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Beszámoló a Csili Művelődési Központ  

2017 évi tevékenységéről 

 

 

2017-ben sikerült hagyományos tevékenységeinket fenntartani - különösen a 

centenáriumhoz kapcsolódóan -, és néhány új formát kezdeményezni, melyekből 

reményeink szerint egyszer majd hagyományok válhatnak. Az esztendőre elfogadott 

munkatervünkben legfontosabb célkitűzéseinkként az alábbiakat fogalmaztuk meg: 

-  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. 

 

I. Szakmai tevékenységünk 

a, Közösségeink: művészeti csoportok, klubok, szakkörök 

2017-ben egy új csoportunk alakult, a felnőtt színjátszó csoport, év végén egy csoport 

jelentette be, hogy nem folytatja a közös munkát, a Zenebarátok Klubja. Újjáalakult és 

megerősödött a Felnőtt Képzőművész Kör. Külföldön is járt nagy sikerrel a Városi 

Vegyeskar és a Városi Fúvószenekar. A Vegyeskar Mozart Requiemjének sikeres 

bemutatóján is közreműködött a Szent Erzsébet templomban. Népdalkörünk a 

centenáriumi rendezvények szinte mindegyikén fellépett. Ha kis létszámmal is, de jó 

hangulatban működik a Kártyaklub, a Társasjáték klub, a Bridzsklub. Iparművészeti 

csoportjaink zavartalanul végezték feladataikat. Nyugdíjas Klubunk, Baba mama 

klubunk kialakult bázissal rendelkezik. Bélyeggyűjtő szakkörünk tavaly is sikeres 

Bélyegfesztivált szervezett.  A Helytörténeti Klubunk tavaly is 10 sikeres előadást tartott, 

sajnos betegsége miatt a második félévtől nélkülöznünk kellett meghatározó vezetőnk, 

Kökényné Kalmár Veronika jelenlétét. 

 

b, Rendezvények 

- Színházi programok 

Folytattuk sikeres rendezvényeink sorát. Az év során több mint ezer bérletest 

fogadtunk Aprók Színháza sorozatunkra (2016/17 bérlet sorozat: 516 bérletet, 

jegy: 148 jegy 2017/18 bérlet sorozatra: 530 bérlet, jegy: 323 jegy). A 

Gyermekszínházi bérletsorozatunk létszáma is megnövekedett, mivel 

színvonalas, látványos, különleges élményt adó előadásokat hoztunk, igaz így 
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magasabb kiadásokkal kellett számolnunk. Új kísérletbe fogtunk a 

középiskolások számára szervezett előadások tekintetében, több kiemelkedő 

minőségű előadás megtartásával. Sajnos ezek látogatottsága még nem érte el a 

szükséges mértéket. Arany János születésének 200. évfordulójára két színházi 

előadással is megemlékeztünk. Mesematiné sorozatunkban bábelőadásokkal 

kedveskedtünk szombat délelőttönként az erzsébeti családoknak. 

Felnőtt színházi bérletsorozataink népszerűsége az elmúlt évben is töretlen volt, 

annak ellenére, hogy a könnyed, szórakoztató előadások közé fajsúlyosabb, 

elgondolkodtatóbb, talán kicsit közönség megosztóbb darabokat is 

beválasztottunk. 

Bérleten kívül 3 előadást hirdettünk az elmúlt évben, szintén anyagi és 

közönségsikerrel. Ebből egy táncszínházi előadás volt, a Duna Művészegyüttes 

Feketetó című előadása.  

- koncertek 

Tavaly több nagy koncertet tartottunk , fellépett Orosz Zoltán, a Fugato Orchestra 

és Tátrai Tibor, Elekes Zoltán és a Sámson zenekar, a  Dixie Kings of Hungary a 

Coda Nostra Big Banddal, valamint szerveztünk egy Frank Sinatra emlékműsort. 

Koncertet adott az Anima Soni zenekar is. Halász Judit és az Alma együttes 

megszokott, bejáratott, népszerű koncertjei a Csilinek. Mind a két gyermekeknek 

szóló koncerten több mint ötszázan vettek részt. A decemberben átadott Csili 

Alsóállomás Klubunkban két kisebb rockkoncertet tartottunk. 

 

- közösségi és művészeti programok 

2017-ben 2. alkalommal rendeztük meg Disznótoros fesztiválunkat, illetve 4. 

alkalommal hirdettük meg Civil Kurázsi rendezvényünket, amelyre családokat, 

baráti társaságokat, civil szervezeteket, közösségeket invitáltunk. Megtartottuk 

2017-ben is a Csili Népzenei találkozót, a Szépkorúak kulturális bemutatóját.  

 

A 2017-ben az Augusztus 20. ünnephez kötődő Szent István Napi Forgatagot, a 

hagyományoknak megfelelően aug. 19-én rendeztük meg, a korábbiakhoz képest 

még erősebben fókuszálva a gyerekekre.  

A színpadi programot követően ismét tűzijátékkal örvendeztettük meg a 

pesterzsébetieket, ismét az Erzsébet téren, ahol a Főplébánia templom igazi szép 

és méltó hátteret biztosított ennek a népszerű látványosságnak.  

 A Magyar Kultúra napján a Csiliben is csoportot működtető Csillagszemű 

Táncegyüttes bravúros, szívet- lelket gyönyörködtető előadásával ünnepeltünk. 

A Költészet Napján a hagyományoknak megfelelően a könyvtárunkban egész 

napos versmondás zajlott, több száz óvodás, iskolás gyerek részvételével, 
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záróakkordként Bencze Ilona színésznő, a Költők társaságába című versestjét 

élvezhette a nagy létszámú közönség. 

Az Erzsébet-napok Kulturális Fesztivál keretében újra meg tudtuk hirdetni a 

Helytörténeti Vetélkedőnket is a kerület általános és középiskoláinak. Központi 

téma természetesen ezen is a 100 éves Csili volt. 9 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 Opitz Barbi koncerttel. Saját erőből és támogatóinknak 

köszönhetően sok értékes, hasznos díjat és jutalmat tudtunk ismét átadni az 

iskoláknak!  

Az Erzsébet Napok Kulturális Fesztivál keretében újra megrendeztük a 

hagyományos Egyházzenei Kórushangversenyt a Pesterzsébeti Főplébánia 

Templomban, mely ismét összekapcsolódott az Adventi Gyertyagyújtással. 

Átvett feladatként tavaly is megszerveztük a Millenniumi-, és Szent István Kupa 

vetélkedőt, és részt vettünk a Győztesek gálája lebonyolításában. 

Igazi családi program volt a Gyermeknap, tavaly újdonságként Utazó 

planetáriummal, valamint az Állatok világnapja rendezvény.  

Sikeres volt a Magyar Népmese Napja, ahol a „Farkastanya” c. mese interaktív 

feldolgozásával varázsoltuk el a kerületi óvodás, iskoláskorú gyermekeket. 

 

Hagyományos ünnepváró rendezvény elsősorban a kisgyermekes családok 

számára a húsvéti Nyuszi-váró nap és a decemberi KARÁCSONYI  KÉSZÜLŐDÉS . 

Tavaly két sikeres slam-poetry versenyt szerveztünk. 

- táncos rendezvények 

A Társaság Kedvelők Klubjában 2015-ben kezdtük el azt a működési formát, hogy 

3-4 zenekarral dolgozunk, akik egymást váltva szolgáltatják a zenét a klubban. Ez 

a koncepció továbbra is jól működik, a klub látogatóinak száma elfogadható 

szinten van, 130-150 fő. A nyári látogatottságnak sajnos igen rosszat tett a 

színháztermi légkondicionálás hiánya. 

A korábbi évekhez hasonlóan, a népszerűbb névnapokhoz (Anna, Katalin, 

Erzsébet), illetve farsanghoz kötődően bálokat is tartottunk a klubnapokon, 

meghosszabbított időtartammal, meghívott előadókkal, ezzel is őrizve a Csili 

közel egy évszázados táncos-zenés hagyományát.  

Havi egy alkalommal, minden hó második péntekén működtetjük a Calypso 

klubot, ahová alkalmanként átlag 130 fő látogat, hogy színvonalas élő zenére 

táncolhasson. 
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A hagyományos Erzsébet Bálunk november 18-n volt, tavaly a 100 éves Csili 

rendezvénysorozat részeként Sisi bált hirdettünk meg, megidézve Sisi korának 

zenei és udvari szokásait. Az Erzsébet bálok történetében először a bál első 

órájában bécsi báli zenét játszó vonós kamarazenekar szolgáltatta a zenét, 

vonzóvá téve ezt a nagy múltú, protokolláris rendezvényt.  

Szépen felfejlődött, rendszeresen járnak rá a táncolni vágyók, igazi családi 

program a Téka táncház. Tavaly pályázati pénzt is nyerünk a költségek 

fedezetére, így anyagilag sem ráfizetéses az egyre közkedveltebb program 

c, Tanfolyamok 

 

2017-ben 10 gyermek tanfolyam működött a Csiliben, közülük a művészi torna a 

leglátogatottabb, 1995. év óta Zémann Erika vezetésével, több korosztályban, 5 

csoportban működik. A legügyesebbek rendszeresen versenyeznek. Minden 

évben záró előadáson mutatják be a tanultakat a tanfolyamra járó gyermekek 

szüleiknek, nagyszüleiknek, illetve nyáron sokan tábor keretében tovább 

fejlesztik tudásukat. Ugyancsak sikeres a dinamik aerobik és a klasszikus balett 

tanfolyam. 

2017-ben 14 tánciskolai tanfolyamot indítottunk. A kezdő csoportok majdnem 

teljes létszámmal lépnek tovább a haladó szintre, majd többen folytatják tudásuk 

csiszolását a Táncklubokban. 

Tavaly mindkét félévben 19-19 egészségmegőrző torna csoportot indítottunk, 
elsősorban idősek számára. Új közkedvelt forma lett az Örömtánc foglalkozás. 
 

d, Ismeretterjesztés 

 

Tavaly a Rendhagyó történelemórák sorozatban 9 előadást tartottunk. A Kárpát-

medence népei címmel, 356 fő részvételével. Próbálkoztunk Pszichológia 

ismeretterjesztő sorozat szervezésével is, elsősorban családi, nevelési 

kérdésekkel, de a kisszámú látogató miatt ezt nem folytattuk. 

AIDS világnap alkalmából két teltházas előadás tartottunk az iskolák számára. 

Pályaválasztási Börzénk az elmúlt évben is nagyon sikeres volt, egyre több a 

résztvevő iskola és a látogató is. 

 

Népi kultúrát megismertető programjaink közül kiemelkedik a tavaszi 

KEMENCÉS HÉT, melyen 168 fő tanuló vett részt. Tavaly 2 alkalommal tartottunk 

réteskészítő hétvégét is. 

 

2017-ben sikeresen befejeztük a TÁMOP pályázatunk fenntartási időszakát.  
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Ismeretterjesztő nagyrendezvényünk az EGÉSZSÉGNAP a sétáló utcában, 

melynek tavaly Katus Attila volt a sztárvendége. Sokan keresték fel a különböző 

egészségügyi szolgáltatásokat nyújtó sátrainkat. 

 

e, Kiállítások 

 

Tavaly két nagy színháztermi kiállítást tartottunk, a Lego kiállítást kb. 600-an,             

a Star Wars Világ kiállítást több mint ezren tekintették meg. 

Tavaly kiemelt év volt a Csili csoport kiállítások terén is. Nyolc különleges tárlatot 

tekinthettek meg az érdeklődők. Köztük helyi kötődésű volt a Sturcz család, a 

Gulyás család, a Homoki Anikó-Lach Sándor művészházaspár kiállítása. 

Unicumnak számítottak Verebics Ágnes, Hajdú Zsolt, Leitner Levente, Andreas 

Fogarassi, Tóth Márton Emil fiatal, de már jelentős  sikereket elérő 

képzőművészek erzsébeti bemutatkozásai. 

f, Könyvtár 

 

Sajnos a könyvtár látogatottságának csökkenés, mint tendencia nem állt meg. 

Ősszel mindkét szakalkalmazottunk eltávozott, nyugdíjba vonulás, illetve kilépés 

miatt. Pótlásukat egyelőre nem tudtuk megoldani. 

 

g, Táborok 

 

2017-ben 13 nyári napközis tábort szerveztünk és 229 fő  részt vevővel. Volt 

többek között Agyagos tábor, Kisbence kemencés tábor, Bűvész- és Képregény 

készítő. Minden évben igen népszerűek és rendkívül keresettek táboraink, fontos 

szükségletet elégítenek ki. 

 

h, 100 éves születésnapi project 

 

2017. őszén ünnepeltük alapításunk 100 évfordulóját. Nagy kedvvel és energiával 

állítottuk össze centenáriumi rendezvénysorozatunkat. Szeptemberben 

rendhagyó sajtótájékoztatóval indítottunk, aztán két hónapig jártuk Pesterzsébet 

utcáit „Kultbarkasunkkal”, kis nívós műsort, helytörténeti érdekességet, 

közösségi élményt nyújtva a pesterzsébetieknek. A születésnap jegyében 

szerveztük Erzsébet Bálunkat, Operett-gálánkat. A Kórustalálkozón 14 erzsébeti 

énekkar közösen adott műsort a Csili színháztermében, Schermann Márta 

rendezésében. Erre az alkalomra a kórusok megtanulták Gryllus Samu - Szabó T. 

Anna által Pesterzsébet elnevezéseiről, történetéről írt kórusművét. Különleges 

alkalom volt a Csili életében a 100 óra tánc rekordkísérlet, melyen több mint 

1000 fő vett részt. A vállalkozást magyar rekordként be is jegyezték. Decemberre 
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elkészült a politikai elhárítás Csiliben végzett tevékenységét bemutató tanulmány 

is. 

 

h, Külső szervek rendezvényei 

 

Tavaly külső szervek 5560 programot bonyolítottak le a Csili épületében, több 

mint 6000 órában, több mint 100.000 résztvevővel.  

Valamennyi rendezvényhez a mi személyi és technikai hozzájárulásunk is 

szükséges volt. Ebben a számban még nem szerepelnek az önkormányzat által 

szabadtéren vagy nem a Csili épületében szervezett programok. 

II. Személyi, gazdasági, tárgyi feltételeink 

2017. év a jelentős személyi változások éve volt. Többen mentek nyugdíjba vagy léptek 

ki a Csili kötelékéből, illetve betegség miatt hiányoztak. Az állandó változások nem 

kedveztek a színvonalas munkavégzésnek. Több megüresedett álláshelyet nem tudtunk 

azonnal betölteni, illetve az újonnan felvettről még próbaidő alatt kénytelenek voltunk 

megválni. Sajnos az alacsony bérszínvonal nem teszi vonzóvá a közművelődési 

munkavállalást. Fontos, hogy 1 fő technikussal tudtuk létszámunkat bővíteni. Jelentős 

feladatokat látnak el a közhasznú munkások, az önkéntesek, és a közérdekű munkára 

ítéltek is. 

Gazdasági feltételeink, költségvetésünk lehetővé tette, hogy céljainkat 2017-ben is 

megvalósíthassuk. Az önkormányzati támogatáshoz még jelentős, több mint 6 millió 

forintos egyéb támogatásokat is sikerült begyűjtenünk. Éves költségvetésünk 

meghaladta a kétszázharminc milliót, működési bevételünk a 93 milliót. 

Sajnos a nyárra tervezett felújítási munkálatok 2018-ra tolódtak, de novemberre 

elkészült a színházterem légkondicionálójának régóta esedékes felújítása. A 

közművelődési érdekeltségnövelő támogatásból tavaly asztalokat tudtunk vásárolni, 

enyhítve a bútorzatunk hiányait. Óriási eredménynek tudhatjuk be, hogy saját erőből 

sikerült tavaly felújítanunk a pincehelyiségünket, s benne megnyitni a Csili Alsóállomás 

Klubunkat. 

Összefoglalva 

2017-es esztendő ismét sikereket hozott a Csili életében. Méltó módon, új tartalmú 

és formájú rendezvényekkel kezdtük meg centenáriumunk megünneplését. 

Pénzügyi egyensúlyunkat megtartottuk, bevételi kötelezettségeinket teljesítettük. 

Hagyományos tevékenységünket a látogatók és a fenntartó megelégedésére 

végeztük. 

Budapest, 2018. február 28.      

Várhalmi András                                                                                                         

                                                                                                                  igazgató 








































