Art Klub (Minden vilángol)
Szereplőválogatás (Valahol Európában)
Női vonzerő (előadóest)
Szereplőválogatás (Valahol Európában)

10.

18.
19.
25.

Magyar Kultúra Napjának megünneplése
„Bár ilyenek lennénk mi”
(Sudár Annamária, Török Máté)
Szent Cirill és Szent Metód ünnepi szentmise (templom)
Fogadás Szlovák Ház
Tél betegségek homeopátiás kezelése, tél végi
immunerősítés (előadás)
Szereplőválogatás
Farsangi játszóház, fánksütés
Nyugdíjas Klub

01.
02.
07.
09.
10.
14.
15.
21.
23.
28.
30.
31.
31.

2012. Jövendölések, Próféciák (előadás)
Art Klub (Ausztrália c. film)
Önállóság útján (kamaszoknak)
2012. Jövendölések, Próféciák (előadás)
Nyugdíjas klub
Önállóság útján
Nemzeti ünnep – Ünnepi műsor
Önállóság útján
Art Klub (Kísértetház)
Önállóság útján
Válasszunk magunknak jövőt (beszélgető est)
Író-olvasó találkozó: Vadas Zsuzsával
Nyugdíjas Klub

14.
16.

Március

Április

01.
04.
07.
11.
13.

14.
18.
21.

Próbák a Valahol Európában( minden szombaton)
Tájházban leltározás
Működési engedély megszerzése
Húsvétváró játszóház, hagyományok felelevenítése
Önállóság útján
Locsoló-bál (civil szervezés)
Önállóság útján
Költészet Napja (P. Horváth László)
Költészet Napja az iskolában (szervezés alatt)
Slíz György előadása az iskolában (egyeztetés alatt)
Koncert (Erzsébet Park)
Önállóság útján
Nyugdíjas Klub
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25.

Május
04
05.
09.
12.
16.
17.
23.
25.
26.

Június
03
09.
15.
23.

Önállóság útján
Hugyecsek Balázs kiállítása (Kántor Ház) egyeztetés
alatt
Próbák a Valahol Európában( minden szombaton)
Baba kiállítás (egyeztetés alatt)
Art klub
Koncert (Erzsébet Park)
Önállóság útján
Nyugdíjas Klub
Önállóság útján
Beszélgessünk nyíltan a drogokról
(meghívott pszichológus előadóval)
Önállóság útján
Art klub
Koncert (Erzsébet Park)
Gyermek előadás óvodásoknak-iskolásoknak (egyeztetés
alatt)
Próbák a Valahol Európában( minden szombaton
Gyermeknap
A falu újratelepítésének évfordulója, ünnepe?
Nyugdíjas Klub
Art klub
Koncert (Erzsébet Park)

Július

Próbák a Valahol Európában
Klastrom Fesztivál szervezése
A klubok, a házban működő csoportok nyári szünetet
tartanak.
Koncert (Erzsébet Park)
Nyári tábor gyerekeknek (szervezés alatt)

Augusztus

Klastrom fesztivál szervezése, lebonyolítása
A fesztivál lezárása

Szeptember 10.

Évadnyitó – valamennyi a házban működő együttes
közreműködésével
Art Klub
Sport nap szervezése
Beszélgessünk nyíltan a drogokról
(meghívott pszichológus előadóval)
Nyugdíjas Klub
Képzőművészeti kiállítás (Kántor ház)
Múltidéző helytörténeti előadássorozat elindítása
Őszi játszóház
Táncház (szlovák, sváb táncok)
Képzőművészeti kiállítás

14
15-16.
21.
22.
28.
29.
29.
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Október
05.
06.
11.
19.
23.
20.
26.
27.
Tárgyalás alatt

November
09.
17.
18.
23.
30.
18. vagy 25.

December

06.
07.
08.
14.
15.
16.

20. 21.?

Art Klub
Gyermekszínház óvodásoknak
Nyugdíjas klub
Játszóház
Múltidéző helytörténeti előadássorozat
Nemzeti ünnep
Tini disco
Táncház (görög)
Nyugdíjas Klub
Hüllő kiállítás
Fotó kiállítás
Népművészeti kiállítás
Art klub (költői est)
Nyugdíjasok klub
Játszóház
Múltidéző helytörténeti előadássorozat
Előadóest (komoly zenei koncert)
Idősek délutánja
Disznóvágás?????
Rajzverseny meghirdetése:
Téma: Téli ünnepkör
Mikulás műsor (Erzsébet Park)
Art Klub
Tini disco
Gyermek előadás családoknak (Nagyapám betleheme,
Los Andinos együttes
Ölbey Irén emléknap
Adventi kézműves játszóház,
Téli ünnepi szokások felelevenítése, együttműködve az
iskolával
Gyertyagyújtás” - ünnepi műsor
Ünnepi várakozás kiállítás (Gyerekrajzok kiállítása,
eredményhirdetés)

A tapasztalatok alapján, az év folyamán mindig kínálkoznak új lehetőségek, ezekkel, továbbá
a civil szervezet eddig még nem jelzett programjaival a programterv minden bizonnyal bővül
majd, de az igényektől és az anyagi lehetőségektől függően is változhat.

Pilisszentkereszt, 2012. március 15.

Berényi Ildikó
Közösségi Ház és Könyvtár
igazgató
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