
1 
 

 
 
 
 
Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár 

BESZÁMOLÓ 
a 2020. évben végzett munkáról 

 

  

imre.zsuzsanna
Typewriter
2. sz. melléklet a 11/2021 sz. anyaghoz



2 
 

Tárgyév: 2020. 

Település neve: Csobánka 

Megye: Pest 

Település típusa: község 

A település állandó lakónépessége (fő): 3 477 (KSH 2020. 01. 01.) 

A közművelődési alapszolgáltatás ellátásának módja: közösségi színtér 

Közművelődési közösségi színtér neve: 

Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár 

Közművelődési közösségi színtér címe: 2014 Csobánka Béke út 4. 

Kitöltő neve és beosztása: 

Szatmári Zsolt - közművelődési igazgatási ügyintéző 

Kitöltő telefonszáma: 06-26-520-114 

Kitöltő e-mail címe: kozhaz@csobanka.hu 

  

mailto:kozhaz@csobanka.hu


3 
 

BEVEZETÉS 
 

A Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár Csobánka község közművelődési intézménye. 

Az intézmény feladata a település kulturális és közösségi életének szervezése. 

A feladatellátás során érdekes, tartalmas és minőségi programok szervezésére törekszünk, 

amelyekkel a település összes lakosát próbáljuk megszólítani. 

Munkánkat a település, demográfiai, szociális jellegzetességeinek figyelembe vételéve 

végezzük. Törekszünk az együttműködésre a községben és a környéken működő és 

tevékenykedő nemzetiségi és civil szervezetekkel, önszerveződő csoportokkal, amatőr 

művészeti csoportokkal. Elősegítjük ezek szerveződését, támogatjuk munkájukat a 

rendelkezésre álló erőforrásokkal, bevonjuk őket az általunk elvégzett munkába. 

2020, a világjárvány első éve komoly kihívás elé állította a kulturális intézményeket. A 

személyes jelenlétet igénylő programok nagyrészét nem lehetett megvalósítani, de közösségi 

élmény iránti igény a bezártság hatására azokban is fel ébredt, akik korábban nem vettek 

részt intenzíven a település kulturális életében. A közművelődést ez a helyzet folyamatos 

bizonytalanságban, az útkeresés állapotában és állandó készenlétben tartotta, hogy a 

szabadabb időszakokra gyorsan reagálva tudjon eredményeket felmutatni. 

 

STRATÉGIAI CÉLJAINK 
 értékteremtés 

 innováció 

 ismeretátadás 

 települési hagyományokat ápoló kulturális tevékenység 

 a településen élő nemzetiségek és kisebbségek kulturális értékeit megőrző 

tevékenység 

 a lakosság igényei szerinti kikapcsolódási és szórakozási lehetőségek megteremtése 

 szakmai kapcsolatok ápolása és kiépítése országos viszonylatban 
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RÖVIDTÁVÚ CÉLJAINK  
 a látogatottság folyamatos növelése 

 a bevételek emelkedése 

 minőségi szakmai feladatellátás 

 a régi látogatók megtartása, bensőséges kapcsolat ápolása, fenntartása" 

 új vendégek bevonzása, megtartása 

 optimális települési jelenlét elérése 

 civil és nemzetiségi kulturális kapcsolatok kialakítása 

 együttműködés társintézményekkel 

 az intézményre bízott tárgyi és anyagi javakkal való́ kiegyensúlyozott gazdálkodás 

 pozitív intézményi kép kialakítása 

 

 

A FELADATELLÁTÁS FELTÉTELRENDSZERE 
A Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár épülete Csobánkán a Béke út 4. címen található.  

Közösségi célokra felhasználható terei: 

 díszterem (81 m2) 

 tornaszoba (101 m2) 

 faház (45 m2) 

 könyvtár (60 m2) 

 udvar (kb. 500 m2) 

  



5 
 

PROGRAMOK HAVI BONTÁSBAN 

2020. JANUÁR 
Az újév első napján egy látványos lézershow előtt mondott újévi köszöntőt Völgyes József 

polgármester. Január 18-án pótszilvesztert rendeztünk a Nosztalgia Party közönségének, amelybe 

beékeltünk egy Magyar Falu Program által támogatott táncházi programot. Január 21-én bábszínházi 

előadást rendeztünk a Játéktárral közösen. A Fabula Bábszínház adta elő a Nagy akarok lenni című 

előadását. Január 31-én otthont adtunk a Csobánkai Civil Kontroll összejövetelének. 

2020. FEBRUÁR 
2020-ban is részt vettünk a Házasság Hete rendezvénysorozatban. Egyedülálló módon a 

rendezvénysorozat ideje alatt 12 kapcsolódó program valósult meg Csobánka területén, amiből 5-nek 

a Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár épülete adott otthont. A közösségi tér vállalta el a 

rendezvénysorozat helyi kommunikációját és koordinálta az összes programot. Február 28-án 

megrendeztük a Magyar Falu Program által támogatott Oszoly Táncház újabb eseményét.  

2020. MÁRCIUS 

Március 1-én otthont adtunk a Csobánkai Civil Kontroll összejövetelének. Március 11-én 

megrendeztük a Vadvirág Nyugdíjas Klub tagjainak negyedéves névnapi ünnepségét. Március 15-én 

a nemzeti ünnepünket már csak a csobánkai iskola diákjainak online közvetített műsorával és egy 

szűk körű koszorúzással tudtuk köszönteni. 

A JÁRVÁNY ELSŐ HULLÁMÁNAK IDŐSZAKA 
A március közepén kihirdetett járványügyi veszélyhelyzet és a hozzá kapcsolódó korlátozások miatt az 

intézmény nem tudott látogatókat fogadni egészen június 18-ig. Ebben az időszakban igyekeztünk 

alkalmazkodni a helyzethez és új módszereket kikísérletezni a közösségek egyben tartásához, 

fejlesztéséhez. Közreműködtünk a Csobanka.Online helyi híreket közlő online magazin elindításában 

és folyamatos frissítésében. Mint mindenki más ezen a szakterületen, mi is online tartalmak 

gyártásába fogtunk. Április 18-án online Nosztalgia Party-t közvetítettünk. Megszerveztük a 

remélhetőleg első és utolsó Csobánkai Online Majálist együttműködve helyi civilekkel, 

intézményekkel. A munka ünnepén 12 produkciót mutattunk be online platformjainkon, amik több 

ezres nézettséget eredményeztek, aznap este pedi  lézerfénnyel világítottuk meg az Oszoly-sziklát. 

A NYÁRI LAZÍTÁS IDŐSZAKA 
A kormány június közepén feloldotta a veszélyhelyzetet és létszámkorlátozásokkal engedélyezte a 

rendezvények megtartását is. Ez az időszak hagyományosan a közművelődési évad vége, a szabadtéri 

programok kezdete, ezért az állandó programjaink jelentős része nem tudott visszatérni, de újra 

indult a kondicionáló torna, a pilates, a gyógytorna. Megkezdte a próbákat a Vadvirág Nyugdíjas 

Klub művészeti csoportja is.  

A márciusban elmaradt egészségnap pótlása ként június 24-én Csobánkára hoztuk Magyarország 

Átfogó Egészségügyi Szűrőprogramját. A sportpályán letáborozott szűrőkamion mellett előadások 

tájékoztató programok is zajlottak. 

Elindultak szabadtéri programjaink is. Két Sörteraszt tudtunk megtartani. Július 18-án Pocsai Kriszta 

csobánkai jazz énekesnő adott koncertet, augusztus 8-án pedig a hazai progresszív rock szülőatyját, 

Török Ádámot fogadtuk. 
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Augusztus 1-én másodjára is megrendeztük az 5 Nemzet Népzenei Fesztivált, ezúttal a sportpályán, 

hogy könnyebben betarthatóak legyenek járványügyi védőintézkedések. A rendezvény koncepciója, 

hogy minden Csobánkán élő nemzetiség és a magyarság népzenéje kerül színpadra ugyanazon az 

estén. Ezúttal is sikerült színvonalas programot bemutatnunk. A német nemzetiséget a Takser 

Spatzen zenekar képviselte, a szlovákokat a Pilisszentkeresztért Kulturális Egyesület művészeti 

csoportja, a roma nemzetiséget Lakatos Mónika-Rostás Mazsi duó, a szerbeket Básits Branka triója, 

az estet pedig a Sebő-együttes zárta. A fellépőgárda színvonaláról sokat elárul, hogy Lakatos Mónika 

még ebben az évben vehette át világzene egyik legnagyobb nemzetközi szakmai elismerését, a 

WOMEX életmű díjat.  

Augusztus elején helyet biztosítottunk a Vadvirág Nyugdíjas Klub negyedéves névnapi 

ünnepségének. 

Augusztus végén a csobánkai lakosokból alakult Trió Vivace zenekar lépett először színpadra a 

közösségi tér udvarán egy Retró Presszó című rendezvényen. 

Júniustól kezdve ismét szakképzett könyvtáros látja el a feladatokat a könyvtárunkban. A nyár elején 

a Pest Megyei Könyvtár munkatársainak segítségével elindult egy átfogó állományrendezési folyamat, 

aminek eredménye képen augusztusban megújulva nyithatott ki a könyvtár. A szakmai háttér ebben 

a nehéz időszakban is meghozta az eredményét, jelentősen emelkedett a könyvtár látogatóinak a 

száma. 

 

A MÁSODIK HULLÁM 
Mivel már a nyárvégi rendezvényeink kapcsán is tudatában voltunk annak, hogy településen jelen van 

a vírus, ezért több más település példáját követve és a polgármester úrral egyeztetve az óvatosság 

mellett döntöttünk és korlátozott üzemmódban indítottuk el a közművelődési évadot. A nagyobb 

rendezvényeket lemondtuk, szigorúan ügyeltünk az ekkor elvárt védőintézkedésekre. Elsődleges 

célunk volt, hogy a működő közösségeinket megtartsuk, de nem szerveztünk semmilyen programot a 

veszélyeztetett csoportok részére. 

Novemberben ismét szigorú intézkedéseket vezettek be, az intézmény ekkortól nem fogadhatott 

látogatókat. Ismét más irányba kellett fordítanunk energiáinkat. Az adventi időszak kapcsán 

visszatértünk az online tartalmak gyártásához, a hagyományos adventi gyertyagyújtásokat a 

Csobánka TV Youtube csatornán követhették a csobánkaiak. December 6-ra kisfilmet készítettünk a 

település jól ismert Mikulásának közreműködésével. 

Év végén segítettük a hivatal szociális ügyosztályát, az ilyenkor megsokasodott feladatainak 

ellátásában. Megalkottuk az 14-éven aluliaknak és 70 éven felülieknek juttatott csomagok 

biztonságos kiosztási rendszerét, és több héten keresztül osztottuk a csomagokat a jogosultaknak. 

Advent időszakára ünnepi díszbe öltöztettük a Fő teret.  
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ÁLLANDÓ PROGRAMOK 
 

Ovis Foci 
Működési időszak: január-március és szeptember-november 

 

Iskolás Foci 
Működési időszak: január-március és szeptember-november 

 

Vadvirág Nyugdíjas Klub klubnapjai 
Működési időszak: január-március és július-augusztus 

 

Pilates torna 
Működési időszak: január-március és július-november 

 

Tai-Chi edzések 
Működési időszak: novemberben tértek vissza egy alkalomra a lezárás előtt 

 

Kung-Fu edzések 
Működési időszak: novemberben tértek vissza egy alkalomra a lezárás előtt 

 

Gyógytorna 
Működési időszak: január-március és július-november 

 

Játéktár 
Működési időszak: január-március személyes jelenléttel, márciustól online 
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ARCULAT, KOMMUNIKÁCIÓ 
A Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár egy jól felismerhető, könnyen azonosítható arculatot 

épített 2019-ben is, amely megjelenik az intézmény kiadványain.  

Kommunikációs csatornáink 

Utcai plakátok, szórólap elhelyezések 

Minden fontos eseményről külön plakát és szórólap készül, amely néhány héttel az esemény előtt 

jelenik meg a településen található hirdetőhelyeken. A kiadványok digitális nyomdában készülnek, 

igényes, esztétikus megjelenésűek. 

Csobánkai Hírlevél 

A programokról hirdetések jelennek meg a lapban. A jelentősebb eseményekről utólag is 

beszámolunk. 

Csobánka.Online 

Az online magazinban kultúra rovatot működtetünk. 

Csobánka TV 

Youtube csatorna a település videós anyagainak közlésére.  

Weboldal 

A kozhaz.csobankahirek.hu címen található weboldalunk. A site hozzá lett igazítva kialakított 

arculathoz és reszponzív minősítést kapott, vagyis mobil eszközökön is használható elrendezés jelenik 

meg. 

Facebook oldal 

A közösségi tér legfontosabb kommunikációs csatornája. Minden programunk esemény formában 

jelenik meg az oldalon. A fontosabb programokat külön bejegyzésekben is népszerűsítjük. Ezen a 

felületen tesszük közzé a programjainkon készült fotókat és videókat. A bejegyzéseink jelenleg 609 

követőt érnek el, szinte azonnal. 

 

 

Csobánka - 2021. január 20. 

 




