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1. OLDAL 

BESZÁMOLÓ  
a 100 éves a Csili Művelődési Központ programsorozatról 

 

Magyarországon alig-alig található olyan közművelődési intézmény, amely már 

egy évszázada szolgálja az oda járó közösségeket, munkatársai 

fáradhatatlanul dolgoznak azért, hogy a környék polgárainak kulturális 

igényeit szolgálják. A pesterzsébeti Csili ezen kevesek közé tartozik: 2017 és 

2018 fordulóján, egy éven keresztül ünnepeltük alapításunk 100. évfordulóját.  

Pesterzsébet és a Csili eddigi száz évét több 

hónapon át tartó összművészeti projekttel 

dolgoztuk fel. „Pesti Erzsi” nevű teremtett 

karakter vándorolt végig az évtizedeken, 

mindig újjászületve, az adott kornak 

megfelelő lényeges, jellemző történéseket, 

szituációkat, híres vagy hírhedt 

pesterzsébetieket bemutatva.  

Az ünnep eseményei áttekintést adtak 

Pesterzsébet elmúlt száz évéről különböző 

művészti ágak bevonásával. Igyekeztünk 

megszólítani Pesterzsébet lakóit, akik 

betekintést nyerhettek lakóhelyük 

történetébe, megismerkedhettek gyakran 

feledésbe merülő értékeivel és aktív részesei 

lehettek a programsorozatnak.  

A centenáriumi ünnepségsorozat tervezésekor célkitűzéseink a következők 

voltak: országosan, akár a határokon túl is figyelemfelkelő legyen a kultúra 

iránt érdeklődő közönség számára, illetve hogy az események ne csak a 

művelődési házról szóljanak, hanem elsősorban az azt körül ölelő közösségről, 

Pesterzsébetről. 

A projekt fővédnökei: Hoppál Péter 

kultúráért felelős államtitkár (EMMI) 

és Szalay-Bodrovniczky Alexandra 

Budapest főpolgármester-helyettese, 

védnöke: Szabados Ákos 

Pesterzsébet polgármestere voltak. 

A fentieket figyelembe véve a 

rendezvénysorozat keretében 

elsősorban olyan programokban gondolkodtunk, melyek hagyománnyá 

válhatnak kerületünkben, melyek nem csupán lezárnak egy évszázadot, 
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hanem egyben megnyitnak egy újat is, és továbbra is életben tartják Pesti 

Erzsi legendáját.  

A sorozat marketing kommunikációjában egyaránt építettünk a nagy 

sajtóvisszhangra, és a helyiek minél közvetlenebb megszólására, ezért a 

következő fantázia címet használtuk a teljes sorozatban: Pesti Erzsi Százszor 

Szép - közösségi összművészeti programsorozat.  

Figyelemfelkekő sajtótájékoztatót 

hirdettünk, nyomtatott műsorfüzetet 

jelentettünk meg 10.000 példányban, új 

intézményi logót vezettünk be, külön 

facebook oldalt indítottunk, a hangfelvevő 

konténer mint projektindító figyelem-

felkeltés is remekül funkcionált. Többször 

adott hírt a programokról, eseményekről a 

kerületi és országos média. 

 

Rendezvényeink látogatottságát az alábbi táblázat foglalja össze: 

PROGRAM résztvevők száma 
HÍRBEÚSZTATÓ 100 fő 

KULTBARKAS, AVAGY HÁZHOZ MEGY A KULTÚRA  1000 fő 

100 HANG MESÉJE A SZÉP PESTI ERZSIRŐL 400 fő 

SISI BÁL 250 fő 

PESTERZSÉBETI KÓRUSÜNNEP 600 fő 

ÁLOM, ÁLOM, ÉDES ÁLOM 150 fő 

DR. VAJDA ÁRPÁD NEMZETKÖZI NAGYMESTERI SAKKVERSENY 100 fő 

100 ÓRA TÁNC A CSILIBEN  600 fő 

ROCKMARATHON 1000 fő 

I. SZECSŐDI IRÉN ÉS RÉTI JÓZSEF ÉNEKVERSENY  50 fő 

SZÜLETÉSNAPI ZSÚR  300 fő 

SELYEMAKVÁRIUM 300 fő 

EGÉSZSÉG- ÉS SPORTNAP  400 fő 

VII. CSILI SLAM POETRY 60 fő 

ÖSSZESEN 5310 fő 

Valóságosan ennél nagyobb számú közönséghez értek el programjaink, 

akcióink, a fenti táblázat a rendezvényen mérhető módon, ténylegesen 

megjelentek számát tartalmazza. A kivetítőkkel szabadtéren, illetve az internet 

segítségével közvetített programok látogatottsága nem volt mérhető 

számunkra. 
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Média megjelenéseink a sorozathoz kapcsolódóan: 

https://nepszava.hu/1141453_pesti-erzsi-bemutatkozasa 

http://www.origo.hu/kultura/20170921-100-eves-a-csili-muvelodesi-kozpont-pesti-erzsi-

szazszor-szep.html 

http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/kulturaert-felelos-

allamtitkarsag/hirek/szaz-eves-a-fovarosi-csili-muvelodesi-kozpont 

https://pesterzsebet.hu/100-eves-a-csili/ 

https://funzine.hu/2017/09/21/kult/egy-evszazados-tortenet-100-eves-csili-muvelodesi-

kozpont/ 

https://www.harmonet.hu/kultura/70832-pesti-erzsi-szazszor-szep.html 

https://kozossegimuvelodes.hu/2017/09/28/100-eves-a-fovarosi-csili-muvelodesi-kozpont/ 

https://szinhaz.org/csak-szinhaz/csak-szinhaz-budapest/2017/09/28/100-eves-csili-pogany-

judit-szabo-t-anna-es-gimesi-dora-vendeg/ 

http://mixonline.hu/Cikk.aspx?id=142385 

http://cornandsoda.com/100-eves-csili-muvelodesi-kozpont/ 

 

  

https://nepszava.hu/1141453_pesti-erzsi-bemutatkozasa
http://www.origo.hu/kultura/20170921-100-eves-a-csili-muvelodesi-kozpont-pesti-erzsi-szazszor-szep.html
http://www.origo.hu/kultura/20170921-100-eves-a-csili-muvelodesi-kozpont-pesti-erzsi-szazszor-szep.html
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/kulturaert-felelos-allamtitkarsag/hirek/szaz-eves-a-fovarosi-csili-muvelodesi-kozpont
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/kulturaert-felelos-allamtitkarsag/hirek/szaz-eves-a-fovarosi-csili-muvelodesi-kozpont
https://pesterzsebet.hu/100-eves-a-csili/
https://funzine.hu/2017/09/21/kult/egy-evszazados-tortenet-100-eves-csili-muvelodesi-kozpont/
https://funzine.hu/2017/09/21/kult/egy-evszazados-tortenet-100-eves-csili-muvelodesi-kozpont/
https://www.harmonet.hu/kultura/70832-pesti-erzsi-szazszor-szep.html
https://kozossegimuvelodes.hu/2017/09/28/100-eves-a-fovarosi-csili-muvelodesi-kozpont/
https://szinhaz.org/csak-szinhaz/csak-szinhaz-budapest/2017/09/28/100-eves-csili-pogany-judit-szabo-t-anna-es-gimesi-dora-vendeg/
https://szinhaz.org/csak-szinhaz/csak-szinhaz-budapest/2017/09/28/100-eves-csili-pogany-judit-szabo-t-anna-es-gimesi-dora-vendeg/
http://mixonline.hu/Cikk.aspx?id=142385
http://cornandsoda.com/100-eves-csili-muvelodesi-kozpont/
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A centenáriumi sorozat programjai:  

 

HÍRBEÚSZTATÓ 
2017. SZEPTEMBER 

Térspecifikus, interaktív előadással egybekötött 

rendhagyó sajtótájékoztatót terveztünk, 

sárkányhajózással, a megújult pesterzsébeti 

Hullám Csónakházban egy különleges, interaktív 

színházi előadással. Sajnos a rossz időjárás miatt 

az eseményre a Csili színháztermében került sor. 

 

 

KULTBARKAS, AVAGY HÁZHOZ MEGY A KULTÚRA  
2017. SZEPTEMBER – OKTÓBER 

Ősszel két hónapig jártuk Pesterzsébet utcáit „Kultbarkasunkkal”, 60 

helyszínen adtunk kis nívós műsort, helytörténeti érdekességet bemutatva, 

közösségi élményt nyújtva a pesterzsébetieknek. A fellépők a Csili művészeti 

csoportjai, más előadóművészeti civil szerveződések és meghívott művészek 

voltak. 

A rendhagyó, beharangozó programsorozat 

főbb helyszínei Pesterzsébet utcái, 

célközönsége és résztvevői a civil 

lakóközösség voltak. Ezzel sikerült a több 

hónapon át tartó esemény-sorozatot - minél 

több helyszínt és lakót megismerve - 

megismertetnünk, és kiszakadnunk a 

kulturális programok hagyományos 

tereiből.  

100 HANG MESÉJE A SZÉP PESTI ERZSIRŐL 

2017. SZEPTEMBER - OKTÓBER 

Szintén ősszel zajlott a hang-kép-játék 

felvétele. Megírtuk Pesti Erzsi egyik 

életszakaszának történetét mesében, 

Pesterzsébet 100 lakóját vontuk be kortól, 

nemtől, társadalmi hovatartozástól 

függtelenül, 100 civil embert kérünk föl 
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arra, hogy olvassa fel a mese egy-egy rövid szakaszát, amelyet a Kossuth téren 

felállított felvevő állomáson rögzítettünk.  

Az elkészült hanganyagból a CSILI-ben 2018 

februárjában egy mesejátékot mutattunk be, 

amikor a 100 civil szereplő̋ és barátaik, 

rokonaik, valamint az érdeklődők 

meghallgathatták az összevágott 

végeredményt egy némafilm megtekintése 

közben. A filmet a Pesterzsébeti Közgazdasági 

Szakgimnázium tanulói egy több hónapon át 

tartó dokumentumfilmes workshopon 

készítették el, melynek vezetője Nagy Katalin 

dokumentumfilm rendező volt. 

SISI BÁL  

2017. NOVEMBER 18. 

Az Erzsébet Nap kiemelt jelentőségű 

Pesterzsébet életében. Egyrészt a kerület 

névadójának, Erzsébet magyar királynénak, a 

népszerű Sisinek a névnapja, másrészt a 

kerület Főplébánia temploma 1909-ben 

Árpád-házi Szent Erzsébet tiszteletére lett 

felszentelve, ily módon ő a kerület védőszentje. 

Az Erzsébet Bál - amely a kerület 

legelegánsabb, protokolláris eseménye – alapgondolata a 150 éve aláírt 

kiegyezés és Erzsébet királyné volt, az ő tiszteletére Sisi Bált szerveztünk. 

PESTERZSÉBETI KÓRUSÜNNEP - ÖRÖMÉNEK PESTERZSÉBET TÖRTÉNETÉBŐL 

2017. NOVEMBER 25. 

A Csili életében kezdettől fogva jelen volt a közös éneklés, a dalárda, és 

természetesen a kóruséneklés, így a születésnapi rendezvények sorában 

kiemelkedő szerepet szántunk a Kórusünnepnek, amelyre meghívtuk a 

Pesterzsébeten működő, valamennyi kórust, gyereket és felnőttet egyaránt. A 
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programban minden résztvevő kórus rövid önálló műsort adott, mely a záró 

közös éneklésen keresztül kapcsolódik be a Pesti Erzsi projektbe. 

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, akik eredeti erzsébeti 

dokumentumok alapján írták meg az elhangzó művet. 

ÁLOM, ÁLOM, ÉDES ÁLOM… – ADVENTI OPERETT GÁLA 

2017. DECEMBER 16. 

Az opera és operett irodalom legcsodálatosabb dallamai kíséretében gyújtottuk 

meg az adventi koszorú harmadik gyertyáját. Fellépőink a városrészben jól 

ismert művészek: Újhelyi Andrea, Pohly Boglárka, Alagi János, Jenei Gábor, 

Fátrai János voltak. A varázslatos hangulatról a Lehár Kamarazenekar 

gondoskodott. 

100 ÓRA TÁNC A CSILIBEN  
2017. DECEMBER 27-31. 

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.  Csoportok és egyéni 

jelentkezők táncolták végig a 100 

órányi időtartamot, az öt nap alatt éjjel-

nappal tánctanulás, délutánonként 

táncházi zene, esténként tánczene, 

majd éjjelenként retro discó és 

hajnalban „after party”  

DR. VAJDA ÁRPÁD NEMZETKÖZI NAGYMESTERI SAKKVERSENY ÉS 

TALKSHOW  
2018. JANUÁR 28. – FEBRUÁR 6. 

A januárban lezajlott rendezvényt a 

Magyar Sakkszövetséggel közösen 

szerveztük. A versenyt az internet 

segítségével bárhonnan élőben lehetett 

követni. Igazi kuriózum volt egy 

hagyományos 9 fordulós villámverseny, 

majd aznap este Magyarország minden 

idők egyik legeredményesebb 

sakkolimpikonjával, Mádl Ildikóval zajlott 

talkshow zajlott. 
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ROCKMARATHON 
2018. FEBRUÁR 17. 

Nem csak a tánc, de a koncertek is 

emblematikus programok voltak az elmúlt 

100 évben a Csiliben. Ezen az estén az 

egykor intézményünkben játszó zenészek 

illetve zenekarok (Old Sámson, Karthágó, P 

Mobil, Hitrock) léptek fel óriási sikerrel. 

Együttműködő partnerünk a szervezésben a 

Rock múzeum kiállítási anyagokkal és egy 

nosztalgiázó talkshow lebonyolításában. 

I. SZECSŐDI IRÉN ÉS RÉTI JÓZSEF ÉNEKVERSENY  
2018. FEBRUÁR 24. 

Első alkalommal került megrendezésre 

országos énekverseny a kerületben, a 

Lajtha László Zeneiskolában. Célunk a 

hagyományteremtés és tehetséggondozás 

volt, méltó megemlékezésként a két híres 

pesterzsébeti operaénekesről. 

A rendezvényen a szakmai zsűri és az 

érdeklődő közönség előtt zajlott az 

énekverseny, két Puccini-dalművet (egy 

választott és egy kötelező), valamint egy 

általunk, kifejezetten e versenyre írt dalt adtak elő a jelentkezők a találkozón.  

SZÜLETÉSNAPI ZSÚR  
2018. MÁRCIUS 2.  

A 100 évvel ezelőtti megnyitás hangulatát 

visszaidézve ünnepeltük a megnyitás 

centenáriumát. Amiként egy évszázaddal 

ezelőtt: ünnepi beszéddel, szavalatokkal, 

kuplékkal, kórus-muzsikával, mindezek 

után zenével és tánccal ünnepeltek a 

résztvevők, most is hasonló műsorral 

készültünk. Az esten művészeti csoportjaink 

tartottak bemutatókat, illetve a dátum is 

emblematikus volt, pont ezen napon volt 100 évvel korábban a Csili 

megnyitója. 
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SELYEMAKVÁRIUM BÁBTALÁLKOZÓ, DOKUMENTUM-BÁBJÁTÉK 

2018. MÁRCIUS 24. 

A bábtalálkozó napján gyermeknek, 

felnőttnek egyaránt kínáltunk bábos 

programot. A nap délelőttjén az Astra 

Bábegyüttesre emlékezve báb-

előadásokra, illetve bábkészítésre 

vártuk a családokat a Csili-be.  

Délután egy egyedülálló vállalkozás 

„kelt életre”, hiszen hat különböző 

bábtársulat egyként összefogva 

jelenített meg egy ízig-vérig 

pesterzsébeti történetet. A jeleneteket 

Pogány Judit narrációja, játéka kötötte össze. Az előadás különlegessége volt 

továbbá, hogy az egyes társulatok eltérő technikákkal dolgoztak, láthattunk 

kesztyűs bábokat, sík figurás képmutogatókat, ledekkel belülről megvilágított 

fénybábokat, másfél méteres japán bunrakukat és tárgyanimációs jelenetet is.  

Az előadást több kameraállásból élőben közvetítettük a pesterzsébeti Kossuth 

Lajos utcán kihelyezett kivetítőn, illetve ezzel párhuzamosan ustreamen 

keresztül online is követhető volt a Csili honlapján. 

A rendezvény kiegészítéseként kiállítást nyitottunk a 64 éve létező Astra 

bábegyüttesről.  

EGÉSZSÉG- ÉS SPORTNAP  
2018. MÁJUS 19 - 20. 

Jelentős kerületi összefogással került sor 

erre a komplex rendezvényre. Szervezők 

között szerepelt XX. ker. Pesterzsébet 

Önkormányzata, BFKH XX. Kerületi 

Hivatala Népegészségügyi Osztálya, 

Pesterzsébet Önkormányzata Kábítószer-

ügyi Egyeztető Fóruma és a Csili 

Művelődési Központ. A sportnap igazi 

különlegessége a futóverseny volt: 51-en 

álltak rajthoz a Kossuth Lajos utcában, 

hogy megtegyék a 10,5 kilóméteres távot, melynek végső célja a Pesterzsébeti 

Uszoda volt. 

A legfiatalabb versenyző 14, a legidősebb 85 éves volt. Futó és biciklis 

sportprogramok, ingyenes szűrővizsgálatok, drogpreveciós és más 

betegségmegelőző szaktanácsadás, újraélesztési-bemutató, egészséggel 
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kapcsolatos termékek kóstolása és vására 

fogadta a hozzánk érkező vendégeket. A 

színpadon folyamatos sportbemutatók, 

koncertek zajlottak. 

„100 év, 100 méter” mottóval a Kosutiban 100 

méteres kaláccsal vendégeltük meg a 

pesterzsébetieket, mintegy születésnapi torta 

helyett. 

 

A SZÉPSÉG IDEÁL - VII. CSILI SLAM POETRY - TEMATIKUS VERSENY 

2018. MÁJUS 19. 

A hetedik alkalommal megrendezésre 

kerülő Csili Slam évről-évre láthatóan 

fejlődik, sikeres slammerek vesztették el itt 

a "szüzességüket". Most először adott 

témában mérték össze magukat a nem 

hagyományos költők, hogy a százszor szép 

Pesti Erzsit megörvendeztessék. 

Műsorvezetőnk Horváth Kristóf (Színész 

Bob) volt. 

 

A programsorozat lezárására 2018. 

augusztus 19-én került sor, ekkor 

sorsoltuk ki a nyereményjátékban részt 

vevők között fődíjunkat. A játékkal 

ösztönöztük, hogy minél több rendezvényen 

vegyenek részt vendégeink, hiszen 9 

különböző pecsét összegyűjtésével volt 

érvényes a gyűjtőlap.  

 

 

Decemberre elkészült a politikai elhárítás Csiliben végzett tevékenységét 

bemutató tanulmány is: Molnár János - A Csili Művelődési Központ az 

állambiztonsági iratok tükrében. Ez a különleges témát feldolgozó írás 

honlapunkon folyamatosan elérhető. 
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Pénzügyileg is jelentős volt a jubileum: cca. 16 millió forintos összköltségvetést 

fordíthattunk a sorozatra, melyhez jelentős pályázati támogatást nyertünk 

mind az EMMI-től, mind az NKA-tól. Összesen 6,9 millió Ft külső pályázati 

forrást tudtunk felhasználni a főként nem bevételes programokra, ezt 

egészítették ki támogatóink felajánlásai, ezek közül legjelentősebb Tarlós 

István főpolgármester 2 millió forintos támogatása.  

Nem a rendezvényekhez, de a jubileumhoz tartozik, hogy az Önkormányzat 

támogatásának köszönhetően 2018 nyarán elkezdődött a színházterem és a 

Protokoll terem felújítása, mely kiegészült az intézmény más területein 

található nyílászárók cseréjével is.  

Új hirdető felületekkel gazdagodtunk: két led-fal került elhelyezésre a Nagy 

Győry István utcai homlokzatunkra, illetve a színház terem előterébe két TV-t 

szereltek fel. (Ezek hatékony használatát, speciális megjelenítési lehetőségei 

miatt, még próbálgatják munkatársaink.)  

Önkormányzati támogatásnak köszönhetően a felújítás kiegészítéseként 5 

millió Ft értékű hangtechnikai fejlesztésre is sor került, az új, korszerű 

hangfalak adta lehetőségeket technikusaink szintén a mai napig próbálgatják. 

Összességében elmondható, hogy a jubileumi év mind szakmailag sok 

újdonságot, egyedi, nagyszabású, sikeres kezdeményezést tett lehetővé, mind 

jelentős infrastrukturális előrelépést eredményezett a pesterzsébeti 

kultúrakedvelő és kultúra fogyasztó közösség megelégedésére. Mostani 

feladatunk, hogy szakmailag mérlegeljük, mi érdemes arra, hogy folytassuk, 

hagyományt teremtsünk belőle, illetve jelenleg ismeretlen, hogy mit tesznek 

majd lehetővé jövő évi költségvetési kereteink. 

 

Budapest, 2018. november 27. 
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