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A. SZAKMAI MUNKA
1.

Közösségeink: Művészeti csoportok, klubok, szakkörök

Három kiemelt művészeti csoportunk a Pesterzsébeti Városi Fúvószenekar, a
Pesterzsébeti Városi Vegyeskar, a Csili Népdalkör az elmúlt esztendőben is sikeres
munkát végzett. A zenekar többször vett részt Nyugat‐Európai turnén, de szép számmal
léptek fel Pesterzsébeten is. A kórus legfontosabb koncertje Dvorzsák Requimjének
előadása volt novemberben a Szent Erzsébet templomban. A Népdalkör húsz fellépése
mellett Arany Pálma minősítést is szerzett. A Zenebarátok Klubja és a Kokas László
Zenés Színkör is több műsort tartott a Csili termeiben, szép közönségsikert aratva.
Alkotó művészeti csoportjaink 2016‐ban is Üvegvarázs Stúdió, Erzsébeti Foltkórosok,
Ikonfestők. Klubja, az Arany Kezek Tündér Ujjak Klub sikeresen működtek, a foltvarrók
ismét gyönyörű kiállítással lepték meg az érdeklődőket.
A Csilitext Klub 2016‐ban megszűntette működését elfoglaltságaik miatt nem tudtak
már időt szakítani a foglalkozásokon való részvételre, és sok nehézséggel küzd a La
Stella Stúdió is. Viszont ősszel újra indítottuk a Képzőművészeti alkotócsoportot Bunda
János festőművész, pedagógus vezetésével.
A Csili Nyugdíjas Klub, a FÉG Nyugdíjas Klub, a Bélyeggyűjtők Köre, a Galambászok, és a
Bridzs klub is folyamatosan működött. A Helytörténeti Klub tavaly tíz összejövetelt
tartott, érdekes és fontos Pesterzsébet múltjához kapcsolódó témákban.
A tánciskolát végzettekből megalakult a harmadik klubcsoportunk is. Baba‐mama
klubunkban Vörös Antal klinikai szakpszichológus volt az állandó vendég a baba korral
járó problémák megbeszélésére. Vele igazi közösségé vált a Baba‐mama klub is.
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Nem a Csili égisze alá tartozik, de intézményünkben próbál a Vajda Gipsy
Koncertzenekar, a fiatal, tehetséges erzsébetiekből álló Coda Nostra Big Band. Új színfolt
az ősi zenei és táncos hagyományainkat megújító Regélő Fehér Táltos sámándobos
tánccsoport. De nem feledkezhetünk el a régiekről sem, a Spicc & Flex jazzbalett
csoportról, a Pesterzsébeti Művészeti Stúdióról, a Csillagszemű Néptáncegyüttesről vagy
a Harsányi Gábor Színiiskoláról, hogy csak a legkiválóbb munkát végzőket említsük.
2.

Rendezvények

2. a, Színházi előadások
Felnőtt színházi bérletsorozataink népszerűsége az elmúlt évben is töretlen volt.
Az 2016/17‐s évad két változást is hozott: Új színházi székek vásárlása után a nézőtéri
ülésrendet átalakítottuk, amellyel 80 férőhellyel tudtuk bővíteni a befogadóképességet.
Illetve a korábbi színházi partner helyett az Orlai Produkcióval kötöttünk szerződést és
a Belvárosi Színház produkcióiból válogattunk.
E két változás meglepő sikert hozott. A bérletsorozat három előadására úgy lett teljes
teltházunk, hogy a belépők több mint 90 százalékát bérletben adtuk el. Soha nem adtunk
még el ennyi belépőt színházi előadásra! Bérleten kívül egy előadást hirdettünk az
elmúlt évben, szintén teltházzal, sikerrel. Májusban a L'art pour l'art társulat előadására
a jegyek már két héttel a műsor előtt elfogytak,
A Csili Duma Kabaré nézőszáma a tavaszi sorozatban jelentősen csökkent, így ebben a
formában nem folytattuk ősszel. Terembérletben járt nálunk Bödőcs Tibor önálló esttel,
aminek teltházas sikere volt, így ezt a műfajt kedvelők sem maradtak színvonalas műsor
nélkül.
A legkisebbeknek szóló Aprók színháza sorozatunkra több mint félezer bérletet tudtunk
kiadni mindkét évadban. Különösen a Fabula Bábszínház előadásai arattak osztatlan
sikert az óvodások körében. A Gyermekszínházi sorozatunkra sajnos kevésbé vevők a
helyi általános iskolák, pedig zenés és többségében nívós előadásokat igyekszünk
ajánlani. A középiskolás korosztály számára az 56‐os forradalom 60. évfordulójára az
Emlékpróba című előadást állítottuk színpadra a Theatrum Hungaricum előadásában,
nagy sikerrel.
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A családokat célozza meg a havi egyalkalmas Mesematiné című sorozatunk, szombat
vagy vasárnap délelőttönként. A bábelőadásokat hol teltházzal, hol néhány nézővel
tudtuk megtartani
2. b, Koncertek
Koncertjeinket töretlen érdeklődés mentén szervezzük, az igényes szórakoztatás
jegyében. Januárban a Magyar Kultúra Napja alkalmából Herzku Ági és a Banda adott
koncertet. Februárban Kern András volt a vendégünk Lövölde tér című műsorával,
áprilisban. Demjén Ferenc adott teltházas koncertet, Szent Iván éjszakáján igazi zenei
élmény volt Palya Bea és Szokolay Dongó Balázs varázslatos estje. Novemberben, az
Erzsébet Napok keretében, a Budapest Voices alternatív slágerei valamint Egyházi Géza
operett és musical koncertje is sok erzsébeti nézőt vonzott. Ekkor tartottuk a Dixie Kings
of Hungary koncertet számos fellépővel az egy éve elhunyt Benkó Sándor emlékére.
Nem feledkeztünk el a komolyzenét kedvelőkről sem, Chopin és Liszt zongoraestet
tartott nálunk a Kossuth díjas Hegedűs Endre. A legkisebbek zenés szórakoztatásáról
karácsony előtt az Alma együttes koncertje gondoskodott.
2.c, Művészeti események
Az NKA‐tól nyert 300.000 Ft‐os támogatás felhasználásával rendeztük meg a már
hagyományos Csili Népzenei Találkozót. Találkozónkon idén is az ország több régiójából
vettek részt együttesek, így a magyar népzene sokszínűségével találkozhattak az
érdeklődők.
Mint minden második évben, tavaly tavasszal is megszerveztük az erzsébeti Ki mit tud
tehetségkutató vetélkedőt.
2016 januárjától különleges tárlatokkal készülünk a műkedvelő, és a vizuális kultúra
iránt érdeklődő közönségének. Az akciósorozatban, a közös gondolkodás, a közönség és
a közösség kapcsolatának fontos szerepet tulajdonítunk. Minden kiállításhoz érdekes
társprogramokat tervezünk, melyekkel nem csak a meglévő műkedvelő közönséget
szeretnénk elérni. Nagy hangsúlyt fektetünk az iskolák bevonására, az interakcióra és a
lakosság megszólítására. A budapesti belvárosi galériák művészei, a Csili Művelődési
Központ és a pesterzsébeti közönség találkozásából egy izgalmas fúzió jött létre.
Kiállított, többek között Brückner János, Pereszlényi Erika, Holy Olga, Müllner Dóra, a
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Homoki Anikó és Lach Sándor művészházaspár. A Csili Csoport a 9 hónap alatt 17
programot szervezett a kiállítótérben, igen erős pozitív médiavisszhang mellett.
Tavaly augusztusban került sor a VII. Önarckép Biennáléra, közel 40 művész vett részt a
rendezvényen.
A Költészet Napján a hagyományoknak megfelelően a könyvtárunkban egésznapos
versmondás zajlott, több száz óvodás, iskolás gyerek részvételével, záróakkordként
Lukács Sándor vers‐estjét élvezhette a nagy létszámú közönség.
Örömünkre szolgált az elmúlt évben is, hogy sok partnerrel, iskolákkal, egyházakkal,
civil szervezetekkel együtt tudtuk ismét valódi, kerületi kulturális fesztivállá tenni az
Erzsébet Napokat. November‐december hónapban több mint 40 kulturális program
zajlott, zöme a Csili szervezésében.
Újra meg tudtuk hirdetni a Helytörténeti Vetélkedőnket is a kerület általános és
középiskoláinak. Kilenc kerületi iskola nevezett és vett részt a megmérettetésen és mind
a mi tapasztalatunk, mind a résztvevők visszajelzései alapján nagyon szórakoztató,
színes és élvezetes vetélkedés volt, a végén egy ajándék Sabyes koncerttel. Saját erőből
és támogatóinknak köszönhetően sok értékes, hasznos díjat és jutalmat tudtunk átadni
az iskoláknak.
Szerencsére pályázati támogatás nélkül is meg tudtuk rendezni a hagyományos
Egyházzenei Kórushangversenyt a Pesterzsébeti Főplébánia Templomban, mely ismét
összekapcsolódott az Adventi Gyertyagyújtással. A nagysikerű hangversenyen hat kórus
adott egyéni koncertet, majd ők alkották az egyesített kórust, amely nagy sikerrel
adventi népénekeket és Kodály Zoltán Adventi ének c. művét adta elő.
A harmadik, és negyedik alkalommal megrendezésre került Csili Open Slam Poetry
verseny programunk egyre nagyobb létszámban vonzza a fiatalokat, 2016‐ban
huszonkét versenyzőnk volt, míg az elsőn csak nyolccal indítottunk, de ugyanilyen
arányban nő a közönség is.

2. d, Ismeretterjesztő előadások
Pázmány Senior Akadémia címmel megvettünk egy kihelyezett előadássorozatot,
amelyet ingyenesen hirdettünk meg hat szerda délutánon, Mintegy 115 fő, zömében
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nyugdíjas látogatta az előadásokat. Kb. 40 fő tanúsítványt is szerzett, vagyis mindegyik
előadáson részt vett és igényelte a papírt róla.
A „Rendhagyó történelemórák” záró előadására 2016. év januárjában került sor „A
múltat végképp eltörölni?” rendszerváltás és emlékezetpolitika címmel.
A napi eseményeket követve, azok magyarázatára hét részes migrációs előadássorozatot
tartottunk szakértők bevonásával, átlag 30 fő részvételével.
Pszichológia

ismeretterjesztő

előadássorozat

kezdődött

szeptemberben

a

gyermeknevelés problémáiról. Itt is 40 fő volt az átlaglétszám.
Tavasszal 110, ősszel 302 tanuló részvételével tartottuk „Süssünk, süssünk valamit!…”
című kemencés hetünket a Csili udvarán, a Hon‐ és Népismeret a gyakorlatban 5.
osztályosoknak

tematika

alapján.

Pékmester

irányításával

közös

kenyér

és

tésztakészítés, sütés volt az elsajátítandó ismeret.
Felnőtteknek szóló Rétes tanfolyamunkon 11 fő vett részt.
2. e, közösségi rendezvények
Télűző farsangi felvonulás a Kosutiban, kiszebáb égetéssel. Immár hagyományosan
megrendezésre kerülő programunk 2016‐ban is sok érdeklődőt vonzott. Sikeres volt a
jelmezverseny és a Bab Társulat hangulatos előadása is. A rendezvényen több százan
vettek részt.
Első alkalommal megrendezésre került Disznótoros programunkon több mint 200‐an
vettek részt, mely megerősített bennünket abban, hogy hagyományteremtő szándékkal
2017‐ben is megrendezzük rendezvényt.
A majális ma már a Csiliben egyenlő a Civil kurázsi című családi‐közösségi egész napos
játékkal, melyet tavaly is sikerült jó hangulatban megszerveznünk.
A Gyermeknap rendezvényünk tarka programmal közel 1000 látogatót vonzott, de
sikeres volt a „Nyuszi‐váró nap”, az Állatok Világnapja, sajnos kevésbé a KARÁCSONYI
KÉSZÜLŐDÉS

címet

viselő

egésznapos

családi

program.

A 2016‐ben az augusztus 20. ünnephez kötődő Szent István Napi Forgatagot, a
hagyományoknak megfelelően aug. 19‐én rendeztük meg, a korábbi évekhez képest
rövidebb, de tartalmasabb, sokszínűbb programmal.
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A

színpadi

programot

követően

ismét

tűzijátékkal

örvendeztettük

meg

a

pesterzsébetieket, ezúttal új helyszínen, az Erzsébet téren, ahol a Főplébánia templom
igazi szép és méltó hátteret biztosított ennek a népszerű látványosságnak.
Sikeres volt a Népegészségügyi Osztállyal közösen szervezett, a Pesterzsébeti
Önkormányzat támogatásával megvalósított Egészségnap a Kosutiban. Mintegy 1500 fő
vett részt a különböző vizsgálatokon, bemutatókon.

November 30‐án, az AIDS

világnapon idén is kiváló előadásokat hallhattak a diákok drogról, megelőzésről Dr.
Zacher Gábortól és Dr. Szlávik Lászlótól a Csili színháztermében.
2. f, Táncos rendezvények
Az NKA támogatásával szervezzük évek óta családi táncházunkat a Téka Együttessel, ma
már állandó vendégkoszorúval, évi 10‐12 alkalommal.
Minden hét szerdáján a Társaság Kedvelők Klubjába várjuk a táncot kedvelőket, ahol
élőzenére hódolhatnak szenvedélyüknek. Látogatóinak száma általában 130‐150 fő.
Hasonló a látogatottsága minden hónap második péntekén a Calypso táncesteknek is.
A korábbi évekhez hasonlóan – őrizve a Csili közel egy évszázados táncos‐zenés
hagyományát‐, a népszerűbb névnapokhoz (Anna, Katalin, Erzsébet), illetve farsanghoz
kötődően bálokat is tartottunk a klubnapokon, meghosszabbított időtartammal,
meghívott előadókkal.
A hagyományos Erzsébet bálunk november 19‐n volt nagyszerű hangulattal, a
jampeckorszak megidézésével.
2.g, Önkormányzati és terembérletes rendezvények
Az elmúlt esztendőben csak a Csili színháztermében 185 olyan rendezvény zajlott,
melyet külső szervezet rendezett, tehát mondhatnók kétnaponta zajlott egy‐egy külsős
program. Civil szervezetek, pártok, cégek, intézmények és Pesterzsébet önkormányzata
használja ki rendszeresen a ház lehetőségeit, természetesen a kisebb termeket is. De
részt veszünk az önkormányzat szabadtéri rendezvényeinek előkészítésében és
lebonyolításában egyaránt.
3. Tanfolyamok
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Művészi torna tanfolyamunk hosszú ideje működik intézményünkben, Zémann Erika
1995 óta foglalkozik itt a gyermekekkel. Az egyik legjobban látogatott tanfolyamunk,
több korosztályban működik, öt csoportban. A legügyesebbek az ESMTK Ritmikus
gimnasztika szakosztályában versenyeznek tovább.
2005 őszén indult a Rabóczki Mónika vezette dinamik aerobik. Hosszú évek óta stabilan,
nyereségesen működő tanfolyamunk, három csoportban járnak ide a gyerekek. A
tehetségesek rendszeresen és sikeresen versenyeznek a különböző megmérettetéseken.
A Klasszikus balett‐tanfolyam létszáma jelentősen megemelkedett, mióta Balogh Rita az
oktató. Fiatal, kedves egyénisége meghódította a kisgyermekeket. 2016 őszétől heti
egyszer felnőtt balettet is indítottunk, ennek is folyamatosan nő a létszáma.
A Basic Step Aerobik tanfolyam és a Body and mind kurzus is kialakult csapattal
rendelkező csoport.
2016. első és második félévében 20 egészségmegőrző tornacsoportot működtettünk
elsősorban az idősebb korosztály számára.
Az év során két számítógépes kezdő, illetve két okostelefon‐kezelő csoportot tudtunk
szervezni.
A Csili Tánciskola az elmúlt években, a tavalyi oktatóváltás ellenére, egyik legsikeresebb
tanfolyami formánk. Kezdők és haladók részére is el tudtuk indítani félévente
csoportjainkat.
4. Könyvtár
A könyvtár a 2016‐os évben is törekedett arra, hogy egy hasznosan működő közösségi
teret alakítson ki olvasói, látogatói számára. Ennek érdekében a kis könyvtárak előnyét
kihasználva igyekszünk személyes kontaktust teremteni látogatóinkkal. A különböző
témában megrendezett kiállításokkal is törekszünk arra, hogy olvasóink, látogatóink
kellemes légkörben tölthessék szabad idejüket. Tavaly állománygyarapításra nagyobb
összeg állt rendelkezésünkre. Ennek ellenére az olvasói szokások változása, átalakulása
következtében a könyvtárlátogatók száma sajnos csökkenő tendenciát mutat (765 fő).
Hét kiállítás, hat rendezvény fémjelezte a könyvtár közművelődési tevékenységét tavaly.
Köztük legnagyobb sikert a Magyar Népmese Napja játékos, interaktív mese feldolgozása
aratta.
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A könyvtár specialitása, hogy helytörténeti és családkutatáshoz használandó
dokumentumok helyben használható formában állnak rendelkezésre, illetve olvasóink
ingyenesen

hozzáférhetnek

az

Arcanum

Digitális

Tudománytár

többmilliós

adatbázisához.
5. Táborok
Táboraink mindig nagyon népszerűek a gyermek körében, s a szülők is elégedettek a
szolgáltatásokkal. 2016‐ban 13 tábort szerveztünk, átlag 16 fő részvételével. Többek
közt kézműves, lovas, kemencés, bűvész, képzőművész, képregény‐készítő stb.
témakörökben.
6. Egyéb szolgáltatások
Egész évben a lakosság rendelkezésére áll a Csili információjában a Teleház
szolgáltatásunk, elsősorban a jegyárusítás és a fénymásolás a keresett.
A TÁMOP pályázat már több éve lejárt, de tavaly még a kötelező fenntartási időszakot
élve kilenc foglalkozást tartottunk 376 gyermek részvételével.
Pályaválasztási börzénket 700 gyermek tekintette meg a 30 kiállító iskola standjait.
A Csili NET‐klub az informatika világában önkéntes segítőkkel igyekszik elnavigálni az
elsősorban idős látogatókat.
7. 100 éves a Csili - project
2016‐ban sokat dolgoztak kollégáink a Csili centenáriumi ünnepségének előkészítésén.
Összeállt a program, sikerült a fővédnökök, védnökök, valamint a támogatók egy
részének megnyerése a project számára. Elkészült a project logója és több más arculati
elem is.
B, GAZDASÁGI EREDMÉNYEINK
1.

Személyi feltételek

Az év során 23,5 státusszal működtünk, időlegesen több álláshelyet nem tudtunk
betölteni (technikus, segédmunkás). Feladataink végrehajtásában jelentős szerepet
töltöttek be a közhasznú munkások és az önkéntesek, úgy fizikai, mint a szellemi
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munkakörökben. Úgyszintén jelentős segítséget nyújtanak, elsősorban a kisegítő
munkákban (udvar, takarítás, stb.) a közérdekű munkára ítéltek.
2.

Pénzügyi feltételek

Éves pénzügyi forgalmunk meghaladta a 200 millió forintot. Kiadásainkban,
bevételeinkben megtartottuk az egyensúlyt. Bevételi kötelezettségünket túlteljesítettük.
Rendszeresen pályáztunk, 2016‐ban az alábbi nyereményeket értük el:
NKA Gyermek Táncház

1.400.000 Ft

NKA Népzenei Találkozó

300.000 Ft

NKA Erzsébet Napok

300.000 Ft

Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 227.000 Ft
Közművelődési érdekeltségnövelő tám. 191.000 Ft
Egészségnap

900.000 Ft

AIDS Világnap

300.000 Ft

Rendhagyó énekórák

170.000 Ft

Önkormányzati Bizottsági támogatás

580.000 Ft

Összesen:

4.358.000 Ft

Magán és jogi személyektől kapott támogatás:
Összesen:
3.

400.000 Ft

Marketing munkánk

A Pesterzsébet újságban továbbra is egy egész oldalon jelentethetjük meg aktuális
programajánlónkat, amit igyekszünk a leghatékonyabban kihasználni. A féléves
programajánlónk a korábbi 4, illetve 8 oldal helyett már stabilan 12 oldalas, amely
lehetőséget ad a rendezvények részletezésére és több illusztráció elhelyezésére. A
WordPress alapú honlapunk tovább fejlődött, a bejáratott séma jól működik. A Mailchip
alapú hírlevelünk tovább tematizálódott. A "sima" hírlevél mellett a gyerekprogramokról
és a történelmi, ismeretterjesztő programokról is külön hírlevelet kapnak az arra
feliratkozók.
Óriási növekedést ért el Facebook oldalunk, amely 4400 kedvelőnél jár, megelőzve a
főváros többi hasonló jellegű intézményét. Ez a tavalyi évben 900 új kedvelőt jelent.
Aktivitásunk továbbra is kiemelkedő: gyakorlatilag minden eseményről pár napon belül
képgaléria kerül fel, illetve az eseményeink is többségükben szerepelnek a Facebook‐on.
Kiemelt programjainkról fizetett hirdetéseket jelentetünk meg ezen a felületen.
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Belső televíziós hálózatunk képújságja továbbra is az aktuális programjainkról
tájékoztat és az ESTV‐nek, valamint a Lakitelek Rádiónak is rendszeresen küldünk
anyagokat.
4.

Tárgyi feltételek

Épületünkben felújítás tavaly nem történt, de tervek már készültek. Berendezési tárgyak
területén sikerült előre lépnünk, befejeztük a színházterem székeinek cseréjét és
sikerült műszaki‐, hangosítási‐, valamint világítástechnikai területen is gyarapodnunk.
Sajnos a színházterem légkondicionálója már két éve használhatatlan.

C. ÖSSZESÉGÉBEN:
Az év során 81 rendszeres művelődési formát működtettünk, több mint 3000
taggal, 168 művészeti – szórakoztató - közösségi rendezvényt szerveztünk, több
mint 30 000 fő résztvevővel. Könyvtárunkba az elmúlt esztendőben 765 fő
iratkozott be. A 99 ismeretterjesztő előadáson mintegy másfélezren vettek részt.
Nyáron tizenhárom tábort szerveztünk, melyeken 221 gyerek töltötte értelmesen
a vakáció egy részét. Több mint 3000 külső szervezet által tartott programnak
adtunk helyet és biztosítottunk a lebonyolításhoz megfelelő feltételeket.
Ezeken kb. 125 000 fő jelent meg.
Összesen legalább 300 000 fő látogatója volt 2016-ben az intézménynek, az
állandó bérlők (étterem, pince klub, nyugdíjas szervezetek, stb.) látogatóit nem
számlálva.

Kiadási

előirányzatunkat

betartottuk,

bevételi

tervünket

túlteljesítettük, meghaladtuk a 87 millió forintot. Az év során a 9 087 ezer forintot
nyertünk különböző pályázatokon.
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A Csili Művelődési Központ munkaterve a 2017-es esztendőre
A 2017. év legfontosabb célkitűzései:
‐

a szakmai szolgáltatások színvonalának, minőségének emelése,

‐

az intézmény alapításának és megnyitásának 100. évfordulójára tervezett
ünnepségsorozat professzionális előkészítése és lebonyolítása,

‐

a működéshez és célkitűzéseink eléréséhez szükséges gazdasági feltételek
megszerzése, biztosítása.

‐

az épületeink állagának megóvása, a legfontosabb javítások, felújítások elvégzése,
elvégeztetése.

1. SZAKMAI FELADATAINK
1.1.Közösségek
Művészeti csoportjaink, klubjaink, szakköreink működési feltételeit biztosítanunk kell.
Segítenünk kell céljaik megvalósításában pályázatokkal, tanácsokkal. Meg kell találnunk
a lehetőségeket, hogy valamennyi csoportunk aktívan részt vehessen a centenáriumi
rendezvénysorozatban. Keresnünk kell új közösségek létrejöttének lehetőségeit, de meg
kell őriznünk a régi, jól működőeket is. Meghirdettünk egy felnőttek aktív részvételére
épülő prózai irodalmi színpadot, reméljük, hogy az ősszel indult képzőművész körünk
életképes lesz hosszútávon is.
1.2. Rendezvények
Folytatjuk hagyományos, sikeres, bevált rendezvényeinket, így a színházi előadásokat
gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt. Arany János születésének 200. évfordulóját a Toldi
színházi változatának bemutatásával ünnepeljük a Theatrum Hungarikum előadásában.
A nagy sikerre való tekintettel idén is lesz L’art pour L’art Társulat előadás is.
Újdonság lesz a Versszínház‐bérlet középiskolásoknak, melyben a Bob és Bobek
Orchestra Weöres Sándor műveiből összeállított estjeit kínáljuk rendhagyó irodalom óra
formájában a fiataloknak.
Folytatjuk a családi Mesematiné hétvégeket is, lesz Halász Judit és Alma együttes
koncert is.
Tavasszal Gyermeknap, ősszel Állatok Világnapja színesíti a családi programok
kavalkádját.
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Lesznek természetesen koncertek is, Orosz Zoltán harmonika művész, Horváth Kornél, a
világ legjobb ütőhangszerese, Tátrai Tibor a magyar gitárvirtuóz mellett a szórakoztatás
más kiváló művészeivel találkozhatnak az erzsébeti érdeklődők.
Hagyományőrző családi rendezvényeink sorát a II. Disznótoros Fesztivál és kolbásztöltő
verseny kezdi, majd a Pesterzsébeti Téltemetés következik a Kosutiban. Lesz Nyusziváró
Nap, majálisként idén is megrendezzük a Civil kurázsi vetélkedőt a Csili udvarán.
Lesz idén is Csili Népzenei Találkozó, Szépkorúak kulturális bemutatója, Szabadtéri
egészségnap a Kosutiban, novemberben AIDS Világnapi rendezvény.
Színvonalas programokkal tartjuk meg kulturális ünnepeinket. a Magyar Kultúra Napját,
a Költészet Napját, a Magyar Népmese Napját, az Erzsébet Napok Kulturális Fesztivált.
Átvett feladatként idén is szervezzük a Győztesek Gáláját, a Millenniumi és Szent István
Kupa vetélkedőjét.
Augusztus 19‐én készülünk a Szent István Napi Forgatag kiemelt programunkra, s
természetesen továbbra is aktív résztvevői leszünk a kerületi és önkormányzati
rendezvényeknek.
Áprilisban és novemberben is megtartjuk a Csili Open Slam Poetry Verseny, és egész
évben lesz családi táncház a Téka Együttessel.
Folytatjuk a Csili Csoport képzőművészeti bemutatóit erzsébeti és belvárosi
művészekkel felváltva.
1.3.Tanfolyamok
Mozgásos tanfolyamaink idén is rendelkezésre állnak és folytatódnak a népi
hagyományokra épülő kemencés programok is.
1.4 Ismeretterjesztés
Folytatódnak a „Rendhagyó történelemórák”a Csiliben, valamint a pszichológia
előadások is.
1.5. Könyvtár
Szűkös anyagi forrásaink ellenére is szeretnénk olvasóinknak színvonalas, sokoldalú
szolgáltatásokat nyújtani. Az év során a teljeskörű állományleltárt is el kell végeznünk.
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Legfontosabb feladataink az olvasók számának megtartása és speciális ‐ csak ebben a
könyvtárban hozzáférhető ‐ szolgáltatások kialakítása.
1.6. Táborok
Idén is hirdetjük nyári táborainkat, többek között üvegfestő, papírvarázs, agyagos,
kemencés, képzőművészeti, kézműves, stb. témakörökben. De lesz médiatábor is
kicsiknek!
1.7. 100 éves project
A Csili Művelődési Központ idén alapításának, jövő tavasszal megnyitásának 100.
évfordulóját ünnepelheti. Magyarországon igen kevés számban található hasonló,
évszázados közművelődési intézmény, ezért a fennállás centenáriumára olyan
ünnepségsorozatot képzelünk el:
‐

mely az országban, sőt a határokon túl is felkeltheti a kultúra iránt érdeklődő
közönség figyelmét,

‐

amely nem csak erről az egy művelődési házról szól, hanem elsősorban az azt
körülölelő és éltető közösségről, Pesterzsébetről,

‐

amely egyben felhívja a figyelmet a hazánkban speciálisan kialakult közösségi,
közművelődés intézményrendszerre is.

A fentieket figyelembe véve a projekt keretében elsősorban olyan programokban
gondolkodunk, melyek hagyománnyá válhatnak kerületünkben, melyek nem csupán
lezárnak egy évszázadot, hanem egyben megnyitnak egy újat is. Pesterzsébet és a CSILI
eddigi száz évét egy több hónapon át tartó összművészeti projekttel kívánjuk
feldolgozni. Pesti Erzsébet nevű teremtett karakterünk végigvándorol az évtizedeken,
mindig újjászületve, az adott kornak megfelelő lényeges/jellemző történéseket,
szituációkat, híres vagy hírhedt pesterzsébetieket bemutatva.
Ez a projekt nemcsak egy lényegében hiteles áttekintést ad Pesterzsébet elmúlt száz
évéről, hanem a különböző művészeti ágak bevonásával egy igazi, méltó, hosszantartó,
emlékezetes programsorozatot is kíván nyújtani a 100 éves CSILI Művelődési
Központnak. Nem mellesleg megszólítva ezzel Pesterzsébet lakosságát, akik a művészet
eszközén keresztül betekintést nyerhetnek lakóhelyük történeti és elképzelt értékeibe,
és aktív részesei lehetnek a tervezett programsorozatnak.

A részletes programot

mellékeltük.
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2. SZEMÉLYI, GAZDASÁGI, TÁRGYI FELTÉTELEINK
2017‐ben lehetőségünk nyílt egy fő technikussal bővíteni létszámunkat, mely így 24,5
státusz.

Egyelőre

nincs

pontos

információnk

a

közhasznú

munkások

idei

foglalkoztatásáról. Továbbra is számítunk önkénteseinkre, sőt igyekszünk számukat
bővíteni.
Az idei költségvetés lehetőséget biztosít számunkra a kiegyensúlyozott feladatellátásra.
A centenáriumi rendezvénysorozat megvalósításához azonban még jelentős külső
forrásokat kell találnunk.
Elengedhetetlenné vált a színháztermi légkondicionáló berendezés kicserélése, mert a
jelenlegi már a légcserére is alkalmatlan. Több helyütt beáznak épületeink, már a
normális működést is veszélyeztetve. Fontos lenne, hogy a 100. születésnapot méltó
környezetben tudjuk megünnepelni.
Budapest, 2017. február 24.
Várhalmi András
igazgató

Határozati javaslat:
Pesterzsébet Önkormányzatának Oktatási-, Kulturális-, Ifjúsági-, és Informatikai
Bizottsága
1. A Csili Művelődési Központ 2016. évi szakmai és pénzügyi helyzetéről
készített beszámolóját, és a Csili Művelődési Központ 2017. évi munkatervét
elfogadja.

Mellékletek:
1.
2.
3.
4.

2016. éves pénzforgalmi jelentés
Statisztikai adatok a szakmai tevékenységről
2017. évi eseménynaptár
Munkaanyag az intézmény 100 éves születésnapjának megünneplésére
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