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Beszámoló a Csili Művelődési Központ 
2018. évi tevékenységéről 

 

BEVEZETŐ 
Eseményekben gazdag évet zárt a Csili Művelődési Központ sok tekintetben: az év első felében 

még zajlottak a jubileumi évhez kapcsolódó kiemelt rendezvények, nyáron jelentős felújítást 

végeztek az épületben, a beruházás befolyásolta az őszi évadkezdésünket, valamint az 

intézmény élére szeptembertől új vezető került. 

Feladatainkat az elmúlt évben is a fenntartó XX. kerületi Önkormányzat közművelődési 
koncepciójának szellemében és az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai Bizottság által 
elfogadott éves munkatervünk alapján végeztük. Programjainkat, tevékenységünket a 
városrészekben élők igényeihez igazítottuk, napi szinten is egyik legfontosabb eleme 
koncepciónknak a civil társadalom közösségépítő folyamatainak elősegítése, támogatása volt. 
A kultúraközvetítés mellett az értékteremtéssel, értékmegőrzéssel is erősíteni kívánjuk az itt 
élők lokálpatriotizmusát, a városrészekhez való kötődésüket. 
 
2018-ban a jubileumi rendezvénysorozathoz kötődően kiemelkedő fenntartói támogatással, 

rendkívül biztonságos és jó pénzügyi helyzetben végezhettük szakmai tevékenységünket, 

melyet jelentős pályázati bevételekkel egészíthettünk ki. Általánosságban igaz, hogy mind 

szakmailag, mind pénzügyileg sikeres évet zártunk. 

A korábbi gyakorlatunknak megfelelően kínáltunk hasznos hétközbeni és hétvégi 

elfoglaltságot a pesterzsébeti polgároknak és kerületünk szomszédságában élőknek. 

Megtartottuk hagyományos rendezvényeinket, kiemelt figyelmet kaptak az év 

programkínálatában a Csili 100 éves évfordulójához kapcsolódó események, melyek egy része 

igazi csemege volt a kultúrakedvelő közönség számára.  

Alkotó művelődési közösségeink a megszokottak szerint tartották foglalkozásaikat, többen 

bemutatkoztak különböző rendezvényeken: a Pesterzsébeti Városi Vegyeskar, a Pesterzsébeti 

Városi Fúvószenekar és a Csili népdalkör rendszeres szereplője volt a kerületi ünnepségeknek, 

valamint egyéb programokon is többször felléptek, koncertezett a CodaNostra együttes, 

kiállításon mutatkoztak be az üvegfestő, a foltvarró és az ikonfestő klub tagjai.  

Állandó hobbi közösségeink rendszeresen találkoztak, a klubnapokat saját szakmai terveik 

alapján alakították. 

Töretlen népszerűségnek örvendenek a mozgásos tanfolyamok és csoportok, legyen akár szó 

gyerekekről, vagy felnőttekről. Egészségmegőrző programjainkra 19 csoportban több mint 

400 felnőtt és idős korú járt hetente.  
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Sikeres őszi évadot kezdtünk a gyermekszínházi sorozattal – jelentősen -, több mint duplájára 

nőtt a bérletet vásárlók száma a tavaszi évkezdéshez viszonyítva. A felnőtt színházi 

előadásainkat cca. 350-en látogatták, ami a korábbi évek nézőszámaihoz hasonló. 

Nagyrendezvényeink, művészeti programjaink az év első felében a 100 éves jubileumhoz 

kapcsolóan (nemzetközi sakkverseny, rockmaraton, énekverseny, bábtalálkozó, egészség- és 

sportnap) szerveződtek, a színháztermi felújítást követően, novemberben az Erzsébet napok 

eseményeire (Erzsébet-bál, koncertek, könyvbemutató, kiállítások) vártuk vendégeinket. 

Ismeretterjesztés területén népszerűek a Helytörténeti klub és a Rendhagyó történelemórák 

előadásai, mindkét sorozat 60-80 fős közönséget vonz folyamatosan, az iskolai történelem 

oktatás témáit feldolgozó előadásokon diákcsoport is rendszeres vendégünk volt. 

Erősítettük reklámtevékenységünket, közel 10 év után újra megjelentettünk őszi 

műsorfüzetet, az Erzsébet-napok programjainak népszerűsítésére szintén programfüzetet 

adtunk ki a korábbi A/4 méretű, hajtogatott ismertető helyett. Óriásplakáton hívtuk fel az 

érdeklődők figyelmét a hagyományos, egész kerületet érintő programsorozatra. 

 

INFRASTRUKTÚRA, BESZERZÉSEK 
Nyáron felújítási munkák kezdődtek a színházteremben, a hozzá kapcsolódó műszaki és raktár 

területeken, az előtérben és ruhatárban, valamint a protokoll teremben. Megújultak a 

színházterem falai és mennyezete, a színpad, az öltözők és a vizes blokkok. Átépítésre került a 

terem világítása, új hangfalak beszerzésére került sor.  

A protokoll terem teljesen megújult, új borítást kaptak a falak, átépítésre került a világítás és 

a bútorzat is megváltozott. 

Nyílászárókat cseréltek az „A” épületben, felújították a homlokzatot és a bejárati ajtókat. Új, 

korszerű és látványos reklámfelületet jelentenek a Nagy Győry István utcai felőli homlokzatra 

szerelt ledfalak. 

A felújítás elhúzódása miatt őszi színháztermi programjaink egy részét le kellett mondanunk, 

más részét át kellett szerveznünk későbbi időpontra. Ez nem kis feladatot jelentett számunkra 

és nagyfokú rugalmasságot és megértést kívánt partnereinktől, vendégeinktől. 

 

KÜLSŐ KÖRNYEZET 
Jelentős jogszabályi változások történetek, mely intézményünk tevékenységét is befolyásolja 

hosszú távon. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításai rögzítették a közművelődési 

alapszolgáltatások körét, standardokat állítottak fel az intézménytípusok tevékenységében, 

minimális felszereltségében, valamint az ott alkalmazottak végzettségeivel kapcsolatosan. 

Szintén elfogadásra került a törvénymódosításhoz kapcsolódó 20/2018. (VII.9.) EMMI 

rendelet, mely tovább pontosította a közművelődési intézmények követelményeit, egységes 
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szakmai szempontokat határoz meg a közművelődési szervezetekkel kapcsolatosan, rögzíti a 

minimális személyi, infrastrukturális és tárgyi feltételeket. A jogszabályváltozás mind a 

fenntartó önkormányzatoknak, mind a közművelődési intézményeknek a feladatellátáshoz 

kapcsolódó helyi szabályozással, valamint az intézményi alapdokumentumokkal kapcsolatos 

felülvizsgálatot és kiegészítéseket, módosításokat igényel. 

A jogszabályi változásoknak megfelelően, első lépésként elkészítettük az intézményünkben 

dolgozók képzési tervét a kulturális szakemberek továbbképzéséről szóló 32/2017. (XII.12.) 

EMMI rendelet alapján. 

 

HUMÁNERŐFORRÁSAINK 
Intézményünk engedélyezett álláshelyeinek száma 24,5 fő státusz volt. Az év során több 

munkakörben történt személyi változás: új könyvtárvezetőt neveztünk ki és új marketing 

szakembert vettünk fel tavasszal a korábbi munkatársak helyett. Nyáron Várhalmi András 

igazgató nyugdíj előtti felmentési idejét kezdte tölteni, közel három hónapig az 

igazgatóhelyettes vezette az intézményt. Ősszel a hangtechnikusaink mellé egy fénytechnikust 

tudtunk felvenni, valamint két berendező munkatársunk vált meg intézményünktől, akiket 

szerencsére heteken belül pótoltunk. Szakmai munkatársaink közül nyáron egyik fiatal 

kollégánk megvált tőlünk, helyére szeptemberben vettünk fel új szervezőt. Ősszel szintén 

nyugdíjazás előtti felmentési idejét kezdte másik népművelőnk, ez többletfeladatot jelentett 

a többi szervező számára, mert helyére csak 2019 februárjától tudunk új munkatársat 

alkalmazni. Véleményem szerint a jelentős fluktuáció egyik oka a közalkalmazotti szféra 

kulturális területének jelentős lemaradása a bérezés területén, másik oka a hátrányos 

munkaidő-beosztás (esti és hétvégi munkavégzés), melyet nincs lehetőségünk kompenzálni.   

A technikai és szakmai munkatársak változása mellett szeptembertől új igazgató került az 

intézmény élére, ami a szervezet működésének egészére kihat. 

Napi munkánk háttérfeladataiban jelentős rész hárul közfoglalkoztatott munkatársainkra. Az 

adminisztrációs területen dolgozók közül többen több éve nálunk végeznek munkát, nagy 

helyismerettel rendelkeznek. Ők a titkársági vagy könyvtári feladatvégzés mellett 

helyettesíteni tudják információs munkatársainkat betegség, vagy szabadság idején. Saját 

státuszaink között nem tudunk takarítót foglalkoztatni, a napközbeni csoportváltások miatt 

felmerülő, illetve a hirtelen, esetileg szükséges takarítást kizárólag közfoglalkoztatottak végzik. 

Sajnos egyre kevésbé tudjuk betölteni a közfoglalkoztatott státuszokat, hosszú távon nem 

jelentenek megoldást sem a berendezői, vagy takarítói feladatellátás kisegítésére, sem az 

egyre növekvő adminisztratív feladatok támogatására.   

Rendezvényeink lebonyolításában nagy segítséget nyújtanak önkénteseink, a több mint 10 fős 

csapat tagjaira egyaránt számíthatunk gyermekrendezvényeken és szabadtéri 

nagyrendezvényeken, ha kell „csak” a beengedést koordinálják, ha kell kézműveskednek.  

Nem kiszámítható előre a közmunkát teljesítők száma, sokszor megbízhatatlanok, alkalmilag 

tudunk rájuk számítani. 
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GAZDÁLKODÁSUNK 
 

Az év elején elfogadott intézményi költségvetés főösszege 247.354 eFt volt, mely év végén 
279.474 eFt előirányzat mellett 246.918 eFt teljesítéssel zárult. Saját bevételi tervünket 
(82.867 eFt) a színházterem felújítása ellenére is túlteljesítettük, közel 87,5 millió Ft-ot fizettek 
be vendégeink programjainkra vagy terembérletként. Működési támogatásként 12.850 eFt-ot 
használhattunk fel a közfoglalkoztatottak bérére.  
 
Több pályázati forrást nyertünk el: 
Táncház támogatás (2017/2018 évad) 1.000.000 Ft  Csoóri Sándor Alap 
Táncház támogatás (2018/2019 évad) 800.000 Ft  CSSP – TANCHAZ 
Népdalkör fellépő ruhák beszerzése  1.100.000 Ft CSSP - NEPZENE   
 
Emellett a közművelődési és könyvtári érdekeltségnövelő pályázaton is sikeresen vettünk 
részt az önkormányzatnak köszönhetően, a támogatásból fogasokat, koktél asztalokat 
vásároltunk, valamint kültéri plakátkereteink egy részét tudtuk lecserélni, illetve a 
könyvbeszerzésre fordítottuk. 
Sikeresen pályáztunk a Jubileumi Népzenei találkozóra, erről eddig csak értesítést kaptunk, a 
szerződéskötésre 2019-ben kerül sor. 
 
Művelődő közösségeink támogatására 17 csoport szakmai munkájának megvalósításához 
kaptunk támogatást a kerületi önkormányzat pályázatán. 
 
Gazdasági területen dolgozó munkatársaink a GAMESZ irányítása és koordinációja mellett 
elkezdte a felkészülést az új ASP szoftver bevezetésére. 
 
Az év során fenntartó önkormányzatunk belső ellenőrzést indított „A működési bevételek 
szabályszerűségi ellenőrzése” témában, a vizsgálati jelentést 2018-ban nem kaptuk meg, a 
következő év feladata lesz az intézkedési terv elkészítése a feltárt tapasztalatok alapján. 

 

SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÜNK 
 MŰVELŐDŐ KÖZÖSSÉGEK, CSOPORTOK 

Vendégeink nagy számban járnak hobbi közösségekbe, különböző szabadidős elfoglaltságot 
kínáló csoportokba. Ők jelentik a legnagyobb számban azt a közönséget, akik időről időre 
rendszeresen visszatérnek, minden héten, hónapban találkozunk velük. Alapfeladatunk volt és 
marad a továbbiakban is a „társas együttlétek” szakmai segítése, koordinálása.  
Csoportjainkba vagy térítésmentesen, vagy jelképes összegű tagdíj ellenében járhatnak az 
érdeklődők. Szakmai tevékenységük támogatása  - akár a vezető honoráriumáról, akár szakmai 
anyagköltségekről, akár csak helyiség használatról van szó – jelentős anyagi forrást igényel 
intézményünktől, illetve az Önkormányzattól. Szakmai szempontból ezek a közösségek az 
alapjai a helyi kötődésű civil szerveződéseknek, működésük, működtetésük rendkívül fontos.  
 
BABA MAMA KLUBUNK hosszú évek óta működik, célja, hogy azok a gyermek, akik még nem 
járnak, valamilyen intézménybe, közösséghez szokjanak. A mamák nagyon megszerették Vörös 
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Antal pszichológust, rendszeresen jártak az előadásokra, és bátran kérdeznek is, illetve 
témákat is ajánlanak. 
A TÁNCISKOLA, TÁNCKLUB a társastánc kedvelőinek nyújt kikapcsolódási és tanulási 
lehetőséget. Négy szinten várják az oktatók a mozogni vágyókat, melyből a kezdő szint a 
legnépszerűbb, itt folyamatosan indítunk új csoportokat, a legnagyobb tudással rendelkezők 
pedig inkább klub jelleggel működnek, akár 10-15 éve táncolnak minden hétvégén párjukkal. 
A 8 alkalmas kurzusokat két oktató vezeti, ebben az évben 17 csoportot (12 órás) indítottunk. 
Átgondolást igényel a jelenlegi idő- és csoportbeosztás. 
Az „ARANY KEZEK TÜNDÉR UJJAK” KÉZIMUNKA ÉS ALKOTÓ KLUB tagjai a régi hagyományok 

követése és megtartása mellet azok új formában való felhasználására törekszenek. 

Rendszeresen szerepelnek kiállításokon, és részt vesznek kézműves családi napjainkon. Fontos 

számukra, hogy a fiatalabb korosztálynak átadják a kötés, horgolás, hímzés tudományát és 

kedvet csináljanak a saját készítésű kézimunkák elkészítéséhez, amelyek népszerűsítésére 

legjobb színtér a családi kézműves napok. 

A CSILI VASAS BÉLYEGGYŰJTŐKÖR már hosszú ideje működik a Csiliben. Bendekovics József 

vezetésével sok kerületi iskolában tartanak szakkört, melynek keretében megismertetik és 

megszerettetik a gyerekkel is a bélyegeket. Idén már hatodik alkalommal szervezeték meg a 

dél-pesti bélyegfesztivált, ahol rendszeresen kihelyezett postahivatal is működtetnek. Mindig 

igyekeznek az alkalomhoz és éppen aktuális pesterzsébeti neves évfordulókhoz bélyegeket 

gyártatni. pl: Pesterzsébet 120 éves évfordulójára, Csili 100 éves születésnapjára. 

A FELNŐTT FESTŐ KLUB tagjainak száma a korábbiakhoz képest nőtt, felkértük őket, 

válasszanak minden tagtól 1-1 festményt és idén tavasszal kiállításon debütáljanak.   

Az ERZSÉBETI FOLTKÓROS CSOPORT több mint 20 éve alakult, mindannyian a Magyar 

Foltvarró Céh tagjai. Idén a Csili falain belül terveztek egy hosszúhétvégés közös munkát, 

csapatépítő tréninget, annak érdekében, hogy a már művészi szinten végzett munkájukat még 

inkább elmélyíthessék, a csapat fennmaradását és működését biztosítsák.  

A CSILI IKONFESTŐ KLUBJA 2008 –ban alakult, a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódóan már 

hagyománnyá vált, hogy év végén az adventi időszakban rendezik meg kiállításukat, idén 

ennek kuriózuma, hogy 10 éves jubileumi kiállításuk is egyben.  

Többféle MOZGÁSOS TANFOLYAMOT is kínálunk gyermekeknek: KLASSZIKUS BALETTRA 
áltagosan 30-35 óvodás és iskolás jár, azért hogy a nyár se maradjon ki teljesen a foglalkozás, 
ebben az évben először szerveztünk számukra tábort, amelyet sikeresen zártunk, 2019-ben is 
meghirdetjük. A Csili meghatározó gyermektanfolyama a MŰVÉSZI TORNA, mely öt 
csoportban működik, 70 fővel. 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. 
 

Többféle felnőtt tanfolyam is szerepelt ebben az évben intézményünk kínálatában, melyek 
színvonalasak, évéről évre visszatérnek a tagok. A TOTÁL BODY foglalkozásokra 20-an, a 
GERINC TRÉNINGRE 15-en, FELNŐTT BALETTRE közel 10-en járnak. 
 
MŰVÉSZETI CSOPORTJAINK is széleskörű lehetőséget biztosítanak a környéken élőknek a 

hasznos és számukra kedves időtöltésre, legyen szó zenei vagy prózai műfajokról.  
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A PESTERZSÉBETI VÁROSI VEGYESKAR éves munkája során többször fellépett kerületi 

ünnepségeken, kórusfesztiválokon, valamint a novemberi, Szent Erzsébet-templomban 

megtartott Rossini: Kis ünnepi mise előadásán, de hallhattuk őket a helytörténeti klubban is, 

Dobray István életéről szóló előadás alkalmával. Nyáron azt az olasz kórust látták vendégül, 

ahol előző évben több mint egy hetet töltöttek. A vendégkórus kerületünkben, Tatán és 

Keszthelyen is sikerrel fellépett, az itt töltött időben a vegyeskar tagjaival számos szakmai és 

szabadidős programot valósítottak meg. 

 A PESTERZSÉBETI VÁROSI FÚVÓSZENEKART szintén többször hallhatta a kerületi közönség, 

de három külföldi fesztiválon is részt vettek. Májusban és júliusban Franciaországban, és 

Belgiumban, októberben Lyonban turnéztak. Két alkalommal a Hungaroringen a 

rajtceremónia zenekara voltak. 

A CSILI NÉPDALKÖR tagjai fáradhatatlanul dolgoznak azért, hogy a zenei anyanyelvünk 

fennmaradjon. Hagyományos rendezvényük tavasszal a Népzenei találkozó, mely mindig 

magas színvonalú szakmai program, de a kerületben advent idején felléptek a Kosutiban, ők 

nyitották meg az Egyházzenei kórushangversenyt, de talán a legemlékezetesebb fellépésük 

egy iskolai karácsonyi koncert volt, ahol a gyermekek ámulattal hallgatták műsorukat. Nyáron 

közösen töltöttek el hetet Hajdúszoboszlón, ami a szakmai munka mellett a közösség erősítése 

szempontjából is fontos. 

Intézményünkhöz kapcsolódik a CODA NOSTRA EGYÜTTES, a HETERO SAPIENS és a VAJDA 

GIPSY KONCERTZENEKAR is, számukra leginkább próbahelyszínt és infrastrukturális hátteret 

biztosítunk, de mindhárom zenei formációt hallhatták a kerületi érdeklődők a Csiliben is.  

Művészeti csoportjaink közül több foglalkozik tehetséggondozással, a LA STELLA, a CSILI 

SZÍNJÁTSZÓ KÖR és a KOKAS LÁSZLÓ ZENÉS SZÍNKÖR is folyamatosan fejleszti az amatőr 

énekelni szerető, vagy prózával foglalkozó tagjaik tudását. Mindhárom csoportunk 

rendszeresen állít össze kisebb műsorokat, melyeket legtöbbször a Csili Alsóállomás színpadán 

mutatnak be az érdeklődő családtagoknak, ismerősöknek. 

 RENDEZVÉNYEK 

Rendezvényeink jelentős része két eseményhez, programsorozathoz kapcsolódott: az egyik a 

„CSILI 100 ÉVES” JUBILEUMI SOROZAT, a másik a novemberi „Erzsébet-napok” volt.  

Országosan kevés közművelődési intézmény büszkélkedhet azzal, hogy 100 éve alapították és 

azóta működik. Ezt a kiemelkedő évfordulót az intézmény 2017/2018 fordulóján 1 éven 

keresztül ünnepelte a legkülönbözőbb rendezvényekkel, akciókkal, eseményekkel. A közösségi 

összművészeti programsorozat egyes eseményei rendkívül sok helyi közösség, és személy 

bevonásával, a kerület különböző helyszínén zajlottak. A programok egy része igazán 

különleges, egyedi szervezést igényeltek, minden elemében arra törekedve, hogy az ünnep ne 

a Csilié legyen kizárólag, hanem a teljes kerületé, az itt élő polgároké, ők is aktív részesei 

legyenek a sorozatnak, akár előadóként, akár befogadóként.  

A sorozatot a SZENT ISTVÁN NAPI RENDEZVÉNNYEL zártuk. Az ünnepség (hagyományosan 

augusztus 19-én) délután a gyerekeknek szánt programokkal (pl.: Kolompos Együttessel) 
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kezdődött, majd egy esti Feke Pál koncerttel folytatódott és végül az elmaradhatatlan 

tűzijátékkal zárult. A vendégek száma az esti órákra elérte a kb. 5000 főt. Úgy érzékeljük, hogy 

vendégeink igénye az, hogy a korábbinál nagyobb hangsúlyt kapjon színpadi produkció, ennek 

tudatában készülünk a 2019 évi programra. 

Mivel az ünnepségsorozat részben 2017-ben zajlott, valamint külön beszámoló készült róla, itt 

nem részletezzük újra az egyes eseményeket, mellékelten megtalálható a „Csili 100”-ról szóló 

beszámoló.  

Az ERZSÉBET-NAPOK eseményei a hagyományokhoz igazodva nem csak intézményünkben, 

hanem a kerület több pontján zajlottak, több intézmény, szervezet szervezésében. Az adventig 

tartó, bő egy hónapos rendezvény keretében 6 helyszínen 18 programra került sor. 

A Csili szervezői is koncentráltan figyelnek erre az időszakra, több kiemelt koncertet, gyermek 

és felnőtt színházi előadást novemberre tervezünk.  

Többek között a nagy tehetségű Glenn Millerre emlékeztünk a Dixie Kings of Hungary 

koncertjével, ahol vendégük volt az Adri Sisters is (a trió tagjai: Koós Réka, Fehér Adrienn, 

Tunyogi Bernadett). A nagyon jó hangulatú koncerten 250 vendég volt. 

Szintén az ünnepi sorozathoz tartozott Bernáth Ferenc jótékonysági gitárkoncertje, vagy a 

hagyományos Egyházzenei Kórushangverseny. 

Jelentős összefogással valósult meg az Erzsébet téri templomban megtartott koncert. Rossini: 

Kis ünnepi mise c. műve csendült fel négy szólista (Újhelyi Andrea, Wiedemann Bernadett, 

Alagi János és Pataki Bence), a Pesterzsébeti Városi Vegyeskar, a Vox Musica Kamarakórus és 

a Műegyetemi Kórus, valamint a Műegyetemi Szimfonikus Zenekar előadásában. A templom 

teljesen megtelt, az előadók nagy sikert arattak. 

Az ünnepi sorozat elmaradhatatlan társasági eseménye az ERZSÉBET-BÁL. A több mint 25 éve 

zajló már-már kerületi eseményt tavaly először az önkormányzattal közösen szerveztük, amely 

a felújított terem hivatalos átadója is volt egyben. A korábban megszokott színvonalat (fellépő 

zenekar, dekoráció, menü) a jelentős fenntartói támogatásnak köszönhetően tovább 

emelhettük. A 264 résztvevő közül 53 protokoll vendégünk volt, ez bizonyítja, hogy a 

kerületben jelentős számban igénylik a minőségi szórakoztató táncos programokat, ez az 

esemény tényleg a vállalkozók, a kerületi közéleti személyiségek találkozó helye. A zenét az 

egész bál alatt a Hot Jazz Band szolgáltatta, minden vendég elégedett volt a környezettel és a 

vendéglátással, volt, aki jelezte, hogy többet táncolt volna.  

 

SZÍNHÁZI SOROZATOKAT évek óta szervezünk, az évad műsorának összeállításánál mindig 

szempont, hogy különböző műfajú, komolyabb és könnyedebb előadásokat is meghívjunk. 

Ebben a partnerünk 2018-ban is az Orlai produkciós iroda volt, megtartottuk a színházi 

bérletes rendszert, illetve minden előadásra külön-külön is értékesítünk jegyeket a 

fennmaradó helyekre. Az évben 5 előadásra került sor, összesen 1730 fő nézőszámmal, ez 

alkalmanként átlagosan 2/3-os házat jelent. 
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Az évben a következő előadásokat láthatták vendégeink: A hullaégető, Várj, míg sötét lesz, A 

miniszter félrelép, A Folyón túl Itália, Kétely 

Nem csak felnőtteket, hanem a környéken élő gyermekeket is várjuk színházi produkciókra, 

hagyomány, hogy egészen kicsi kortól családoknak szólnak a „MESEMATINÉ” előadásai, majd 

óvodásoknak és iskolásoknak hétköznap napközben az „APRÓK SZÍNHÁZA” és a 

„GYERMEKSZÍNHÁZ” sorozatok.  

Évek óta egymás után két előadással működik az Aprók színháza bérletünk a megfelelő 
színvonalú előadásoknak és az óvodákkal jól működő kapcsolatrendszernek köszönhetően. Az 
eddig is sikeres program további eredményt hozott, mert 2018 őszén sokkal több bérletet 
vettek, mint a korábbi években, a korábbi 530 helyett 820 bérletet értékesítettünk, úgy hogy 
a különálló jegyek eladása is jelentősen nőtt.  
 
A gyermekszínházi bérletsorozatunkra járók létszáma szintén sokat növekedett, 
megduplázódott (238 bérlet és 188 db jegy).  Úgy tapasztaljuk, hogy a színvonalas, látványos, 
különleges élményt adó előadásokra jelentősen nagyobb az érdeklődés, ezt a következő évi 
tervezésnél mindenképpen szem előtt kell tartanunk.  
 
Az Ifjúsági színház keretében a Kőszívű ember fiai c. előadást nézhették meg az iskolások, 
melynek nézőközönsége nagyrészt a helytörténeti vetélkedőn részt vevő iskolák diákjaiból állt. 
A középiskolásoknak szóló „És Rómeó és Júlia” előadást januárban 140-en tekintették meg.  
 
Szintén iskolai csoportokat vártunk az AIDS világnapja alkalmából szervezett programra, két 

teltházas előadást tartottunk, melyen Dr. Zacher Gábor és Szlávik János beszélt a fiataloknak 

a témáról. 

Fontos szerepet töltenek be vendégeink között a kisgyermekek, akik szüleikkel, vagy 

nagyszüleikkel látogatnak hozzánk. Egyre kisebb korosztálynak (1-3 évesek és óvodások) 

keresnek a fiatal szülők hasznos, értékes és színvonalas programot, ehhez kell 

alkalmazkodnunk a programjaink előkészítésénél.    

CSALÁDI RENDEZVÉNYEINK sorában minden évben két nagy zenei programot szervezünk, 

eddig töretlen sikerrel, most is teljesen megtelt színháztermünk mind a tavaszi Halász Judit, 

mind a decemberi Alma együttes koncertjére. 

Május végén intézményünk is szervezett Gyermeknapot, mely látogatottsága a várttól 

elmaradt, 2019-ben új koncepció szerint kell szervezzük a rendezvényt, hiszen óriási a 

konkurenciánk ezen a napon. Azok a családok lehetnek a célcsoportunk, akik a lakóhelyükhöz 

közel, családias hangulatú rendezvényt keresnek.  

Szabadtéri rendezvényeink sorát október elején az Állatok világnapjával zárjuk, melyen 
gyermekszínházi előadással, koncerttel, állatsimogatóval, kutyabemutatóval, 
kézműveskedéssel várjuk a legkisebbeket. A felújítás miatt a színházterem helyett csak a B 
épület termeit tudtuk használni a rendezvény napján, a 200 fős közönség szívesen 
végiglátogatta a különböző termekben zajló programokat.  
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Fontosnak tartjuk a népzenei hagyományaink ápolását, zenei anyanyelvünk megismertetését, 
a népi hangszerek, a néptáncok alaplépéseinek bemutatását, és gyakorlását. Ennek érdekében 
működtetjük családi táncházunkat, melynek házigazdája a Téka együttes. 
Minden alkalomra, melyen nincs kézműves foglalkozás tiszteletjegyeket adunk ki mozgásos 
csoportjainkba járó gyerekeknek és a Csillagszeműek Csili csoport tagjainak, hogy minél 
többen megismerjék ezt a kiváló családi és közösségi programot.  
A táncház folyamatosan fejlődik, mindig jönnek újak, többen rendszeresen járnak a 
programra. Minden évben pályázati forrással igyekszünk kiegészíteni saját bevételeinket, mert 
szakmailag fontos, ám külső támogatás nélkül ráfizetéses lenne az évi kb. 350 fő résztvevő 
mellett. 
 
Óvodás korosztálynak ajánljuk Mesematiné sorozatunkat, melyet szombatonként délelőtt 

tartunk, jellemzően bábszínházi produkciókkal. A tavaszi időszakban 3 előadást tartottunk, 

minden alkalommal cca. 100 fős nézőszámmal, ami Vízvári teremben teltházat jelent.  Az őszi 

évadra tervezett színháztermi előadások átkerültek 2019-re az elhúzódó felújítás miatt. 

 

Az év hagyományos ünnepeihez kapcsolódó rendezvényünk a „Nyuszinap” és a „Karácsonyi 
készülődés” -  komplex családi program. 
Az ünnepkörhöz kapcsolódó játszóházi foglalkozásokat családi táncház, rövid színházi 
produkció, kézműves ajándékok vására egészíti ki. 
Mindkét programnak jelentős hátrányt jelentett az, hogy intézményünktől néhány méterre 
hasonló, önkormányzati szervezésű rendezvény zajlott. Ez a tapasztalat a korábbinál nagyobb 
egyeztetést kíván a kerületi rendezvényekkel kapcsolatosan.  

 

TÁNCOS, SZÓRAKOZTATÓ RENDEZVÉNYEINK a hagyományos módon zajlottak. Minden héten 

a Társaságkedvelők klubjába vártuk a táncolni szerető közönségünket. A három együttes 

előzetes beosztás szerint váltotta egymást, hagyományosan kiemelt esemény volt itt is a 

Farsang, az Anna bál és az Erzsébet bál, amikor vendég fellépő is szórakoztatta a közönséget. 

Erősen hullámzó a résztvevők létszáma a zenekartól függően (60-120 fő), a következő évadban 

munkatársainktól nagy odafigyelést igényel a klub.  

Havonta egy alkalommal tartotta klubnapját a Calypso együttes, vendégeink összeszokott 

társaságok, novemberben ünnepeltük a Calypso Dancing Party 25 éves születésnapját, amikor 

a régi zenekari tagok is újra ellátogattak hozzánk, néhányan a zenekarba is beálltak.  

Mindkét program esetében nagy kiesést jelentett a felújítás, ami azzal a veszéllyel is járt, hogy 

vendégeink mást szórakozási lehetőséget keresnek maguknak. 

A CSILI ALSÓÁLLOMÁST újra „sajátjaként” kezdte használni az intézmény, különböző stílusú 

programokat próbáltunk ki ezen a helyszínen. 

A helyszín technikailag jól felszerelt, kisebb, családias hangulatú koncertek ideális helyszíne. 

Ez egyben a hátránya is, mivel maximális befogadóképessége 80-100 fő, ezért egy-egy 

nagyobb ismertségű fellépő esetén már akadályt jelent a hely szűkössége. 
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Ez lett a bázisa a Radics Béla Emléktársasággal közösen szervezett, heti rendszerességű 

koncerteknek, ahol változó nézőszám mellett fellépett többek között a BlueSteal, Gál Gábor 

BT, Tűzkerék, Hitrock, Moonflower együttes és talán a legnevesebbek: Takáts Tamás & Team 

Rock és  Török Ádám & Závodi Janó voltak. 

Minden hónapban itt koncertezett a Hetero Sapiens zenekar is, akik lassan kiépítik a saját 

közönségüket. Szintén egy sikeres kezdeményezés volt a Karaoke klub. „Pince klubunkkal” 

szerettünk volna a kerületi 30-40 év körüli korosztálynak egy olyan kikapcsolódási lehetőséget 

nyújtó helyszínt biztosítani, ami kerületünk életéből hiányzott. Sajnos ez a műfaj nem a 

jegybevételből fogja eltartani magát, viszont azt a szándékot, amit egy éve kitűzünk, abszolút 

visszaigazolja. Egy családias, jó hangulatú rendezvény, mely már-már törzsvendégeket vonz. 

Célkitűzésünk, hogy minden alkalommal legalább 40 fős létszámmal működjön. 

Emellett jazz klubot próbáltunk bevezetni, de nem találtunk megfelelő közönségbázist a 

műfajhoz. Minden hónap egyszer Ad Hoc Playback Színházi előadást tartottunk, sajnos kevés 

sikerrel. (A műfaj lényege, hogy az interaktivitást, a történetmesélést állítja a színházi előadás 

középpontjába:a nézők hangulatokat, életérzéseket, történeteket, álmokat osztanak meg, 

amelyeket a társulat zene kíséretében improvizálva játszik el.) 

Közösségi rendezvényeink minden alkalommal fontos események, ezek a kötetlen programok 

erősítik egy-egy csoport kohézióját. A Téltemetés a néphagyományra emlékeztető 

rendezvény, hangoskodással űzik el a telet a felvonulók. Rendhagyó módon ünnepelhetnek 

vendégeink május 1-én: Civil kurázsi rendezvényünkön ebben az évben 6 csapat mérte össze 

tudását a helytörténetről, közös főzés közben. A jó hangulatról különböző játékok és kisebb 

műsorszámok meghallgatása közben a résztvevők gondoskodnak, 2018-ban a GAMESZ 

csapata nyerte a vetélkedést. 

A nyári felújítás után a Pályaválasztási börze volt az első program színháztermünkben. Közel 

30 budapesti középiskola képviseltette magát a rendezvényen, kivétel nélkül elégedettek 

voltak a modernizált fénytechnikával, fényerőséggel, valamint az interneteléréssel. A korábbi 

évek során mindig problémát jelentett, hogy kevés fényt tudtunk biztosítani számukra, illetve 

akadozott az internet szolgáltatás a teremben, most örömüket fejezték ki a korszerűsítéssel 

kapcsolatban. Az előző évekhez képest kevesebben, de azért szép számmal jöttek érdeklődő 

általános iskolások (kb.950 fő) a bemutatkozó rendezvényre. Ennek legfőbb oka az volt, hogy 

a felújítás miatt az időpont az őszi szünethez közel került, ez a szervezést nagyban nehezítette. 

 EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS 

EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ CSOPORTJAINK, ha lehet, a korábbinál is nagyobb népszerűségnek 
örvendenek, folyamatos az érdeklődés a bekapcsolódási lehetőség iránt. Sikerünk egyik 
záloga, hogy foglalkozásvezetőink remek szakemberek, gyógytornászok, így speciálisan tudnak 
foglalkozni a tagokkal.  
Kondicionáló tornát 7 csoportban, szenior tornát 3 csoportban, dinamikus tornát 4 
csoportban, dinamikus-alakformáló tornát és intimtornát 2-2 csoportban, keringésjavító 
értornát - 1 csoportban tartunk, összesen több mint 400 részvevőnek.  
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Áraink, másokéval összehasonlítva még mindig kedvezőek, nőtt azok száma, akik 2 vagy 3 féle 
tornára is beiratkoztak. 
A csoportok viszonylag nagy létszámmal működnek (20-25 fő), a délelőtti csoportokat a 
sárgából áttettük a fehér terembe, ahol nagyobb létszámmal is elférnek, így kevésbé kell az év 
közbeni jelentkezőket elküldeni. Az esti csoportoknál általában elég a kisebb terem.  
Szeptemberben bevezettük a névre szóló csoport-tagsági kártyát, ezzel követhetőbbé váltak 
a tagdíj befizetések, illetve a pótórák igénybevétele.  
Ebben az évben is fejlesztettük a tornaeszközeinket, labdákat és matracokat vásároltunk, 
melyek folyamatosan elhasználódnak. 
Nehézséget legtöbbször a vezetők helyettesítése jelenti, személyük kulcsfontosságú. 
 

Szabadtéri EGÉSZSÉG-, SPORT- ÉS DROGPREVENCIÓS NAPOT szerveztünk májusban a 

Kosutiban Budapest XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatával, BFKH XX. Kerületi Hivatala 

Népegészségügyi Osztályával, Pesterzsébet Önkormányzata Kábítószerügyi Egyeztető 

Fórumával közösen. 

A 100 éves Csili keretében szerveztük az I. Pesterzsébeti (nevezési díjas) futóversenyt 10 km-

es távon a Dunapart érintésével, melynek befutója az uszodánál volt. A lebonyolításhoz 

segítséget kaptunk a rendőrségtől és a közterület felügyelettől, valamint önkénteseinktől. 

Több kategóriában és korosztályban lehetett nevezni, a helyezetteket mintegy 150.000 Ft 

értékben díjaztuk, ezen túl minden befutó pólót és egy egységcsomagot kapott. A 

legkisebbeknek a sétáló utcában rövidpályás futást rendeztünk, kevés sikerrel. 

16 helyszínen ingyenes szűrővizsgálatot és tanácsadást biztosítottunk, többnyire külsős 

szakemberekkel. A programban szerepelt még drogprevenciós és más betegségmegelőző 

szaktanácsadás, újraélesztési-bemutató, egészséggel kapcsolatos termékek kóstolója és 

vására. A színpadon folyamatos sportbemutatón léptek fel a Csiliben működő különböző 

egyesületek, csoportok, mintegy 200 résztvevővel, a komplex rendezvényen cca. 1500 fő vett 

részt. 

 ISMERETTERJESZTÉS 

RENDHAGYÓ TÖRTÉNELEMÓRÁK sorozatunkban 10 előadásra került sor, az első félévben 
„Európa és Magyarország a középkorban” volt a téma, majd a reformkor és a Horthy korszak. 
Az év során több mint 400-an voltak kíváncsiak valamelyik előadásra. Kialakult egy 
törzsközönség elsősorban a középkorú és idősebb korosztály képviselőiből, akik szívesen és 
rendszeresen jönnek. Egy iskolai csoport is látogatta az előadásokat, ők jegyzeteltek is, hiszen 
az előadások segítették az érettségire való felkészülést is. Az előadóink elismert szakemberek, 
igen jó előadók, nagy tárgyi tudással, az adott témáról élvezetes stílusban színesen beszélnek.  
 

Az Erzsébet-napok hagyományos programja az iskola csapatverseny, a HELYTÖRTÉNETI 

VETÉLKEDŐ. Ebben az évben is arra törekedtünk a feladatok összeállításánál, hogy minél 

többen részt vehessenek a programban az iskola képviseletében, ezért különböző feladatokat 

egyidőben kellett elvégezniük, illetve különböző ismeretekre, leleményességre és ügyességre 

volt szüksége a fiataloknak ahhoz, hogy jól szerepeljenek az iskolák közötti küzdelemben. Hat 

iskola csapata vállalta a kalandokat idén, a feladatok között volt fotózás, Sissi élőszobor 
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bemutatása, kézműveskedés, óriás kártyavár építés, de a legjobban várt forduló a 

hagyományos „Egy perc és nyersz” volt, ahol nem tárgyi tudásra, hanem ügyességre van 

szükség.  

Áprilisban „SÜSSÜNK, SÜSSÜNK VALAMIT!” programunkra általános iskolák alsó tagozatos 

diákjait vártuk csoportosan, egy héten keresztül. 11 csoport (260 gyermek) próbálta ki a 

Kemencés héten pékmester irányításával a közös tésztakészítést és sütést a Csili udvari búbos 

kemencéjében. A kedvelt hon- és népismereti programot ősszel a felújítási munkák miatt nem 

szerveztük meg. 

Nagy hagyományokkal rendelkezik a HELYTÖRTÉNETI KLUB, melynek előadásai mindig a helyi 

igényeken alapulnak, évfordulókhoz kötődnek, vagy igazi „csemegék” egy pesterzsébeti 

témában. A témák és előadók kiválasztása mindig körültekintést igényelnek, hiszen több 

kerületi civil szervezet is foglalkozik hasonló témákkal, illetve nagy átfedés van a tagok 

személyében. 

 TÁBOROK 

Intézményünk 15 tábort hirdetett meg ezen a nyáron különböző korosztályú gyermekeknek, 

számtalan témában. A napközis jellegű, hétfőtől péntekig tartó, hasznos időtöltést kínáló 

lehetőséggel sok család él, folyamatos igényként érzékeljük ezek megszervezését, ezért 

igyekszünk minél több hétre valamilyen táborozási lehetőséget szervezni. Ezen a nyáron 14 

féle tábort indítottunk el, általában 20 fő körüli létszámmal, a nyári szünet 11 hetéből kettőt 

leszámítva mindig gyerekekkel volt tele a Csili. 6-12 éves korosztálynak szólt legtöbb táborunk, 

de pszichodráma foglalkozásokra az idősebbeket vártuk. 

 

Legnagyobb létszámmal „Kisbence” kemencés táborunk működött, ahol az év közbeni 

foglalkozásokhoz hasonlóan minden nap péksüteményt, kenyeret és ebédet is sütöttek, főztek 

a résztvevők, délutánonként pedig nemezeltek, gyöngyöztek, bőröztek stb. Nagy sikeres volt 

Agyagos táborunknak is, melyet második alkalommal szerveztünk meg, az itt készült 

alkotásokat természetesen hazavihették a gyerekek. Az üvegfestés alapjaival ismerkedhetnek 

meg az alkotni vágyó gyerekek Túl az üveghegyen táborunkban, ahol dekorációs és használati 

tárgyakat készítenek, melyekből kiállítást készítenek a hét végére. Többen visszajárók, így 

folyamatos megújulást várnak el tőlünk a heti szakmai program összeállításakor. 

Képregénykészítő táborunkban megrajzolhatták saját történetüket a táborozók, a 

Képzőművész táborokban (Hetedhét királyság- Barangolások a mesék világába, Világjáró 

hátizsák- Kultúrák, városok alkotók) különleges keretjáték közben megismerkedtek a tempera 

és selyemfestéssel, textilfigura-készítéssel, az akvarell és papír kollázs technikával, a 

könyvkötészet alapjaival. 

Az előadóművészet iránt érdeklődők sem maradtak program nélkül, nekik kínáltuk Miniszínész 

táborunkat, valamint a Pszichodráma tábort, melyek az önismeret. Kézműves táborunkban a 

napjainkban igen divatos technikákkal ismerkedtek a  részvevők, készítettek szappant és 

fürdőgolyót, textilből pénztárcát, fémdobozból ceruzatartót.  
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Az év közben is nálunk működő mozgásos csoportok nyáron edzőtáborokat tartanak, így 

Művészi torna és Klasszikus balett táborban fejlesztették tudásukat közel 30-an. 

Igazi titkokra derül fény a Bűvészképző táborban, ahol a táborozók előtt feltárulnak a 

mutatványok titkai és maguk is elsajátíthatnak néhány trükköt. 

Kifejezetten a fiúk körében volt népszerű, az előző év őszen megtartott kiállításra alapozva 

szervezett Star Wars tábor, ahol jelmeztervezéssel, filmelemzéssel, fénykard építéssel telt a 

hét. A tábor témájára felfigyelt a Petőfi TV stábja is, akik a gyerekekkel készítettek egy nagyon 

jó hangulatú riportot és bekerültünk a „Én vagyok itt „c. fiataloknak szóló műsorba. 

(Riport:  https://www.youtube.com/watch?v=pmlnna8gkEA) 

 KIÁLLÍTÁSOK 

A MUSZÉLY ÁGOSTON KIÁLLÍTÓTEREM szakmai programjának összeállítása során lehetőséget 

biztosítunk a kortárs alkotók egyéni és csoportos bemutatkozására, valamint saját képző- és 

alkotóművészeti csoportjaink kiállításaira.  

Az évadot a „Csili csoport” előző évről áthúzódó kiállítása nyitotta, majd „Vendégségben a 

Csiliben” c. program keretében a XVI. kerületi több mint 50 éves Corvin Művész Klub 

mutatkozott be csoportos kiállításukkal a nagyközönségnek. Az első félév igazi különlegessége 

a goblein kiállítás volt, májusban a Csili Felnőtt Festő Klub tagjainak munkáiból nyílt kiállítása, 

a félévet júniusban „Lélek-örvény” címmel Holchauser Zsuzsanna kiállítása zárta. 

Szeptemberben a Reformkori naphoz kapcsolódóan a Kossuth Társaság rendezésében a korral 

kapcsolatos képek, tárgyak voltak láthatók. 

Októberben nagyon különleges bemutatkozás volt a „Tapintható” kiállítás, mely a 

Kézzelfogható Alapítvány közreműködésével jött létre. A vak és gyengén látó alkotók 

kézműves munkáinak tapintáson keresztül történő bemutatása folyamatos koordinációt 

igényelt, mivel az érzékenyítés nyomatékosításaként a tárlatot vak vagy gyengén látó 

animátorok vezették, akik próbálták rávezetni az egészséges látókat, hogy valójában mit is 

tapint az érdeklődő. A Muszély Ágoston terem leglátogatottabb őszi kiállítása volt, 

rendszeresen vettek részt iskolás csoportok, családok, baráti társaságok a multikulturális, 

kerekasztal beszélgetéssel tarkított foglalkozáson. 

November első felében Biri Ildikó pasztellfestő kiállítása következett, az előző évi ArtFeszt első 

helyezettjének kiállítása. A tárlat Budapest és a Hegyvidék legimpozánsabb pontjait mutatta 

be. 

November második felében a Csili Üvegvarázs Stúdiójának tagjai mutatták meg legújabb 

alkotásaikat, majd decemberben Ikonfestő klubunk az adventi időszakhoz, valamint a 

Karácsonyhoz kapcsolódó, kifejezetten egyházi szimbólumok, motívumok köré szervezett 

kiállítása zárta az évet.  

Tavasszal pályázatot írt ki intézményünk képző- és iparművészetben tevékenykedő amatőr 

alkotók számára azzal a céllal, hogy bemutatkozási lehetőséget biztosítsunk számukra az Art 

Feszt Originál IX. tárlaton. A beérkezett pályaműveket szakemberekből álló zsűri bírálta el. A 

https://www.youtube.com/watch?v=pmlnna8gkEA
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bemutatásra érdemesnek ítélt képekből májusban nyílt kiállítást június 21-ig tekinthették meg 

az érdeklődők a Csili színháztermében. 

A CSILI ALSÓÁLLOMÁS (70 négyzetméteres pince klub) kialakításából adódóan a fiatalosabb, 

lazább jellegű kiállításoknak ad otthont, sok amatőr alkotó keresi meg intézményünket 

kiállítási szándékával, mi igyekszünk felkarolni azokat, melyek olyan színvonalat képviselnek, 

hogy közintézményben kiállíthatóak, számukra három hétre szóló kiállítási lehetőséget 

biztosítunk.  

A megnyitón részt vevők számát legtöbb esetben a kiállító lokációja határozza meg. A 

budapesti képzőművészekhez rendszerint csatlakozik a szintén fővárosi baráti kör, míg a vidéki 

kiállítóknál általában elmaradnak az ismerősök. 

A megnyitótól függetlenül, a hétvégi könnyűzenei koncerteknek és egyéb programoknak 

köszönhetően lehetőség nyílik a művészeknek nagyobb publikum előtt is bemutatkozni. 

2018 szeptemberében „Vendégségben a Csiliben” című program keretein belül Orestyák 

Jánosné Györgyi és Molnár Márta  vízfestékkel készített csendéleteit mutatta be. Októberben 

Tóth Katalin Eszter – Pop Art kiállítása volt látható. A pesterzsébeti születésű, fiatal hölgy első 

önálló, nagysikerű kiállítása volt, melyre folyamatosan jelentkeztek be óvodák, alsó – és felső 

tagozatos csoportok. A népszerűségre való tekintettel tavasszal a „XXI. századi mesefigurák, 

mesehősök” című összeállításával tér vissza. Bihari Irén novemberi „Álomfestő” kiállításának 

megnyitóján egy, a stílusával harmonizáló jazz – swing zenekar fellépésével egybekötve 

mutatta be látomás-szerű képeit, az együttműködés pedig egy majdnem teltházas estét 

hozott. Az évet a Painter Galéria karácsonyi kiállításával zártuk, melyen N. Sebestyén Katalin 

által hirdetett verseny első két helyezettje közös kiállításon mutatkozott be. 

 SZOLGÁLTATÁSOK 

A Csili Művelődési Központ a saját rendezvényein túl az általa működtetett és kezelt ingatlan 

termeit bérbeadással használatba adhatja különféle eseményekre különböző intézmények, 

civil szervezetek, magánszemélyek stb. részére. Bérbeadás során elsődleges szempont az 

intézményhez kapcsolódó, általunk működtetett közösségek, csoportok, valamint a saját 

szervezésű programok, rendezvények, valamint a helyi rendeletekben előírt feladatokhoz 

kapcsolódó teremigények kielégítése. A helyiségek az intézmény által kihasználatlan időben 

vehetők bérbe a berendezéshez, takarításhoz szükséges idő figyelembe vételével, elsősorban 

kulturális, közösségi és családi rendezvények megtartására. Egyaránt jellemző kizárólagos, 

rendszeres és eseti teremhasználat. Rendszeres teremhasználatban működik sajnos szakmai 

tevékenységünk egy része, mivel gazdálkodásunk lehetőségei korlátozottak, az oktatók nem 

vállalják az általunk kínált feltételeket. Eseti terembérleteink között megtalálhatók családi 

rendezvények, és szalagavató bálok, évadzáró bemutatók, táncgálák egyaránt. 

Teleház szolgáltatásunk egyre kisebb kihasználtsággal működik, de még mindig van igény 

fénymásolásra, illetve nyomtatásra. 
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 KÖNYVTÁR 

Különálló szakmai területet jelent a könyvtár működése, melynek vezetését 2018 áprilisában 

új munkatárs vette át, aki a korábbi adminisztrációt és tevékenységet áttekintve új koncepció 

alapján kezdett dolgozni. A szakmai munkát a Köztéka könyvtári rendszerrel végezték 

korábban könyvtárosaink, de a különböző kimutatások elkészítéséhez nem volt megfelelő. A 

szolgáltató cég egy másik szoftvert javasolt megkeresésünkre, végül több árajánlat bekérése 

után a Szikla könyvtári szoftver bevezetése és használata mellett döntöttünk év végén. 

Néhány adat a könyvtár tevékenységével kapcsolatosan:  

2018. évi gyarapodás: 124 db könyv vétel és 500 db könyv ajándékozás (A Tátra Téri Általános 
Iskola bezárását követően lehetőségünk volt válogatni az iskolai könyvtár dokumentumaiból) 

Beiratkozott olvasók száma: 224 fő 

Látogatószám: 1200 fő 

 
Könyvtárhasználati foglalkozások keretében a Kossuth Gimnáziumból és a Nagy László 
Általános Iskola és Gimnáziumból érkeztek hozzánk diákok az év során. Beszélgető klubbot 
indítottunk be 2018 szeptemberétől három heti rendszerességgel. Folyamatosan ápoljuk, 
lehetőség szerint gyarapítjuk a helytörténeti gyűjteményünket, helyet adunk a Családfa kutató 
előadásoknak, folyamatosan mini kiállításokat rendezünk. 
 
Könyvtárunk tevékenysége és szolgáltatásaink sajnos nem vonzanak nagy olvasóközönséget, 
mint a többi társintézmény sem. A Szabó Ervin Könyvtár fiókkönyvtárral lehetőség szerint nem 
konkurálunk, hanem keressük az együttműködést.  

A csökkenő olvasói létszám, kiöregedő olvasó közönség, változó olvasási szokások, anyagi 
források apadása mind valóságos veszélyek működésünkre nézve, melyeket családias 
légkörrel, iskolai, óvodai csoportoknak szóló könyvtári foglalkozásokkal, szabadidős 
rendezvényekkel, informatikai segítségnyújtással és kedvező árakkal igyekszünk kompenzálni.  

Szeptemberben hagyományosan megrendeztük a Magyar Népmese Napját, melyen több száz 
óvódás és kisiskolás vett részt. A visszajelzések szerint a különböző feladatokat kisebbek és 
nagyobbak egyaránt élvezték, a csoportok maguk választhattak az állomások között 
(meseösvény, meseillusztrálás, mesehallgatás, mesemondás, mesefeldolgozás, mesetanya). 

Az átfogó gazdasági ellenőrzés részeként a fenntartó bekérte a 2017-ben lezárt tervszerű 

állományapasztás dokumentumait, ezzel kapcsolatos észrevételeket még nem kaptunk. 

Az önkormányzatnak köszönhetően sikeresen pályáztunk a könyvtári érdekeltségnövelő 
pályázaton, a támogatást könyvbeszerzésre fordítottunk. Ezen túl sikerült könyvtári polcok és 
pult beszerzésével javítanunk szakmai infrastruktúránkat. 

Az év végén áttekintettük és módosítottuk a Könyvtárhasználati szabályzatot (2019. január 1-
től hatályos), ebben változatlanul hagytuk a kétszintű olvasójegy alkalmazását, nyitva 
tartásunkat megváltoztattuk a nyitva tartás óraszámának megőrzése mellett. 
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 MARKETING TEVÉKENYSÉGÜNK 

A Csili Művelődési Központ 2018-as marketing tevékenységének értékelését munkatársunk a 

20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet II. fejezet 11. § (1) alapján készítette el, melyet változatlan 

formában olvashatnak az alábbiakban: 

 

" A helyi szellemi {...} örökségre építő közösségi és kreatív gazdaságot fejlesztő {...} szolgáltatásokat 

szervez, támogatja azok megvalósítását..." 

 

A Csili Művelődési Központ mint a helyi kulturális hagyományok ápolására és közvetítésére 

szerveződő csoportok segítője, az új művészeti ágak, kifejezésmódok (pl. pszichodráma) 

területén alkotó közösségek támogatója, illetve szakemberei révén maga is a szellemi 

innovációra és értékközvetítésre szakosodott intézmény olyan projekteket (előadások, 

közösségi rendezvények stb.) és médiumokat (az előbbieket publikálni hivatott csatornákat: 

LED-fal, képújság, plakát, műsorfüzet stb.) tud kínálni - főként a környezetében működő - 

gazdasági aktorok számára, amelyekben azok saját kommunikációs céljaik hatékony eszközét, 

kontextusát találják meg - legyen szó CSR-ről, PR-ról, termékelhelyezésről vagy éppen direkt 

hirdetésről. Ennek értelmében a Csili marketingszolgáltatásai révén is bevételre tud szert 

tenni, bizonyos hányadban ellensúlyozva azokat a költségeket, amelyeket saját 

megismertetésére, népszerűsítésére stb. fordít.  

A Csilinek ugyanis a jelen törvényben részletezett társadalmi szerepéből adódóan 

folyamatosan híreket, információkat kell továbbítania potenciális közönségének. Ennek 

megvalósítására egy a jelenlegi financiális lehetőségeihez illeszkedő és a viszonylag jól 

körvonalazható célcsoportját hatékonyan elérő médiacsomagot alakított ki és működtetett 

2018-ban. Ennek elemei - kifejezetten a jelölt évre vonatkozóan - négy halmazba 

rendelhetőek. 

I. Saját kommunikációs eszközök: 

1. Félévente megjelenő saját műsorújság 35 000 példányban főként pesterzsébeti 

háztartásokba eljuttatva 

2. Táborokat hirdető kiadvány 3 000 példányban 

3. Az Erzsébet-napokat hirdető kiadvány 1 000 példányban 

4. Led-fal (2 db a Nagy Győry István utcai homlokzaton) 

5. Képújság az épületen belül (öt darab képernyő) 

6. Tíz db plakáttartó vitrin Pesterzsébet forgalmas pontjain (összesen 90 db A/3 plakát) 

7. Plakáttartók az épületeken belül és a Baross utcai kerítésen 

8. Szórólapok az épületen belül elhelyezve 

9. Honlap 

10. Facebook-oldal 

11. DM-levelek (online és print) 

12. Megállító táblák a külső helyszínen tartott rendezvényeken 

13. Molinók  a külső helyszínen tartott rendezvényeken 
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II. Ingyenesen használható, külsős felületek: 

1. Pesterzsébet Újság 

2. Online programajánlók (port.hu, koncert.hu, ittlakunk.hu, koncert.hu, 

programturizmus.hu stb.) 

3. A programok társszervezőinek Facebook-oldalai 

III. Keresztpromóciós konstrukciók: 

1. Médiatámogatók (pl. csaladinet.hu) 

2. Társintézményekkel való megállapodás (pl. Gaál Imre Galéria, Zeneiskola stb.) 

IV. Fizetett hirdetések: 

1. Facebook-hirdetés  

2. Óriásplakát (egyszeri) 

3. Lakihegy Rádió ( havi átalány) 

4. Retro Rádió ( egyszeri hirdetés) 

5. Sajtóügynökség 2018. június 30-ig 

A fentiek költségei: 

Megnevezés Bruttó 
költség 

Kiadványok tervezése, gyártása, terjesztése (I/1-3. 
pont) 

1 320 000 

Facebook hirdetés 250 000 

Óriásplakát 95 000  

Rádió (IV./3-4. pont) 490 000 

Sajtóügynökség 230 000 

DM -levelek 40 000 

Összesen: 2 245 000 

 

Értékelés 

Print és elektronikus képi felületek: 

Bár az egyik legnagyobb költséget jelentő tétel a 2018. ősz-nyár műsorfüzet kiadása volt, a 
személyes közvélemény-kutatás azt mutatta, hogy a pesterzsébetiek szívesen fogadták kilenc 
év után a Csili önálló programismertetőjét. Kiderült, hogy az idősebb korosztály, amelynek 
tagjai egyébként felülreprezentáltak művelődési központunk látogatói között, a papír alapú 
tájékoztató eszközöket preferálja. A kiadványt megőrzik, azt rendszeresen böngészik.  
A visszajelzésekből az is kiderült, hogy az aktív internethasználó, fiatal gyermekes szülők 
számára is hasznos, amennyiben a család együtt tanulmányozhatja a kicsiknek szánt 
rendezvények sorát. 
A műsorfüzet konkrét hatása nehezen detektálható egy-egy rendezvényünk adott 
nézőszámában. Azt azonban kijelenthetjük, hogy a terjesztés időszakában (augusztus utolsó 
hete), illetve az azt követő kb. 3-4 hetes időszakban megélénkült a tanfolyamaink iránti 
érdeklődés. 
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A füzet ugyanakkor nem csupán a konkrét műsorközlést szolgálja, de erősíti a Csili imázsát is. 
 
Igaz, nyári táborainkat internetes platformokon is hirdettük, szükség volt arra a 3 000 
ismertetőre, amelynek jelentős részét eljuttattuk a kerület, illetve a vele határos városrészek 
iskoláiba. Június közepére megteltek a csoportok. 
 
Az Erzsébet-napok rendezvényeit csokorba fogó szóróanyagot főként a társzervezők 
hálózatain keresztül terjesztettük, de jutott belőle a környék bankfiókjaiba, patikáiba, 
üzleteibe is. A termeket felügyelő biztonsági őrök beszámolója szerint az asztalokra helyezett 
példányokat gyorsan „elkapkodták". A kiadvány mint a novemberi fesztivál egészének 
manifesztációja reprezentatív és szimbolikus a helyi lakosok, közösségek, szervezők  számára. 
 
A nyomtatott formák közül stratégiai fontosságúak a városrész forgalmas csomópontjain 
(főként megállókban) elhelyezett plakáttartó vitrinek. Ezek jelentős kontaktusszámot 
produkálnak. Rendszeres frissítésükkel hírt adhatunk az elkövetkező, legfontosabb 
programjainkról. A helyek korlátozott száma miatt prioritást élveznek azok, a nagyobb 
költségvetésű programjaink, amelyeknél a ráfordítás kompenzációját várjuk a megvásárolt 
belépőjegyek árától. 
Probléma viszont a vitrinek vízszigetelő képességének leromlása (a beáramló pára rongálja a 
plakátokat), a zárak állapota és az anyagok kihelyezésének megoldatlansága. 
 
Ha az imént méltattuk az A/3 plakátok szerepét, akkor az billboardok hatékonyságába vetett 
hitünket már nem kell bizonygatnunk. Tavaly csak két helyet tudtunk vásárolni last minute 
áron. Viszont pesterzsébetiekkel beszélgetve azt tapasztaltuk, hogy önként említették a 
látványt. Mivel az óriásplakátot a befogadók rendszerint nagyvállalattal - illetve a kultúránál 
maradva -, nagyrendezvénnyel társítják, már a szokatlan hordozó okán is felfigyeltek a Csili 
programjára. Az eszköznek tehát egyértelműen legitimációs funkciója is van.   
 
Célcsoportunk elérésében kiemelt jelentőségű az Erzsébet Újságban havonta megjelenő egy 
oldalas programajánlatunk. A rendezvényeinken végzett megkérdezésekre érkező válaszok, 
igen nagy arányban az egyik fő tájékozódási pontnak mutatják a Csili programjait illetően. Igaz, 
szintén az 50+ korosztály körében. 
 
A percepció közvetlen jellege miatt ebben a tárgykörben kell említenünk a 2018 őszén 
felszerelt két LED-falat, illetve az épületeinkben elhelyezett, képújság közvetítésére alkalmas 
új monitorokat is. 
A homlokzaton elhelyezett fényreklám intenzív az egyes üzenetek terén, de általánosan is 
dinamizmust, korszerűséget sugall a Csilivel kapcsolatban. Ennek fenntartása érdekében 
próbálunk minél több mozgóképet is applikálni a felületre. Ha a Kossuth Lajos utcában is 
lehetne egy, az megtöbbszörözhetné az eléréseink számát. A Nagy Győry István utca forgalma 
ugyanis nem vetekszik a fő utcáéval. 
Mivel naponta átlagban 800 ember fordul meg központunkban, a látogatók tájékoztatása 
szempontjából hasznos szerep jut a képújságunknak. Itt is igyekszünk a statikus képek helyett 
a videók bemutatására helyezni a hangsúlyt, hogy a megszokott téri látványelem ezzel is 
felhívja magára a figyelmet. Az eszköz viszont csupán a törzsközönség informálására alkalmas, 
újabb vendégek bevonására nem. 
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A fentiekben felsorolt kommunikációs csatornák használatát a fiatal családok és az idősebbek 
köréből verbuvált közönségünk megtartása, tájékoztatása érdekében  elengedhetetlennek 
tartjuk. A lakosok ugyanis akarva-akaratlan szembetalálkoznak velük, befogadásukhoz ( talán 
egy olvasószemüvegen túl) nem szükséges technikai eszköz bevetése, kezelése. 
 
Rádió: 
A reklámtorta szeleteit vizsgálva megállapítható, hogy a rádió mára egyértelműen kiegészítő 
médiává degradálódott a hirdetők körében. A Lakihegy Rádióban azonban főként a 
programajánló rovatokban szerepeltünk, interjúk hangzottak el a híresebb fellépőkkel, és 
számos nyereményjátékot is szerveztünk. Kreatív tartalmakkal, formákkal próbáltunk 
"kikiabálni" a reklámzajból. Az adó hallgatottsága azonban nem túl magas. Nagy elérést nem 
tud biztosítani, viszont a tulajdonosok által felkínált lehetőségek jó árérték-aránya indokolttá 
teszi a jelentősebb kampányainkban való használatát.  
 
Az Internet 
Bár honlapunkat alapvető tájékoztatási platformnak szánjuk, látogatottsága átlagban napi 
100-120, havi bontásban 3 500 és 4 000 között mozog. Facebook-oldalunk követőinek száma 
viszont folyamatosan növekszik. Számuk pillanatnyilag közel 6 500 fő. A kifejezetten a dél-pesti 
régióra targetált, fizetett hirdetéseink több tízezres elérést produkálnak. A kiváltott aktivitás 
azonban ezzel általában nem áll arányban. Nagyobb arányú visszajelzésekkel az olyan, 
kifejezetten ismert előadók esetében találkozunk, mint pl. az Alma együttes.  
Az ingyenesen használható programajánló portáloknál többet is felsoroltunk. Viszont ezeken 
a Csili programjait általában irányított kereséssel, az adott művészeti ág, rendezvénytípus 
(színház, koncert, fesztivál) vagy a pontos dátum megadásával lehet megtalálni, illetve akkor, 
ha valaki kifejezetten a Csili kínálata iránt érdeklődik, és célzottan keres. 
A fentiekben ismertetett portálokról - talán a Facebook-oldalunkat kivéve - elsősorban a 
családi rendezvényeinken történő felmérések során találkoztunk említéssel főként a 
kisgyermekes szülők körében.   
 
Kommunikációs felületeink, mint szolgáltatási lehetőségek 
 
Elöljáróban meg kell jegyeznünk, hogy egy új értelmezésben üzenethordózóként azonosítjuk 
magukat a rendezvényeinket is, hiszen a jelenlévők ott közvetlenül értesülhetnek az adott 
vállalat, szervezet létéről (PR), megismerhetik azok termékeit, szolgáltatásait, céljait vagy 
éppen edukációs propagandáját. Ráadásul a hirdető meglovagolhatja a program által generált 
látogatói affinitás hullámait is, tudniillik  ha az ő üzenete interferál a rendezvény filozófiájával, 
céljaival, akkor egy nyitottabb mentális befogadói állapotban találhat utat a bevéséshez.   
Ennek megfelelően a kommunikációs eszközeink értékesítése alapvetően három módon 
történik. 
1. A kiadványainkban, elektronikus képi felületeinken vagy a honlapunkon meghatározott 
méretezési (1/2, 1/4 oldal stb.) vagy éppen gyakorisági (pl. naponta 10 alkalommal 30 mp 
időtartamban a LED-falon, képújságon) árszabás szerint megjelenítjük a megrendelő 
reklámanyagát. 
2. A rendezvényeinket hirdető felületeken a megrendelőt támogatóként kapcsoljuk a 
programhoz, azaz a neve és a szlogenje a mi üzenetünkkel együtt forog. 
3. Konkrét bemutatkozási lehetőséget teremtünk számára a rendezvényen. (Bemutató, 
előadás, színpadi megjelenítés, stand biztosítása stb.) 
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(Megjegyzés: a felvázolt tipológia elemeit legtöbbször együtt érdemes használni.) 
 
Reklámbevételek 2018-ban 
Ebben a felsorolásban forintosítjuk azokat a termékeket, szolgáltatásokat, amelyek reklám-
csereszerződésként jutottak a birtokunkba, és ilyen módon való beszerzésük csökkentette a 
költségeinket.  Egyúttal megjegyezzük, hogy kommunikációs lehetőségeink hatósugarának 
korlátozott volta miatt leginkább lokális megrendelőkre számíthatunk. 
 
Civil kurázsi: 150 000 Ft 
Sport és egészségnap: 450 000 Ft 
Műsorújság: 400 000 Ft 
Erzsébet-bál: 300 000 Ft 
Tanfolyami hirdetőinktől: 80 000 Ft 
Összesen: 1 380 000 Ft 
 

 NÉHÁNY SZÁMADAT SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÜNKRŐL: 

 

19 alkotó művelődési közösségünkbe több mint 300-an, klubjainkba, tanfolyamainkra közel 

800-an jártak heti, vagy havi rendszerességgel. Ismeretterjesztő előadásainkon, vetélkedőn és 

hagyományőrző foglalkozáson több mint 1100-an vettek részt. Nyáron 14 táborunkban 260 

gyermek töltötte hasznosan szabadidejét. 19 egyéni és csoportos kiállításon mutatkoztak be 

főként amatőr művészek, alkotásaikat közel 3000-en látták. Művészeti, szórakoztató és 

közösségi rendezvényeket 160 alkalommal szerveztünk, melyeken cca. 30.000 látogatónk volt. 

Intézményünket további 112.800 fő látogatta külső szervezetek által rendezett programokon 

(tanfolyamokon, bálokon, ünnepségeken, bemutatókon stb.). 

 

 

Budapest, 2019. február 25. 

 

         Polyák Edit 
           igazgató   
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CSILI 100

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összeállította:       Polyák Edit 

igazgató   
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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, hanem egyben megnyitnak egy újat is, és 

továbbra is életben tartják Pesti Erzsi legendáját.  
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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://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 

arra, hogy olvassa fel a mese egy-egy rövid 

szakaszát, amelyet a Kossuth téren 

felállított felvevő állomáson rögzítettünk.  
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Az elkészült hanganyagból a CSILI-ben 2018 

februárjában egy mesejátékot mutattunk be, 

amikor a 100 civil szereplő ̋ 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 

programban minden résztvevő kórus rövid önálló műsort adott, mely a záró 

közös éneklésen keresztül kapcsolódik be a Pesti Erzsi projektbe. 
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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 kilométeres 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. 

 

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 
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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. 

       Polyák Edit 

         igazgató 

            s.k. 
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A Csili Művelődési Központ munkaterve - 
2019 

 

A Csili Művelődési Központ a megváltozott jogszabályoknak megfelelően felülvizsgálta 

besorolását, megnevezéséhez tartozó minimum követelményeknek való megfelelését, illetve 

a végzett alapszolgáltatások körét. Ezek alapján megállapítható, hogy megfelel a művelődési 

központok számára előírt követelményeknek, mind a 7 típusú alapszolgáltatást végzi. Nyitva 

tartásunk hétközben napi 13 óra (8-21 óra), hétvégén rendezvényhez igazodó, 

általánosságban minimum 12 óra.  

Tavaly elkészítettük és idén felülvizsgáltuk munkatársaink ötéves képzési tervét, valamint 

elkészítjük ez alapján az idei évre szóló beiskolázási tervünket. 

Az Önkormányzattal kérésük szerint együttműködünk a Közművelődési Kerekasztal 

létrehozásában és tevékenységében. 

Elkészítettük a Szolgáltatási tervünket, mely számba veszi szakmai tevékenységünket, azok 

alapszolgáltatásba történő besorolását, rendszerességét és résztvevőinek várható létszámát.  

Az elmúlt hónapokban alatt munkatársainkkal áttekintettük és módosítottuk több kollégánk 

feladatkörét és munkaidőbeosztását. Minden változtatás alapja az volt, hogy a jelenlegi és 

tervezett szakmai feladatainkat minél hatékonyabban el tudjuk látni. 

A külső környezetünkben jelentős változás történt a közfoglalkoztatás területén. Korábban, 

évek óta bevett gyakorlat szerint az intézmény saját kollégáinak munkáját segítette, 

kiegészítette több mint 10 közfoglalkoztatott, akik mind takarítói, mind berendezői, mind 

adminisztratív feladatok ellátásában részt vettek. Ősz óta mindhárom területen betöltetlen 

közfoglalkoztatotti álláshelyeink voltak, ám munkavégzésükre nagy szükségünk volna. A 

korábbi 15 fő helyett 9 fő közfoglalkoztatott alkalmazását kérvényezzük idén a Foglalkoztatási 

osztálytól, illetve az Önkormányzattól. 

Költségvetésünket szakmai terveink alapján állítottuk össze, ám a várható felújítás azok 

megvalósíthatóságát nagyban befolyásolják. Természetesen igyekszünk minél nagyobb 

összegű pályázati forrást elnyerni, ezzel jelentősen emelhetjük programjaink színvonalát, vagy 

gyakoriságát.  

Programjaink, rendezvényeink és esetenként az önkormányzati rendezvények folyamatos 

feladatot adnak berendezőinknek, akik jelenleg 3 fős csoportot alkotnak. Munkájukat a 

jelenlegi leterheltség mellett nem tudjuk szabályosan beosztani, illetve szakmai és pénzügyi 

adminisztrációs feladataink is folyamatosan nőnek. Feladataink elvégzéséhez 2 fő 

státuszbővítést engedélyezett márciustól a fenntartó önkormányzat. 

Szakmai tervezésünk során megtartottuk hagyományos, sikeres programjainkat, melyeket 

kiegészítettünk a tavalyi igazgatói pályázatban leírt szakmai tervek egy részével. 
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Fenntartói igényként merült fel, hogy néhány kiemelt kerületi nagyrendezvényt szorosabb 

együttműködéssel szervezzünk, így az Újévi koncertet, Erzsébet bált és Szent István napot 

mind tartalmilag, mind pénzügyileg egyeztettük. 

Idén is megszervezzük a felnőtt és gyermek színházi sorozatokat, anyagi lehetőségeinktől 

függően hívjuk a vidéki és esetleg határon túli kórusokat a hagyományos Népzenei találkozóra, 

kiállításaink sorában legnagyobb rendezvényünk a VIII. Önarckép Biennálé lesz, kiemelt 

figyelmet szentelünk az Erzsébet Napok rendezvénysorozatnak, több műfajban kínálunk nagy 

koncerteket (Molnár Dixie és Gajer Bálint, Bródy János, Hit rock, Radics klub esetjei) stb. 

Új koncepciónk szerint terveztük a Csili Alsó programjait, melyben nemzetiségi programok, 

fiataloknak szóló nyelvi csoport, és családtervezéssel kapcsolatos előadások is szerepelnek a 

zenei programok mellett, illetve tovább bővítjük az ismeretterjesztés területét informatikai, 

gyakorlati ismereteket nyújtó tanfolyamokkal időseknek, felnőtteknek, nyári táborral 

gyerekeknek. Az „Így szerettek ők” című irodalmi sorozat egy-egy előadását negyedévente 

tervezzük a színházi előadások mellett. 

Szakmai feladataink megvalósításához elengedhetetlen a megfelelő technikai háttér, az 

intézmény informatikai eszközeinek színvonala igen elmaradott és esetleges. Technikusaink jó 

színvonalú munkavégzéséhez szükségesek a biztonsággal üzemelő laptopok mind benti, mind 

külső, szabadtéri rendezvények esetén, legyen az fény vagy hangtechnika, ezek vezérlése mind 

digitális módon zajlanak.  

Irodai informatikai fejlesztésekre azért van szükségünk, mert a napi munka hatékonyságát 

nagyban gátolják, ha az információkat tartalmazó szoftvereket nem érjük el, vagy lassan tudjuk 

azokat betölteni. Egyaránt igaz ez az internet használatára, de a szóróanyagaink elkészítéshez 

szükséges célszoftverekre, vagy a belső intézményi információkat tartalmazó „Heti program” 

kezelésére. 

Szinte alapelvárás vendégeink részéről, hogy mint közintézmény, ingyenes wifi szolgáltatást 

tudjanak igénybe venni, melyet a belső irodai hálózatunktól elkülönítve használunk. Ezt a 

színházterem felújításakor ki is építettük, ott az előadásokra várakozva, vagy szünetben 

egyszerre több száz vendégünk tud csatlakozni az internetre. Ugyanezt a technikai lehetőséget 

várják a többi épületrészben napi vendégeink, illetve állandó bérlőink. A kiépítéshez hardver 

eszközök beszerzésére lenne szükségünk.  

Tavaly részben ingyenes felajánlásokból (8 db), részben használt számítógépek vásárlásával (3 

db) elkezdtük megteremteni a számítógépes oktatóterem minimális feltételeit. A jelenleg 10 

fős oktató termet bővítenénk 16 főre, olyan egységes, de akár használt gépekkel, melyek 

alkalmasak mind az idős korosztály, mind a felnőttek, mind a gyermekek informatikai 

oktatására. Az intranet és internet használat hardver szükséglete mellett szoftverek 

beszerzésére is szükség van hosszabb távon. 

Az intézmény informatikai fejlesztését több lépcsőben, több éves terv alapján látjuk 

megoldhatónak, ennek első részét tervezzük az idén megvalósítani. 
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Még jobban erősítjük reklám tevékenységünket, mind a hagyományos, papíron megjelenő 

információ hordozókat (műsorfüzet, szórólap, plakát), mind az elektronikus felületeken 

történő megjelenésinket (belső TV hálózat, Ledfalak, honlap, hírlevél). Ebben az évben újra 

szerkesztjük és korszerűbb honlapot alakítunk ki, elindítjuk a tematikus hírlevelünket. 

Továbbra is nagy számban vehetik igénybe szabad termeinket a kerületi és környékbeli 

intézmények, cégek, magánszemélyek, ám az idei évben minden épületrészünket érinti majd 

a tervezett felújítás. A Városgazdálkodási osztállyal egyeztetve, tervezett ütemezés szerint 

valósul meg az „A” és „B” épület festése, a burkolatok javítása, cseréje, valamint az udvar 

felújítása. A szeptemberi évkezdés kulcsfontosságú számunkra, hiszen néhány hét esetleges 

csúszás a teljes évadot befolyásolja, jelentős hátrányt okozna mind pénzügyi, mind szakmai 

szempontból. Közönségforgalmunk a Baross utcai épületben a nagyobb, ezért a felújítás során 

a jelenleg az „A” épületben működő pénztárunkat áthelyezzük a másik épületbe. Bízunk 

benne, hogy ezzel idejárók elégedettek lesznek, mivel nem kell a jövőben csupán a befizetések 

miatt sem a kismamáknak, sem vendégeink jelentős részét kitevő idősebb korosztálynak több 

lépcsősoron, az udvaron keresztül megközelíteni pénztárunkat, hanem a foglalkozások 

helyszínén elintézhetik a befizetést.  

 

Szakmai tevékenységeinket az alapszolgáltatásokba sorolva tekintjük át, kiemelve az 

újdonságokat, az év egyedi programjait, kezdeményezéseit, Szolgáltatási tervünk mellékelten 

olvasható. 

 

 MŰVELŐDŐ KÖZÖSSÉGEK LÉTREJÖTTÉNEK ELŐSEGÍTÉSE, MŰKÖDÉSÜK TÁMOGATÁSA, 

FEJLŐDÉSÜK SEGÍTÉSE, A KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGEK ÉS A MŰVELŐDŐ 

KÖZÖSSÉGEK SZÁMÁRA HELYSZÍN BIZTOSÍTÁSA 

 

Folyamatosan működtetjük közösségeinket, szervezőink a csoport igényei szerint segítik 

tevékenységüket. Támogatottságukat jelzi, hogy a résztvevők ingyenesen vagy jelképes 

összegű tagdíjért vehetik igénybe szolgáltatásinkat. 

A Baba-mama klub a társas együttlét mellett lehetőséget ad szakmai megbeszélésekre, a tagok 

javaslatai alapján hívunk előadót, szakmai beszélgetőpartnert számukra. 

A Bélyeggyűjtők köre tavasszal is kiállítást szervez a hagyományos őszi bélyegbörze mellett. 

Már több évtizede minden szerdán várjuk az idősebbeket a Társaságkedvelők klubjába, 

melynek tagjai nehezen viselik a nyári kényszerű – felújítás miatti – leállást, mely a tavalyi után 

idén is várható lesz. A klub további sokéves fennmaradása érdekében nagy odafigyelést kíván 

tőlünk, többek között igény- és elégedettségmérést tervezünk a zenekarokkal, a 

körülményekkel, a klubvezető munkájával kapcsolatosan. 
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Szórakozni vágyó vendégeinket várjuk ezen kívül a Calypso, valamint a Karaoke klubba, melyek 

más-más zenés, táncos stílust képviselnek. 

Ősztől Operabarát kör indítását tervezzük, a zenehallgatást elemzéssel, szakmai 

beszélgetéssel kiegészítő program előkészítése folyamatban van, finanszírozására pályázati 

lehetőséget keresünk.  

A Bridzs klub, Nyugdíjas klub, Galambász klub, Kártya klub, Társasjáték klub találkozóink helyet 

biztosítunk, programjaikat kollégáink szervező munkája segíti ebben az évben is.  

 A KÖZÖSSÉGI ÉS TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL FEJLESZTÉSE 

A helyi társadalom közösségi életét fejlesztő programok sorából ebben az évben sem hiányzik 
a Farsangi Télűző felvonulás, a Civil kurázsi, valamint a civil szervezetek programjainak 
támogatása. Fokozott figyelmet kívánnak tőlünk a gyermekek és az ifjúság művelődését segítő, 
illetve családbarát programok.  
Ebben az évben a családi életre nevelés szempontjából fontos rövid, 3 alkalmas ingyenes  
előadássorozatot indítunk két alkalommal „Beszélgetések családtervezésről, nővédelemről” 
címmel. A beszélgetések a családalapítás, gyermekvállalás, női, férfi, szülői szerepek és a 
szerepkonfliktusok gyermekvállalásra gyakorolt hatásaival, 21. századi kihívásaival 
foglalkoznak.   
 

A digitális esélyegyenlőség megteremtésében játszik szerepet a kifejezetten időseknek szóló, 

februártól induló számítógépes foglalkozásunk. Ez a korosztály máig lemaradást mutat az 

interneten való kapcsolattartás, az ottani információszerzés területén, fontos, hogy ne 

jelentsen számukra leküzdhetetlen akadályt a számítógép és internethasználat, hiszen 

eleshetnek ezáltal bizonyos támogatásoktól, kedvezményektől.  

 AZ EGÉSZ ÉLETRE KITERJEDŐ TANULÁS FELTÉTELEINEK BIZTOSÍTÁSA 

Hat féle mozgáslehetőséget kínálunk melyek életminőséget javító szolgáltatások, átlagosan 20 

féle csoportból választhatnak a mozogni vágyó felnőttek, újdonságként tavasszal kifejezetten 

férfiaknak hirdetünk meg külön csoportot: 

Dinamikus torna  (fiataloknak és időseknek is): az ülő életmód és az egyoldalú fizikai terhelés 

miatt kialakult bántalmak javítására, az izmok és gerinc, az ízületek teljes átmozgatására.  

Dinamikus, alakformáló torna: a különböző eszközök használata (gumikötél, súlyzó, labda) 

segítí testünk formálását, az intenzív mozgás pedig a fogyást, az állóképesség javulását. 

Keringésjavító értorna: a rendszeresen elvégzett gyakorlatok fokozzák a vérkeringést, segítik 

a szervezet oxigénellátását, javítják az erek állapotát, kimondottan ajánlott érszűkület, 

cukorbetegség esetén és a további érrendszeri betegségek megelőzésére.   

Intimtorna: Speciális torna a medencefenék-gátizmok megerősítésére. Ajánlott a szülés után 
anyukáknak, inkontinencia, aranyér, egyéb betegségek esetén. 
Kondícionáló torna: műtétek, baleseti sérülések utáni általános gyógytorna jellegű 
gyakorlatok, ajánlott a mozgásszegény életmód következtében kialakult bántalmak javítására, 
keringésjavító gyakorlatokkal. 
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Szenior torna: hasonló a kondícionáló tornához, idősebbeknek is ajánlott a test általános 
átmozgatására. 
 
Ebben az évben is szervezünk Egészség- és sportnapot, melyhez a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház 

is csatlakozik. A tavalyi év sikere után megszervezzük a II. Pesterzsébeti Futónapot, melyet 

felnőtt és gyermek sportprogramok, a színpadon folyamatos sportbemutatók kísérnek majd, 

ingyenes szűrővizsgálatok, többféle betegségmegelőző szaktanácsadás, újraélesztési-

bemutató, egészséggel kapcsolatos termékek kóstolása és vására várja látogatóinkat a 

Kosutiban. 

Körösfői Kriesch György, a Nagy Sándor emlékév kurátorának képekkel illusztrált előadását 

hallgathatják meg két részben a festő- és iparművész munkásságáról a kerületi érdeklődők. Az 

előadás napja egybeesik a Budapesti Iparkamara szervezésében lebonyolításra kerülő 29. 

Idegenvezetői Világnapok rendezvényeivel. 

A digitális írástudás fejlesztése elengedhetetlen a társadalom minden csoportja számára, a 

felnőttek nem professzionális, hanem otthoni, illetve munkavégzésükhöz célszerű számítógép 

használatában nyújthatnak előrelépést több témában, 20 órás blokkokban szervezett 

foglalkozásaink. 

 A HAGYOMÁNYOS KÖZÖSSÉGI KULTURÁLIS ÉRTÉKEK ÁTÖRÖKÍTÉSE FELTÉTELEINEK 

BIZTOSÍTÁSA 

Hagyományos színházi sorozatunk mellett irodalmi esteket kínálunk az irodalom iránt 

érdeklődő vendégeinknek. Az „Így szerettek ők” felolvasószínházi sorozat a legismertebb 

magyar írók és költők, művek és könyvek mögötti szerelmi életét mutatja be a Nyáry Krisztián 

által megírt népszerű történetek nyomán. A sorozat ötletgazdája Réczei Tamás rendező, aki a 

Szegedi Tudományegyetem bölcsészhallgatóinak kutatásai alapján készítette el az egyes 

előadások szövegkönyvét. A Magyar kultúra napja alkalmából Szabó Lőrinc életét és írásait 

idéztük meg, áprilisban a Költészet napjához kapcsolódóan a József Attila szerelmi életét 

feldolgozó előadást mutatjuk be.  

A Csiliben hagyomány, hogy évente legalább 1-2 nagy koncertet hirdessünk, melyeken 

közismert, neves előadó lép fel. Célunk, hogy a kerületieknek „otthon” biztosítsunk 

szórakozási lehetőséget, illetve ezzel is igyekszünk öregbíteni hírünket, emelni imázsunkat. 

Áprilisban Bródy János koncertjére várjuk közönségünket, mi sem bizonyíthatja jobban ennek 

szükségességét, hogy alig hirdettük meg a programot, már február első hetében elfogytak a 

jegyek. 

Ősszel a Molnár Dixieland Band „Ez tényleg Príma” című műsorát mutatja be, Gájer Bálint, 

Koós Réka, Lázár István vendégművészek fellépésével, amikor nem csak Louis Prima, Grammy-

díjas amerikai zenész muzsikáit dolgozzák fel, hanem a számok között végigkövethetjük az 

énekes, színész, dalszerző és trombitás izgalmas és rejtélyekkel teli életútját is. 

A 20 éves Radics Béla Emléktársasággal együttműködve tervezünk egy jubileumi rock 

koncertet a Hit Rock együttesnek, mely egyben a „100 éves a Csili” Rockmaraton hangulatát 
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is visszaidézi. A koncerten olyan neves, nagy rock legendák is fellépnek vendégként mint Török 

Ádám, Deák Bill Gyula, stb. 

Fennállása 10. évfordulóját tartja ebben az évben az Anima Soni zenekar, melyet idén is a Csili 

falain belül egy koncerttel ünnepel meg. 

Már nem először kerül sor intézményünk szervezésében komolyzenei koncertre intézményünk 

falai kívül. Idén ezt is bővíteni tervezzük, tavasszal a Húsvéthoz kötődően az Szent Erzsébet 

templomban Pergolesi: Stabat Mater című művét mutatjuk be a pesterzsébeti zenekedvelő 

közönségnek.  

A kerület hagyományos novemberi kulturális fesztiválja az Erzsébet-napok, melyre idén is 

várjuk a társszervező intézmények, civil szervezetek programjait. 

 AZ AMATŐR ALKOTÓ- ÉS ELŐADÓ-MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG FELTÉTELEINEK 

BIZTOSÍTÁSA 

Művészeti csoportjaink ebben az évben komoly szakmai programot tűztek maguk elé, melynek 

megvalósításában munkatársaink folyamatos segítségükre lesznek. Több alkalommal 

bemutatkoznak intézményünk rendezvényein, kerületünk egyéb programjain, a fővárosban, 

illetve országos eseményeken. 

Előző évben minden művészeti csoportunknak tudtunk pályázni az OKIIB pályázatán. A 

támogatás különböző célokra használtuk fel: a csoportkohézió erősítésére, további technikák 

elsajátítására, az éves szakmai tevékenység anyagbeszerzésére. Mindenképpen szükséges a 

klubélet fennmaradása érdekében valamilyen szakmai koncepciót kialakítanunk a 

csoporttagokkal, vezetőkkel közösen. Új, rövid workshopok bevezetésével igyekszünk 

frissíteni, bővíteni a tagokat. 

Hagyományosan tervezzük nyári táborainkat, ezek lebonyolításában a tervezett felújítás 

problémát okoz, igyekszünk ezért a táborokat néhány hétre „koncentrálni”, ez azonban 

egyrészt házon belül jelent ütközést, másrészt nem tudunk a megszokott időre táborokat 

kínálni a gyermekeknek, családoknak.   

 A TEHETSÉGGONDOZÁS ÉS -FEJLESZTÉS FELTÉTELEINEK BIZTOSÍTÁSA 

A La Stella Énekstúdió, a Csili Színjátszókör és a Kokas László Zenés Színkör folyamatosan 

bemutatókra készül, melyeket legtöbbször családias hangulatú előadásokon mutatnak be.  

Idén is megszervezzük Slam Poetry programunkat, mely szintén hagyomány 

intézményünkben. 

Újdonságként tehetségkutató programot hirdetünk zenekaroknak, az előválogatások után a 

színházteremben mutatkozhatnak be szakmai zsűri előtt. A legjobbak számára fellépési 

lehetőséget biztosítunk az őszi évadtól a Csili Alsóállomáson. 

Folytatjuk az együttműködést a sakk területén, idén nem csak verseny lebonyolítására adunk 

lehetőséget és támogatást, hanem ősztől sakk szakkör indítását is tervezzük.  
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 KULTURÁLIS ALAPÚ GAZDASÁGFEJLESZTÉS 

Kommunikációs tervek 2019-re 
 
Print és elektronikus képi felületek: 

Továbbra is nagy szerepet szánunk a print formáknak, kiadjuk a 2019 tavaszi-nyári, illetve az 
őszi-téli műsorfüzetet 35 - 35  E. példányban,  ellenőrzött terjesztéssel, a táborokat hirdető 
szóróanyagot, illetve az Erzsébet-napokhoz kapcsolódó ismertetőt.  
 
Az elavult plakáttartó vitrinjeink hatvan százalékát korszerű, teleszkópos, vízhatlan tárolókra 
cseréljük. Ezáltal a kihelyezések is gyorsabban és egyszerűbben történhetnek. Lépéseket 
teszünk a megmaradók felújítására. Ezzel kapcsolatban kell megjegyezni, hogy keressük a 
forrásokat további vitrinek felállítására. Célszerű lenne intenzívebben megjelennünk pl. a 
Mediterrán Lakóparkban. 
 
Feltűnőbb, modernebb vizuális megoldásokat keresve megújítjuk a plakátjaink designját.  
 
A kiemelt rendezvényeinket - leadott költségvetési tervezetünk alapján - last minute 
konstrukcióban beszerzendő óriásplakátokkal kívánjuk látogatottabbá tenni. 
 
A LED-falon és a képújságon igyekszünk több mozgóképes formátumú hirdetést használni. 
Rádió: 
A 2018-as módon kívánnánk továbbra is használni. első sorban a kreatív formákat bevetve. 
Az internetes kommunikációnk fejlesztése terén több feladat is vár. 
Honlapunkat pillanatnyilag korlátozottan tudjuk használni, lévén a forráskód egy külsős 
webfejlesztő birtokában van. Mivel strukturális változtatásokat így csak ő eszközölhet, és ezt 
kizárólag (és érthetően) külön összeg fejében tenné, most csak a tartalmakat frissíthetjük egy 
adott keretrendszerben. 
Meg kívánunk bízni egy újabb szakértőt, aki az általunk adott specifikáció alapján 
újraszerkeszti a honlapot. Elhelyezi a programban azokat a kulcsszavakat, amelyek beépítése 
nyomán magasabb szintre kerülhetünk a Google organikus találatlistáján. A formátumot 
felhasználóbaráttá és informatívabbá kívánjuk tenni.   
A látogatottságot pl. egy olyan rovat beindításával is növelni tudnánk, amelyben a nálunk 
fellépésre készülő hírességekkel és a kerület ismert alakjaival közlünk rövid interjúkat. A 
Facebook-oldalunkra szerkesztve ezeket a hivatkozásokat, élénkíthetjük a honlap iránti 
érdeklődést. 
 
A kereszthivatkozások felvetik persze a közösségi média retikuláris rendszerébe való komplex 
és szofisztikált módon való bekapcsolódásunk - pl. az Instagram és a Twitter összefüggő 
használatának - kérdését. Erre azonban csak akkor érdemes jelentősebb energiákat 
fordítanunk, ha az említett közegben otthonosan mozgók számára is tudunk rendszeresen 
"terméket" kínálni.   
 
A költségvetési tervezetben már jelölt összeg erejéig élénkíteni kívánnánk az internetes 
programajánlókon való jelenlétünket. A nagyobb szabású rendezvényeinket kiemelt 
hirdetésként fő- vagy rovatoldalon jelenítjük meg. 
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A Facebook fizetett hirdetéseit a tavalyihoz hasonló nagyságrendben használjuk. 
 
2019-es hirdetési bevételeink tervezete 
 
Jelentős növekedéssel nem számolunk. 2017 decemberében a harmincnégyezres Erzsébet 
Újságban több oldalas behúzásként megjelent programismertetőben négy tanfolyami 
"fizetett" hirdetés szerepelt egyenként 5000 forintért. Ehhez képest a 2018-as értékesítésben, 
holott csak egy műsorfüzetet adtunk ki, jelentős növekedés volt kimutatható. 
A 2019. szeptember elején megjelenő periodikánkkal megduplázhatjuk a már ismertetett 
eredményt. 
Támogatói célú - főként PR, kisebb részben CSR típusú - megrendelésekre ismét a 2018-as 
bevételeket listázó részben említett programok kapcsán remélünk. 
Az ilyen jellegű bevételek növelésére javasoljuk a rendezvényszervező kollégáknak, hogy a 
2019 őszi-téli kínálatuk összeállításakor, szerkesztésekor eleve "eladható" programokban is 
gondolkodjanak. Pl. A Dréher bemutatja: "Felnőtt színházi sorozat a sör jegyében" stb. 
2019 elején feltérképeztük azokat a hirdetési lehetőségeket, amiket a ház bérlői számára 
áraztunk be - az árképzésnél tekintettel arra, hogy folyamatos megrendelőink. Jelentős 
érdeklődés mutatkozik pl. a LED-falainkon való megjelenés, illetve a Baross utcai kerítésünkön 
elhelyezhető, standardizált hirdetőtábla igénybevétele iránt.  
 
A fentieket figyelembe véve és a cseremegállapodások hozadékait is forintosítva, 2019-re 2 - 
2.2 M reklámbevételt várunk.  
 

 KÖNYVTÁR 

A Csili Művelődési Központ Könyvtára több szempontból is fontos helyet foglal el a XX. kerület, 

Délpest és a környező agglomeráció kulturális életében. A Művelődési Központot felkereső 

látogatók gyakran a könyvtárat is útba ejtik. A többrétű szolgáltatást (a hagyományos 

könyvtári kölcsönzés mellett a használók informatikai segítése, a számítógép-, 

Internethasználat) továbbra is jellemzően igénybe veszik látogatóink.  

Változatlanul fő célkitűzésünk, hogy olvasóinknak, látogatóinknak színvonalas szolgáltatást 

nyújtsunk. Törekszünk arra, hogy minél többen megismerjék és látogassák könyvtárunkat. 

Kiemelt célcsoportként továbbra is a gyermek- és ifjúsági korosztályt célozzuk meg, azonban 

szintén fontos számunkra a felnőtt és nyugdíjas olvasók széleskörű kiszolgálása. Fő 

feladatunknak tartjuk az olvasás népszerűsítését. Ezt a célt szolgálja, hogy a Rukkola1-n 

keresztül happontként is működik a könyvtár. Az E-Magyarország képviselőjével felvettük a 

kapcsolatot, mert kölcsönösen folytatni szeretnénk az együttműködést.  

Új programként vezettük be 2018 őszétől a beszélgető klubfoglalkozásokat, ezeket ebben az 

évben is havi rendszerességgel működtetjük. Továbbra is együttműködünk Pesterzsébet 

Szlovák Önkormányzatának programjaik megvalósításában, ebben az évben kiállításuknak és 

előadásuknak is helyet adunk.  

                                                           
1 RUKKOLA=az első közösségi könycserélde. 
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Rendezvényeink, programjaink összeállítása során igyekszünk minden korosztályt 

megszólítani, az év során számos kiállítást is tervezünk lebonyolítani. 

Kulcsfontosságú területek: 

2019-ban (is) törekedni fogunk arra, hogy könyvtárunkat minél többen látogassák. Igyekszünk 

minél sokszínűbb és új szolgáltatásokkal, szabadidős programokkal, kiállításokkal fogadni 

látogatóinkat. Mindezt továbbra is alacsony beiratkozási díjakkal tudjuk biztosítani.  2019. 

januártól a nyitva tartás és az árak tekintetében is változás történt. Azért tartottuk 

szükségesnek a változtatást, mert a tényleges elmélyült szakmai munkát azon a napon tudjuk 

elvégezni, amikor a könyvtár zárva van. Figyeltünk rá, hogy az olvasók a 4 nyitvatartási órát 

más módon, de visszakapják. Ezt hétfőn 2 órában, szerdán és pénteken 1-1 órában alakítottuk 

ki.  

Könyvtárunk a megelőző években nem változtatta a szolgáltatások árát, 2019-ben 

szükségesnek láttuk, hogy kb. 15 %-ot emeljünk a beiratkozási díjakon, illetve a CD-DVD- 

kölcsönzés 100 Ft helyett 200 Ft lett, s bár ez 100 %-os emelés, de továbbra is egy hétig 

kölcsönözhetik az olvasók. 

A beiratkozási díjakon, mint fentebb írtuk azért emeltük megközelítőleg 15 %-ot, mert 

érzékenyíteni szerettük volna az olvasókat, hogy sajnos a könyvek ára és egyéb költségek is 

emelkedtek. Figyeltünk arra, hogy a nyugdíjasok beiratkozása ne emelkedjen 1000 Ft felé.  

 

A 2019-ben tervezett felújítás a könyvtárat is érinti, a festés és burkolatcsere a közel 30.000 

dokumentum állományú könyvtár biztonságos és szakszerű áthelyezésével jár majd. Ez több 

hetes zárva tartást jelent majd. 

 

Szakmai tevékenységeink:  

 olvasószolgálati tevékenység ellátása, 

 állományszervezés (gyarapítás és selejtezés), 

 az integrált könyvtári rendszer retrospektív és folyamatos feltöltése, 

 archiválási feladatok, 

 könyvtári adminisztrációk elkészítése (pl. statisztika, munkaterv stb.), 

 helytörténeti gyűjtemény fejlesztése, karbantartása, 

 pályázatfigyelés, pályázat készítés, 

 könyvtári rendezvények, kiállítások szervezése, lebonyolítása, 
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 óvodai és iskolai csoportok fogadása, könyvtárhasználati és egyéb szabadidős 

foglalkozások megtartása céljából, 

 beszélgető klub csoportfoglalkozások szervezése, lebonyolítása,  

 a könyvtár népszerűsítése, külsős könyvtári rendezvényeken való részvétel, 

 önkéntesek, iskolai közösségi szolgálatra jelentkezők, szakmai gyakorlatra érkezők 

munkájának szervezése, koordinálása. 

 

 

Tervezett programjaink: 

Kiállítások:  

 Kőhalmi Adél, Fecske László: A korán ébredő csiga illusztrátorának kiállítása. 

 „Arany Kezek, Tündér Ujjak” Kézimunka és alkotó klub kiállítása a Húsvét jegyében 

 Kiszely Orsolya szlovák népművész szőttesei 

 Eszes Zoltán Pesterzsébeti festőművész kiállítása 

 

Rendezvények: 

 havonta egy alkalommal „Hogyan ne legyünk boldogtalanok” címmel beszélgető 

klubfoglalkozások felnőtteknek az irodalom, zene és művészet eszközeivel, 

 Régi hagyományt elevenítünk fel a könyvbemutató ismételt megrendezésére. Idén két 

alkalommal tavasszal és remélhetőleg ősszel is sikerül megrendeznünk.  

 Költészet Napja versmondás, játék versekkel, illusztrálás, versírás, kézműves 

foglalkozás, totó, kortárs költők találkozója, záró ünnepség, 

 Tavaszköszöntő a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében, 

 Magyar Népmese Napja mesemondás, mese feldolgozás, mesés játékok, próbatételek, 

illusztrálás, mesefal készítés, mesetotó, záró ünnepség. 

 

Budapest, 2019. február 25. 

        Polyák Edit 

          igazgató 

















Alkotó művelődési közösségek

csoport sz. tagok sz. ebből gyerek fogl. sz. bemutató

Művészeti csoport

Kokas László Színkör, Csili Amatőr Színkör 2 16 0 48 8

Astra 1 6 0 6 2

Tánciskola (kezdő, haladó), Klasszikus balett 7 154 54 321 0

Felnőtt képző csoport 1 12 0 44 1

Kórus 1 45 0 47 16

Fúvósok 1 22 0 40 18

Egyéb amatőr (La Stella) 1 17 0 20 7

Egyéb tárgyi (Folton f., Üveg, Ikon) 3 20 0 45 5

Művészeti össz.: 17 292 54 571 57

Népművészeti csoportok

Népdalkör 1 17 0 44 20

Tárgyalkotó népművészeti

Aranykezek tündérujjak 1 7 0 32 3

Alkotó műv. közösségek mindösszesen: 19 316 54 647 80

Klubok, szakkörök

csop. sz. résztvevők ált. sz fogl. sz.

Nyugdíjas (FÉG, Csili) 2 46 80

Gyerek 0 0 0

Családi (Baba mama) 1 76 10

Egyéb:

7 150 100

Egészségvédelmi tornák 45 514 1414

( Kondic.t. Senior t., Intim t. dinamik. Művészi t. stb.)

Klubok, szakkörök összesen: 55 786 1604

Ismeretterjesztés

alkalom látogató óra

Ismeretterjesztő előadások

Rendhagyó történelemórák 10 450 25

Kemencés hét 11 287 45

Helytörténeti vetélkedő 1 400 6

Konferencia

Ismeretterjesztés összesen: 22 1137 76

Táborok

száma fő száma fő száma fő fő

Művészi torna 1 9

Kézműves 1 20

Képzőművész 2 40

Bűvészképző 1 16

Képregénykészítő 1 19

Klasszikus balett 1 19

"Túl az üveghegyen" 1 17

Star Wars 1 17

Miniszínész 2 32

Pszichodráma 1 17

Agyagos 1 22

Kemencés tábor 1 32

Táborok összesen: 14 260

Kiállítások, műsorok, rendezvények

alkalom látogató

Kiállítások

Képző- és iparművészeti 10 1500

Fotó 0 0

Egyéb (Foltvarró,Bélyeg, Kossuth Társaság,Üvegfestő, Ikonfestő, Goblein, Astra)9 1400

Kiállítások összesen: 19 2900

Művészi események

Előadóművészi és egyéb:

Színházak 17 6337

Bábtalálkozó (100 éves, egésznap) 1 1000

Magyar kultúra napja 1 250

Költészet napja (egésznapos rendezvény,+ pályázati versest)2 600

Slam Poetry 1 80

Szecsődi Irén és Réti József énekverseny (100 éves) 1 50

Egyházzenei Kórushangverseny 1 350

Rossini est 1 400

össz.: 25 9067

Film és videófilm vetítés:

Pesti Erzsi mese (100 éves) 1 250

Népművészeti:

Népzenei találkozó 1 400

Művészeti események össz.: 27 9717

  Ifjúsági FelnőttGyerek

Helytörténeti, Galamb, Bélyeg, Bridzs, Kártya, 

Társasjáték, Csaldfakutató

Adatok a szakmai tevékenységről

2018

1. oldal



Szórakoztató rendezvények

Előadóműv. és műsoros

Bernáth Ferenc és barátai 1 200

Kokas László Zenés Színkör ( ápr. 29. máj. 13. nov. 4.,dec. 3.) 4 270

Halász Judit 1 580

La Stella bem. ( ápril. 8., okt. 7) 2 150

Művészi torna bem. 1 200

Alma koncert 1 561

Glenn Miller emlékest-Dixie Kings of Hungary 1 250

Coda Nostra koncert 1 300

Szerelmem, Sárdy 1 90

Pink Floyd Tribute 1 200

Orosz Zoltán 1 443

Dés László 1 500

Rockmaraton (100 éves) 1 544

Mesematiné 3 296

Radics Béla emlékkoncertek 38 1900

Petra's Jazz Klub 3 50

Ad Hoc Playback Társulat 4 60

 össz.: 65 6594

Táncos rendezvények, ünnep: (bál,disco)

Társaságkedvelő,Farsang,Anna bál, Katalin Bál 36 3960

Erzsébet Bál 1 271

Születésnapi Zsúr (100 éves) 1 250

Calypso 9 1165Bálok, táncosrendezvények 47

össz.: 47 5646

Szórakoztató rendezvények összesen: 112 12240

Közösségi rendezvények alkalom látogató

Társadalmi rend., ünnep:

Nemzetközi sakkverseny (100 éves) 1 100

Civilkurázsi (máj. 1.) 1 150

Szent István napi forgatag 1 5000

Gyermeknap 1 300

Mentsük meg a Kiserdőt 1 400

Állatok Világnapja 1 200

Téltemetés 1 200

Magyar Népmese Napja 1 350

Játszóház, kézműves foglalkozás:

Nyuszi N. 1 296

Méz N. 1 56

Táncház 10 350

Kézműves és egyéb vásár, bemutató:

Disznótoros 1 200

Közösségi rendezvények összesen: 21 7602

Kiállítások, műsoros rendezvények mindösszesen:

Kiállítások 19 2900

Művészeti események 27 9717

Szórakoztató rendezvények 112 12240

Közösségi rendezvények 21 7602

Mindösszesen: 179 32459

Szolgáltatások

igénybevevők alkalom

Tanácsadás, információ szolg.:

19/1 Felnőttképzés 0 0

19/2 Egyéb tanácsadás: 1084 1084

Egészségnap, Futóverseny (100 éves) 1600 1

AIDS Világnap 800 1

Pályaválasztási 1000 1

Inf. szolg., teleház 10920 320

Iterticket 312 136

19/3 Rendezvényszervezés 0 0

19/4 Delegációk fogadása 60 1

Közös projetek előkészítése 0 0

19/6 Egyéb( hangosítás, színpad, 

asztal, paraván bérlés) 6000 50

Szolgáltatások összesen: 21776 1594

Külső szervek tevékenysége

alkalom óra résztvevők sz.

Rendezvények 4920 6010 112800

Oktatás, képzés

Iskolarendszerű 0 0 0

Iskolarendszeren kívüli 0 0 0

Külső szervek összesen: 4920 6010 112800

Rendszeres művelődési formák összesen:

csop. sz. résztvevők fogl. sz.

10. Alkotó műv. közösségek 19 316 647

11. Klubok, szakkörök 55 786 1604

27. Tanfolyamok 0 0 0

Összesen: 74 1102 2251

Összlátogató létszám:

Rendszeres műv. formák 33522 fogl. sz : csoportok sz. x résztvevők  sz.

Ismeretterjesztés 1137

Táborok 260

Kiállítások, műsorok,rendezvények 32459

Szolgáltatások 21776

Külső szervek tevékenysége 112800

Mindösszesen: 201954

2. oldal



SZOLGÁLTATÁSI TERV
Felelős vezető: Polyák Edit

igazgató

polyak.edit@csili.hu

megnevezése célja

rendszeressége, 

időpontja, 

óraszáma

résztvevők tervezett 

létszáma 

(összesen/év)

a helyi lakosság közösségi 

tevékenységek megtervezésében, 

megvalósításában és értékelésében 

való részvételének módjai

Baba-mama klub havonta 10 fő/alkalom

Bélyeggyűjtők köre hetente 20 fő/alkalom

Bridzs klub hetente 10 fő/alkalom

Csili Nyugdíjas klub hetente 25 fő/alkalom

Fegyvergyári Nyugdíjas klub hetente 20 fő/alkalom

Galambász klub havonta 10 fő/alkalom

Kártya klub kéthetente 10 fő/alkalom

Társasjáték klub kéthetente 10 fő/alkalom

Calypso Dancing Party havota 120 fő/alkalom

Karaoke klub havonta 40 fő/alkalom

Társaságkedvelők klubja hetente 100 fő/alkalom

Duna Nyugdíjas Szervezet folyamatos 400 fő tagság
MSZSZ Pesterzsébeti Nyugdíjas 

Alapszervezete folyamatos 800 fő tagság

Beszélgetések családtervezésről, 

nővédelemről családi életre nevelő program 6 alkalom 15 fő/alkalom

AIDS világnapja

függőséget, devianciát, áldozattá válást 

megelőző program évente 1000 fő

Nemzetiségi Önkormányzatok 

programjai
különböző kultúrák közötti kapcsolatok 

kiépítését és fenntartásának elősegítése 2 alkalom 200

Civil kurázsi 1 alkalom 150 fő

Télűző farsangi rendezvény 1 alkalom 200 fő

Civil szervezetek programjainak 

támogatása

Önkéntes csoport folyamatos 12 fő

Iskolai közösségi szolgálat folyamatos 8 fő

Fejlesztő biblioterápiás foglalkozások
lelki egészség megőrzését szolgáló 

tevékenység 9 alkalom 90 fő

Teleház szolgáltatás folyamatos 10000 fő

Számítógépes foglalkozások 

időseknek 4 csoport 40 fő

Gyermek koncertek (Halász Judit, 

Alma Együttes) 2 alkalom 1000 fő

Színházi előadások gyermekeknek, 

családoknak (Mesematiné, 

Gyermekszínház) 20 alkalom 6600 fő

Ifjúsági színház
az ifjúság művelődését segítő segítő 

program 2 alkalom 200 fő

A CSILI Művelődési Központ által biztosított közművelődési alapszolgáltatások keretében tervezett közösségi programok, tevékenységek 

és folyamatok

a művelődési érdeklődési kör és az önképző, 

társas tevékenység szerint elkülönülő, lakossági 

csoport tevékenységének segítése, helyszín 

biztosítása
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kedvezményes helyszín biztosítása

A kijelölt szervező személyes 

kapcsolattartása a csoporttal, 

esetenként értékelő kérdőívek 

kitöltetése és értékelése, 

intézményi elnökségi ülések

A kijelölt szervező személyes 

kapcsolattartása a vendégekkel, 

esetenként értékelő kérdőívek 

kitöltetése és értékelése, 

intézményi elnökségi ülések

a helyi társadalom közösségi életét fejlesztő 

közösségi program

önkéntes tevékenység támogatása

esélyegyenlőség megvalósulását segítő 

program

a gyermekek művelődését segítő, 

családbarát program

mailto:polyak.edit@csili.hu


megnevezése célja

rendszeressége, 

időpontja, 

óraszáma

résztvevők tervezett 

létszáma 

(összesen/év)

a helyi lakosság közösségi 

tevékenységek megtervezésében, 

megvalósításában és értékelésében 

való részvételének módjai

A CSILI Művelődési Központ által biztosított közművelődési alapszolgáltatások keretében tervezett közösségi programok, tevékenységek 

és folyamatok

a művelődési érdeklődési kör és az önképző, 

társas tevékenység szerint elkülönülő, lakossági 

csoport tevékenységének segítése, helyszín 

biztosítása
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A kijelölt szervező személyes 

kapcsolattartása a csoporttal, 

esetenként értékelő kérdőívek 

kitöltetése és értékelése, 

intézményi elnökségi ülések

Body folyamatos 20 fő/ alkalom

Egészségmegőrző tornák (Senior, 

dinamikus, keringésjavító, 

kondicionáló, intim: összesen 20 

csoportban) folyamatos 420 fő

Klasszikus balett folyamatos 50 fő/ alkalom

Meditációs foglalkozás 4 alkalom 10 fő/alkalom

Művészi torna folyamatos 70 fő/ alkalom

Senior örömtánc folyamatos 20 fő/ alkalom

Tánciskola (társastánc tanfolyam és 

klub: 4 csoport) folyamatos 15/csoport

Felnőtt balett folyamatos 10 fő

Gerinctorna folyamatos 10 fő

Egészség- és sportnap 1 alkalom 1500 fő

Rendhagyó történelemórák 12 alkalom 60 fő / alkalom

Nagy Sándor emlékév 2 alkalom 100 fő

Számítógépes foglalkozások 

felnőtteknek 3 csoport 30 fő

Családfakutatás 2 csoport 10 fő
Társalgási kör iskolarendszeren kívüli önképző közösség kéthetente 10 fő/alkalom

Agyagos tábor népi iparművészet kapcsolatos csoport 1 alkalom 20 fő

Aprók színháza 8 alkalom 500 fő/ alkalom

Astra bábegyüttes 2 alkalom 6 fő

VIII. Önarkép Biennale Kiállítás

1 alkalom 

(2 évente) 200 fő

Csili Népdalkör hetente 18 fő /alkalom

Éneklő Ifjúság 1 alkalom 300 fő

Felnőtt színház 5 alkalom 350 fő/alkalom

Filmklub 3 alkalom 15 fő/alkalom

Kiállítások 20 alkalom 80 fő/ alkalom

Komolyzenei koncertek 3 alkalom 1200 fő

Könnyűzenei koncert 8 alkalom 2000 fő

Magyar Kultúra Napja 1 alkalom 150 fő

Állatok világnapja 1 alkalom 200 fő

Erzsébet bál 1 alkalom 270 fő

Erzsébet napok Kulturális Fesztivál 1 alkalom

Gyermeknap évente 400 fő

Húsvéti készülődés 1 alkalom 100 fő

Karácsonyi készülődés 1 alkalom 100 fő

Költészet Napja 1 alkalom 500 fő

Magyar Népmese Napja 1 alkalom 300 fő

Szt. István nap 1 alkalom 5000 fő

A kijelölt szervező személyes 

kapcsolattartása a vendégekkel, 

esetenként értékelő kérdőívek 

kitöltetése és értékelése, 

intézményi elnökségi ülések

A kijelölt szervező személyes 

kapcsolattartása a vendégekkel, 

esetenként értékelő kérdőívek 

kitöltetése és értékelése, 

intézményi elnökségi ülések

ismeretterjesztő alkalmak
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életminőséget javító tanulási lehetőség

a nemzeti  és egyetemes kultúra értékeinek 

megismertetése

ünnepek kultúrájának gondozása 

érdekében szervezett ünnep helyi alkalma



megnevezése célja

rendszeressége, 

időpontja, 

óraszáma

résztvevők tervezett 

létszáma 

(összesen/év)

a helyi lakosság közösségi 

tevékenységek megtervezésében, 

megvalósításában és értékelésében 

való részvételének módjai

A CSILI Művelődési Központ által biztosított közművelődési alapszolgáltatások keretében tervezett közösségi programok, tevékenységek 

és folyamatok

a művelődési érdeklődési kör és az önképző, 

társas tevékenység szerint elkülönülő, lakossági 

csoport tevékenységének segítése, helyszín 

biztosítása
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A kijelölt szervező személyes 

kapcsolattartása a csoporttal, 

esetenként értékelő kérdőívek 

kitöltetése és értékelése, 

intézményi elnökségi ülések

Helytörténeti klub

a helytörténettel, a település szellemi 

kulturális örökségével kapcsolatos csoport
havonta 

(10 alk) 70 fő/ alkalom

Helytörténeti vetélkedő

a helytörténettel, a település szellemi 

kulturális örökségével kapcsolatos program
1 alkalom 400 fő

Kemencés foglalkozás 4 alkalom 300 fő

Kézműves tábor 1 alkalom 20 fő

Kisbence, kemencés  tábor 1 alkalom 30 fő

Őszi kézműves foglalkozás 2 alkalom 20 fő

Népzenei találkozó 1 alkalom 300 fő

Családi táncház a Téka együttessel 10 alkalom 350 fő

Coda Nostra együttes hetente 15 fő /alkalom
Erzsébeti Foltkórosok havonta 6 fő /alkalom

Felnőtt festő klub hetente 12 fő /alkalom
Hetero Sapiens havonta 25 fő /alkalom

Ikonfestő klub havonta 19 fő /alkalom

Képzőművészeti tábor 2 alkalom 20 fő /alkalom
Kézimunka és alkotó klub havonta 7 fő /alkalom

Klasszikus balett tábor 1 alkalom 20 fő /alkalom

Művészi torna tábor 1 alkalom 10 fő /alkalom
Pesterzsébeti Városi Fúvószenekar hetente 20 fő /alkalom
Pesterzsébeti Városi Vegyeskar hetente 45 fő /alkalom

Radics Béla Emléktársaság 

koncertjei 18 alkalom 60 fő /alkalom

Miniszínész tábor 1 alkalom 15 fő

Pszichodráma tábor 1 alkalom 15 fő

Bűvészképző tábor 1 alkalom 15 fő

Üvegfestő tábor 1 alkalom 15 fő 
Üvegvarázs stúdió 1 alkalom 15 fő 

La Stella énekstúdió 10 alkalom 15 fő / alkalom

Csili színjátszó kör hetente 10 fő/ alkalom

Kokas László Zenés Színkör hetente 15 fő / alkalom

Sakk hetente 10 fő/ alkalom

Slam Poetry 1 alkalom 80 fő

Tehetségkutató verseny 

zenekaroknak 1 alkalom 400 fő
Művészi torna tábor 1 alkalom 10 fő

Pályaválasztási Börze 1 alkalom 400 fő
Marketing tevékenység folyamatos
Számítógépes tábor 2 alkalom 30 fő
Könyvtár folyamatos

Könyvtári foglalkozásáok

Szikla program

Rukkola Happont

Könyvtár -olvasószolgálati 

tevékenység

kerületi rendezvények technikai 

biztosítása

Könyvbemutatók
Családfakutatók klubja

A kijelölt szervező személyes 

kapcsolattartása a vendégekkel, 

esetenként értékelő kérdőívek 

kitöltetése és értékelése, 

intézményi elnökségi ülések

Budapest Főváros XX. Kerület Önkormányzata a Csili Művelőédési Központ szolgáltatási tervét a 2019. évi munkaterv részeként a ………………………………………….  számú 

határozatával jóváhagyta.

A kijelölt szervező személyes 

kapcsolattartása a vendégekkel, 

esetenként értékelő kérdőívek 

kitöltetése és értékelése, 

intézményi elnökségi ülések
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A kijelölt szervező személyes 

kapcsolattartása a vendégekkel, 

esetenként értékelő kérdőívek 

kitöltetése és értékelése, 

A kijelölt szervező személyes 

kapcsolattartása a vendégekkel, 

esetenként értékelő kérdőívek 

kitöltetése és értékelése, 

intézményi elnökségi ülések

tehetséggondozás, kompetenciafejlesztés

amatőr művészeti csoport támogatása

népművészettel kapcsolatos, a település 

szellemi kulturális örökségével kapcsolatos 

rendezvény
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Hon- és népismereti foglalkozás



CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT  2019. ÉVI RENDEZVÉNYTERV Nyomtatva: 

2019.03.02

SZÍNHÁZTEREM

CSILI 

ALSÓÁLLOMÁS VÍZVÁRI TEREM EGYÉB HELYSZÍN ÖNKORMÁNYZAT

január 1. K SZILVESZTER

január 2. SZE

január 3. CS

január 4. P ÚJÉVI KONCERT

január 5. SZO RADICS KLUB

január 6. V

január 7. H

január 8. K HELYTÖRTÉNETI KLUB

január 9. SZE TÁRSASÁGKEDVELŐK

január 10. CS

SZALAGAVATÓ 

PRÓBA KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ

január 11. P

SZALAGAVATÓ 

PRÓBA KARAOKE PARTY

január 12. SZO

CALYPSO DANCING 

PARTY 

TÁNCHÁZ, 

HETERO SAPIENS MESEMATINÉ

január 13. V

január 14. H

SZALAGAVATÓ 

PRÓBA

január 15. K

APRÓK SZÍNHÁZA, 

SZALAGAVATÓ 

PRÓBA

BESZÉLGETÉS: A 

REMÉNY (KÖNYVTÁR)

január 16. SZE

SZALAGAVATÓ 

PRÓBA, 

TÁRSASÁGKEDVELŐK ORVOSTALÁLKOZÓ

január 17. CS

SZALAGAVATÓ 

PRÓBA

január 18. P SZALAGAVATÓ

NEW PROJEKT 

TRIBUTE

KIÁLLÍTÁS 

MEGNYITÓ: HANULA 

JUDIT (MUSZÉLY)

január 19. SZO SZALAGAVATÓ RADICS KLUB

január 20. V

január 21. H CALYPSO PRÓBA

január 22. K

ÖNK.FARSANG 

PRÓBA VÁROSVÉD.KOSSUTH.

január 23. SZE TÁRSASÁGKEDVELŐK

január 24. CS

GYEREKSZÍNHÁZ, 

MAGYAR KULTÚRA 

NAPJA

RENDHAGYÓ 

TÖRTÉNELEMÓRA

január 25. P

OLASZ MELÓ 

ZENEKAR

január 26. SZO AMITA GÁLA

TEAM ROCK, 

TÁNCHÁZ 

január 27. V FELNŐTT SZÍNHÁZ

január 28. H CALYPSO PRÓBA

NEMZETISÉGI 

ÖNKORMÁNYZATOK 

ÉVINDÍTÓ MUNKA-

ÉRTEKEZLETE 

(PROTOKOLL)

január 29. K

január 30. SZE TÁRSASÁGKEDVELŐK JÁTSSZUNK KABARÉT! 

január 31. CS

ÖNK.FARSANG 

PRÓBA

DÁTUM
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CSILI 

ALSÓÁLLOMÁS VÍZVÁRI TEREM EGYÉB HELYSZÍN ÖNKORMÁNYZATDÁTUM

február 1. P PRÓBA, BÁL LÁZÁR PLAYBACK

február 2. SZO RADICS KLUB

február 3. V

február 4. H

FILHARMÓNIA - 

RENDHAGYÓ 

ÉNEKÓRA

február 5. K

PRÓBA, 

ISKOLAVÁLASZTÁS -

SZÜLŐI FÓRUM

február 6. SZE TÁRSASÁGKEDVELŐK

február 7. CS

ÖNKORMÁNYZATI 

APPARÁTUSI 

FARSANG

KIÁLLÍTÁS 

MEGNYITÓ: PÁLMAI 

KATALIN

RENDHAGYÓ 

TÖRTÉNELEMÓRA

február 8. P

CALYPSO DANCING 

PARTY KARAOKE PARTY

február 9. SZO TÁNCHÁZ

február 10. V MUSICAL ELŐADÁS MESEMATINÉ

február 11. H

PRÓBA, CALYPSO 

PRÓBA

február 12. K

GYERMEKSZÍNHÁZ, 

SVÁB BÁL PRÓBA HELYTÖRTÉNETI KLUB

február 13. SZE TÁRSASÁGKEDVELŐK

február 14. CS GYERMEKSZÍNHÁZ VIDÁMPARKOSOK

KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ - 

MUSZÉLY

február 15. P PANNÓNIA BÁL HETERO SAPIENS FOGADÁS

február 16. SZO SVÁB BÁL INDIAI EST (B ÉP.)

február 17. V

február 18. H PRÓBA

február 19. K

KOSSUTH TÁRSASÁG 

KÖZGYŰLÉS

BESZÉLGETÉS: A 

BIZALOM 

(KÖNYVTÁR)

február 20. SZE TÁRSASÁGKEDVELŐK ORVOSTALÁLKOZÓ

február 21. CS

február 22. P

DÉL-PESTI KÓRHÁZ -

BÁL

TÉLTEMETÉS - RETRO 

DISCO

TÉLTEMETÉS (KOSUTI 

+ UDVAR)

február 23. SZO

TÁNCHÁZ, RADICS 

KLUB

NAGY SÁNDOR 

EMLÉKÉV - ELŐADÁS

február 24. V FELNŐTT SZÍNHÁZ

február 25. H CALYPSO PRÓBA

KOMMUNIZMUS 

ÁLDOZATAINAK 

EMLÉKNAPJA 

(RÁTKAY-ÁTLÓK 

GALÉRIA)

február 26. K

KOSSUTH TÁRSASÁG, 

VÁROSVÉDŐK

február 27. SZE TÁRSASÁGKEDVELŐK

február 28. CS

CODA NOSTRA 

FELVÉTEL

CSILI ELNÖKSÉGI 

ÜLÉS (PROTOKOLL)

március 1. P

SISY ALAPÍTVÁNYI 

BÁL 

ANDI&SUN 

BOULEVARD

március 2. SZO

RADICS KLUB -

TŰZKERÉK

GYERMEKSZÍNHÁZ: 

HÓFEHÉR ÉS 

RÓZSAPIROS MESEMATINÉ

március 3. V

SZMOLINKA  E - 

RENDEZVÉNY LA STELLA ELŐADÁS
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március 4. H

március 5. K

VAJDA BARNABÁS - 

KONCERT PRÓBA

március 6. SZE TÁRSASÁGKEDVELŐK

március 7. CS

DUNA NYUGDÍJAS 

EGYESÜLET - NŐNAP

KIÁLLÍTÁS 

MEGNYITÓ: TÓTH 

KATALIN ESZTER

RENDHAGYÓ 

TÖRTÉNELEMÓRA

KÖNYVBEMUTATÓ 

(KÖNYVTÁR)

március 8. P

CALYPSO DANCING 

PARTY KARAOKE PARTY

NŐNAP (ÖNK-I 

HIVATAL)

március 9. SZO VÁLLALKOZÓK BÁLJA

TÉKA TÁNCHÁZ, 

HETERO SAPIENS BÁBELŐADÁS

március 10. V

SOROKSÁRI NÉMET 

NEMZETISÉGI 

TÁNCEGYÜTTES

március 11. H

SZTNYA, CALYPSO 

PRÓBA

március 12. K SZTNYA HELYTÖRTÉNETI KLUB

március 13. SZE

MÁRCIUS 15-I 

ÜNNEPSÉG (ROSSZ 

IDŐ ESETÉN) 

TÁRSASÁGKEDVELŐK

MÁRCIUS 15-I 

ÜNNEPSÉG (KOSUTI)

március 14. CS

BGSZC - ISKOLAI 

ÜNNEPÉLYEK

március 15. P

március 16. SZO

KISCSILLAG: DALOK 

PÁRBAN

RADICS KLUB -

EZÜSTNYÁR LGT 

TRIBUTE

március 17. V

TAVASZKÖSZÖNTŐ 

KONCERT (VAJDA 

GIPSY 

KONCERTZENEKAR)

március 18. H CALYPSO PRÓBA KIÁLLÍTÁS:ARANY K.

március 19. K KOSSUTH TÁRSASÁG

CSALÁDFAKUTATÓ - 

(KÖNYVTÁR), 

BESZÉLGETÉS - AZ 

ÖRÖM (KÖNYVTÁR) 

március 20. SZE TÁRSASÁGKEDVELŐK

CSALÁDVÉDELMI 

ELŐADÁS ORVOSTALÁLKOZÓ

március 21. CS

PESTERZSÉBETI 

SZABADIDŐS CIVIL 

EGYESÜLET

OSZTÁLYSZÍNHÁZ: 

KLAMM HÁBORÚJA

RENDHAGYÓ 

TÖRTÉNELEMÓRA

március 22. P

március 23. SZO LÁZÁR PLAYBACK

március 24. V

FELNŐTT SZÍNHÁZ: 

NŐ A TÉT

március 25. H CALYPSO PRÓBA

március 26. K VÁROSVÉDŐK

CSALÁDFAKUTATÓ - 

KÖNYVTÁR

március 27. SZE TÁRSASÁGKEDVELŐK

március 28. CS

CSEPELI UKRÁN 

NEMZETISÉG  

RENDEZVÉNY

március 29. P ÁLLÁSBÖRZE 56'-OSOK

március 30. SZO

KIRÁLY BÉLA 

ELŐADÁS KOKAS: SERESS EST
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március 31. V

április 1. H

ÉNEKLŐ IFJÚSÁG 

PRÓBA SZTNYA

április 2. K ÉNEKLŐ IFJÚSÁG KOSSUTH TÁRSASÁG

CSALÁDFAKUTATÓ - 

KÖNYVTÁR

április 3. SZE TÁRSASÁGKEDVELŐK

CSALÁDVÉDELMI 

ELŐADÁS

KÁBÍTÓSZERÜGYI 

ELŐADÁS

április 4. CS

KÖZGAZDASÁGI SZKI 

RENDEZVÉNY

április 5. P

LILA OVI 

RENDEZVÉNY

FOLTÓROSOK 

KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ 

: MUSZÉLY

április 6. SZO

BRÓDY JÁNOS 

KONCERT

TÉKA TÁNCHÁZ, 

HETERO SAPIENS

KÓRUS - 

VENDÉGKÓRUSNAK 

KÖZÖS 

VENDÉGLÁTÁS 

(UDVAR, NYUGDÍJAS)

április 7. V

április 8. H

FILHARMÓNIA - 

RENDHAGYÓ 

ÉNEKÓRA

ÍGY SZERETTEK ŐK - 

KÖLTÉSZET NAPJA 

(VÍZVÁRI)

április 9. K HELYTÖRTÉNETI KLUB

április 10. SZE

CSILLAGOCSKA 

PRÓBA,  

TÁRSASÁGKEDVELŐK

CSALÁDVÉDELMI 

ELŐADÁS

április 11. CS

KIÁLLÍTÁS 

MEGNYITÓ: GRÓF 

GYÖNGYI LVS

KÖLTÉSZET NAPJA 

(KÖNYVTÁR)

április 12. P

CALYPSO DANCING 

PARTY KARAOKE PARTY

április 13. SZO

HALÁSZ JUDIT 

KONCERT,  ZSARU 

BÁL

RADICS KLUB -

TŰZKERÉK

április 14. V KIRÁLY BÉLA 

április 15. H

CSILLAGOCSKA 

FESZTIVÁL

ORVOSTALÁLKOZÓ 

(PROTOKOLL)

április 16. K

TALÁLKOZÓ EGYHÁZI 

VEZETŐKKEL 

(PROTOKOLL) 

BESZÉLGETÉS: A 

DERŰ (KÖNYVTÁR)

április 17. SZE TÁRSASÁGKEDVELŐK

április 18. CS

RENDHAGYÓ 

TÖRTÉNELEMÓRA

SZLOVÁK 

ÖNKORMÁNYZAT 

KÖLTÉSZET NAPJA 

(KÖNYVTÁR)

HÚSVÉT 

PESTERZSÉBETEN 

(KOSUTI)

2019.04.19

NAGYPÉNTEK P

HÚSVÉT 

PESTERZSÉBETEN 

(KOSUTI)

2019.04.20

HÚSVÉT SZO

HÚSVÉT 

PESTERZSÉBETEN 

(KOSUTI)

2019.04.21

HÚSVÉT V

HÚSVÉT 

PESTERZSÉBETEN 

(KOSUTI)
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2019.04.22

HÚSVÉT H

HÚSVÉT 

PESTERZSÉBETEN 

(KOSUTI)

április 23. K

április 24. SZE TÁRSASÁGKEDVELŐK

április 25. CS

TÜCSÖK 

HANGVERSENY - 

ZENEISKOLA

RENDHAGYÓ 

TÖRTÉNELEMÓRA

április 26. P

ZENEKARI 

HANGVERSENY - 

ZENEISKOLA

TÖRÖK ÁDÁM ÉS A 

MINI 56'-OSOK

április 27. SZO SVÁB BÁL

RADICS KLUB - ÉRZÉS 

EDDA TRIBUTE

április 28. V

KIRÁLY BÉLA 

RENDEZVÉNY DÍSZMADÁR

április 29. H

TÁNC VILÁGNAPJA 

FESZTIVÁL ORVOSTALÁLK. KEMENCÉS HÉT

április 30. K EGYHÁZI VEZ.TALÁL. KEMENCÉS KÉT

május 1. SZE

CIVIL KURÁZSI, 

TÁRSASÁGKEDVELŐK CIVIL KURÁZSI

május 2. CS

K.TÜNDE,KIÁLLÍTÁS, 

KEMENCÉS HÉT

május 3. P

JÓZSEF ATTILA 

ISKOLA - KONCERT

KEMENCÉS HÉT, 

BUNDA JÁNOS 

KIÁLLÍTÁS 

MEGNYITÓ: MUSZÉLY

május 4. SZO

május 5. V

AHOL SZÓL A NÓTA - 

ANYÁK NAPI MŰSOR

május 6. H SZTNYA

május 7. K

május 8. SZE TÁRSASÁGKEDVELŐK

CSALÁDVÉDELMI 

ELŐADÁS

május 9. CS

RENDHAGYÓ 

TÖRTÉNELEMÓRA

május 10. P

CALYPSO DANCING 

PARTY KARAOKE PARTY

május 11. SZO RADICS KLUB

CITERAKÉSZÍTŐ 

TALÁLKOZÓ

EGÉSZSÉG- ÉS 

SPORTNAP A 

KOSUTIBAN

május 12. V HASTÁNC

május 13. H SPORTGÁLA

május 14. K HELYTÖRTÉNETI KLUB

május 15. SZE TÁRSASÁGKEDVELŐK

május 16. CS

LÁZÁR ISKOLA 

ÉVZÁRÓ

május 17. P LÁZÁR ÉVZÁRÓ

TAKÁTS TAMÁS 

BLUES BAND

május 18. SZO

NÉPZENEI 

TALÁLKOZÓ

május 19. V

ROYAL DANCE 

RENDEZVÉNY

május 20. H CALYPSO PRÓBA
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május 21. K KOSSUTH TÁRSASÁG

BESZÉLGETÉS: A 

SZERELEM 

(KÖNYVTÁR)

május 22. SZE TÁRSASÁGKEDVELŐK

CSALÁDVÉDELMI 

ELŐADÁS

május 23. CS KÖNYVBEMUTATÓ

május 24. P ANIMA SONI KOSSUTH GIMI

HŐSÖK NAPJA 

(EMLÉKEZÉS TERE)

május 25. SZO

RADICS KLUB - COME 

ON ROCK BAND

CSALÁDOK NAPJA 

(BABAPARK)

május 26. V GYERMEKNAP GYERMEKNAP

május 27. H CALYPSO PRÓBA

május 28. K

KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ - 

ESZES ZOLTÁN 

(KÖNYVTÁR)

május 29. SZE

OVI ZSARU, 

TÁRSASÁGKEDVELŐK

május 30. CS SPICC PRÓBA

május 31. P

ROYAL DANCE 

RENDEZVÉNY KÖNYVBEMUTATÓ

KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ - 

MUSZÉLY

június 1. SZO ETŰD STÚDIÓ ETŰD 

június 2. V SPICC & FLEX GÁLA

június 3. H PEDAGÓGUS NAP

június 4. K LÁZÁR ISKOLA PRÓBA

NEMZETI 

ÖSSZETARTOZÁS 

NAPJA

június 5. SZE TÁRSASÁGKEDVELŐK

CSALÁDVÉDELMI 

ELŐADÁS

június 6. CS GYŐZTESEK GÁLÁJA

június 7. P LÁZÁR-NAP

június 8. SZO TRAN DUCK GÁLA

2019.06.09

PÜNKÖSD V

2019.06.10

PÜNKŐSD H

június 11. K

MŰVÉSZI TORNA 

PRÓBA HELYTÖRTÉNETI KLUB

június 12. SZE TÁRSASÁGKEDVELŐK

június 13. CS

MŰVÉSZI TORNA 

BEMUTATÓ 

BARTÓK GYÖNGYVÉR 

KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ 

(MUSZÉLY)

június 14. P

CALYPSO DANCING 

PARTY KARAOKE PARTY

június 15. SZO KIRÁLY BÉLA GÁLA

június 16. V NO COMMENT

2019.06.17

TÁBOROK H CALYPSO PRÓBA

2019.06.18

TÁBOROK K KOSSUTH TÁRSASÁG

BESZÉLGETÉS: A 

BOLDOGSÁG 

(KÖNYVTÁR)

2019.06.19

TÁBOROK SZE TÁRSASÁGKEDVELŐK

2019.06.20

TÁBOROK CS PMS PRÓBA BORFESZTIVÁL              
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2019.06.21

TÁBOROK P

KIRÁLY BÉLA 

RENDEZVÉNY BORFESZTIVÁL              

június 22. SZO PMS GÁLA BORFESZTIVÁL              

június 23. V HASTÁNC GÁLA SZT.IVÁN ÉJSZAKÁJA

2019.06.24

TÁBOROK H

2019.06.25

TÁBOROK K

2019.06.26

TÁBOROK SZE TÁRSASÁGKEDVELŐK

2019.06.27

TÁBOROK CS

KÖZTISZTVISELŐK 

NAPJA (CSÓNAKHÁZ)

2019.06.28

TÁBOROK P TÉR - TÁNC - ZENE    

június 29. SZO ESKÜVŐ

június 30. V

július 1. H

július 2. K

SEMMELWEIS NAP 

(ÉTTEREM)

július 3. SZE TÁRSASÁGKEDVELŐK

július 4. CS

július 5. P TÉR - TÁNC -ZENE    

július 6. SZO

július 7. V

július 8. H

július 9. K

július 10. SZE TÁRSASÁGKEDVELŐK

július 11. CS

július 12. P    TÉR - TÁNC -ZENE    

július 13. SZO ESKÜVŐ

július 14. V

NEMZETKÖZI 

MŰVÉSZETI 

FESZTIVÁL

július 15. H

július 16. K

július 17. SZE

július 18. CS

július 19. P    TÉR - TÁNC -ZENE    

július 20. SZO

július 21. V

július 22. H

július 23. K

július 24. SZE

július 25. CS

július 26. P    TÉR - TÁNC -ZENE    

július 27. SZO

július 28. V

július 29. H

július 30. K

július 31. SZE

augusztus 1. CS

augusztus 2. P    TÉR - TÁNC -ZENE    

augusztus 3. SZO

augusztus 4. V

augusztus 5. H

augusztus 6. K

augusztus 7. SZE
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augusztus 8. CS

augusztus 9. P    TÉR - TÁNC -ZENE    

augusztus 10. SZO

augusztus 11. V

augusztus 12. H

augusztus 13. K

augusztus 14. SZE

augusztus 15. CS BIENNÁLÉ

augusztus 16. P BIENNÁLÉ    TÉR - TÁNC -ZENE    

augusztus 17. SZO BIENNÁLÉ

augusztus 18. V BIENNÁLÉ

augusztus 19. H BIENNÁLÉ

SZENT ISTVÁN-NAPI 

FORGATAG: KOSUTI

augusztus 20. K BIENNÁLÉ

augusztus 21. SZE BIENNÁLÉ

augusztus 22. CS BIENNÁLÉ

augusztus 23. P BIENNÁLÉ

augusztus 24. SZO BIENNÁLÉ

augusztus 25. V BIENNÁLÉ

augusztus 26. H

augusztus 27. K

augusztus 28. SZE TÁRSASÁGKEDVELŐK

augusztus 29. CS

augusztus 30. P

augusztus 31. SZO

szeptember 1. V

szeptember 2. H SZTNYA

szeptember 3. K

szeptember 4. SZE TÁRSASÁGKEDVELŐK

szeptember 5. CS

szeptember 6. P

szeptember 7. SZO ESKÜVŐ

BÉLYEGFESZTIVÁL 

(NYUGDÍJAS)

szeptember 8. V

BÉLYEGFESZTIVÁL 

(NYUGDÍJAS)

szeptember 9. H

szeptember 10. K HELYTÖRTÉNETI KLUB

szeptember 11. SZE TÁRSASÁGKEDVELŐK

szeptember 12. CS

szeptember 13. P

CALYPSO DANCING 

PARTY 

KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ 

- KOSSUTH 

TÁRSASÁG 

(MUSZÉLY)

szeptember 14. SZO  TÁNCHÁZ

NEMZETISÉGEK 

NAPJA (KOSUTI)

szeptember 15. V

szeptember 16. H

szeptember 17. K

szeptember 18. SZE TÁRSASÁGKEDVELŐK

szeptember 19. CS

szeptember 20. P EXPERIDANCE - SISI

szeptember 21. SZO ÖNÁLLÓ EST  EMLÉKÜLÉS

REFORMKORI NAP 

(KOSUTI)

szeptember 22. V
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szeptember 23. H

HAZAFELE 

ALAPÍTVÁNY AUTÓMENTES NAP

szeptember 24. K

szeptember 25. SZE TÁRSASÁGKEDVELŐK

szeptember 26. CS

szeptember 27. P

szeptember 28. SZO

szeptember 29. V

szeptember 30. H SZTNYA

október 1. K SZTNYA

október 2. SZE TÁRSASÁGKEDVELŐK

október 3. CS

október 4. P MUSICAL  SHOW

ARADI VÉRTANÚK 

EMLÉKNAPJA 

(VÉCSEY EMLÉKKŐ)

október 5. SZO

október 6. V

ÁLLATOK 

VILÁGNAPJA

október 7. H

október 8. K

HELYTÖRTÉNETI KLUB 

,KOSSUTH TÁRSASÁG

október 9. SZE TÁRSASÁGKEDVELŐK

október 10. CS DUNA

október 11. P

október 12. SZO PRÓBA TÁNCHÁZ

október 13. V PRÓBA, GÁLA

október 14. H

FÁKLYÁS 

VÁLTÓFUTÁS

október 15. K VÁROSVÉDŐK

október 16. SZE TÁRSASÁGKEDVELŐK

október 17. CS

október 18. P CSETE BALÁZS

október 19. SZO HAZAFELÉ BÁL

október 20. V

október 21. H

október 22. K

EMLÉKÜNNEPSÉG, 

LYUKAS ZÁSZLÓ 

FELVONÁSA

2019.10.23

NEMZETI 

ÜNNEP SZE

október 24. CS

október 25. P

HIT ROCK 20 ÉVES - 

KONCERT

ATRA GYÁRI 

EMLÉKTÁBLA 

KOSZORÚZÁSA

október 26. SZO  

október 27. V KOKASÉK ELŐADÁS

október 28. H

október 29. K

október 30. SZE TÁRSASÁGKEDVELŐK

október 31. CS

2019.11.01

ÜNNEP P



CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT  2019. ÉVI RENDEZVÉNYTERV Nyomtatva: 

2019.03.02

SZÍNHÁZTEREM

CSILI 

ALSÓÁLLOMÁS VÍZVÁRI TEREM EGYÉB HELYSZÍN ÖNKORMÁNYZATDÁTUM

november 2. SZO

november 3. V

november 4. H SZTNYA

GYÁSZNAPI 

MEGEMLÉKEZÉS 

(TEMETŐ)

november 5. K

november 6. SZE TÁRSASÁGKEDVELŐK

november 7. CS

november 8. P

CALYPSO DANCING 

PARTY 

november 9. SZO

RÉGIZENE KONCERT: 

SEBESTYÉN MÁRTA 

ÉS ANDREJSZKI JUDIT TÁNCHÁZ

november 10. V

november 11. H

HELYTÖRTÉNETI 

VETÉLKEDŐ

november 12. K APRÓK SZÍNHÁZA HELYTÖRTÉNETI KLUB

november 13. SZE

SZOCIÁLIS MUNKA 

NAPJA

november 14. CS GYERMEKSZÍNHÁZ KÖZMEGHALLGATÁS

november 15. P SISY VERSENY GÁLA

november 16. SZO ERZSÉBET-BÁL

november 17. V

november 18. H

november 19. K APRÓK SZÍNHÁZA KOSSUTH TÁRS.

november 20. SZE TÁRSASÁGKEDVELŐK

november 21. CS GYERMEKSZÍNHÁZ

DÍSZÜLÉS 

(VÁROSHÁZA)

november 22. P SISY SZALAGAVATÓ

november 23. SZO MOLNÁR DIXIE

november 24. V SZALAGAVATÓ

november 25. H

november 26. K VÁROSVÉDŐK

november 27. SZE

GANZ PRÓBA, 

TÁRSASÁGKEDVELŐK KOSSUTH

november 28. CS MONTESSORI PRÓBA

50-60 ÉVE HÁZASOK 

KÖSZÖNTÉSE

november 29. P GANZ SZALAGAVATÓ

november 30. SZO

SZIVÁRVÁNY ISKOLA 

RENDEZVÉNY

december 1. V ROYAL DANCE

ADVENTI 

GYERTYAGYÚJTÁS 

december 2. H MONTESSORI  SZTNYA ADVENTI PROGRAM

december 3. K APRÓK SZÍNHÁZA

NYUDÍJAS ÓVODA-

PEDAGÓGUSOK 

ÜNNEPSÉGE 

(ÉTTEREM) ADVENTI PROGRAM

december 4. SZE HIVATALI MIKULÁS ADVENTI PROGRAM

december 5. CS AIDS VILÁGNAPJA ADVENTI PROGRAM

december 6. P

CALYPSO DANCING 

PARTY 

MIKULÁSVÁRÓ 

GYEREKPROGRAM

december 7. SZO TÁNCHÁZ TÁNCHÁZ ADVENTI PROGRAM

december 8. V

ADVENTI 

GYERTYAGYÚJTÁS 
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december 9. H

NAGYCSALÁDOSOK 

KARÁCSONYA ADVENTI PROGRAM

december 10. K

DUNA NYUGDÍJAS 

EGYESÜLET 

KARÁCSONY ADVENTI PROGRAM

december 11. SZE EÖTVÖS PRÓBA

INTÉZMÉNYVEZETŐK 

ÉVZÁRÓ ÉRTEKEZLET 

(PROTOKOLL) ADVENTI PROGRAM

december 12. CS GYERMEKSZÍNHÁZ

ADVENTI PROGRAM, 

HIVATALVEZETŐK 

ÉVZÁRÓ ÉRTEKEZLET

december 13. P EÖTVÖS SZALAGAV. ADVENTI PROGRAM

december 14. SZO KIRÁLY BÉLA GÁLA ADVENTI PROGRAM

december 15. V ALMA KONCERT KOKASÉK ELŐADÁS

ADVENTI 

GYERTYAGYÚJTÁS 

december 16. H SZTNYA ADVENTI PROGRAM

december 17. K SZTNYA ADVENTI PROGRAM

december 18. SZE ADVENTI PROGRAM

december 19. CS

ÖNKORMÁNYZAT 

APPARÁTUS 

ÉVÉRTÉKELŐ ADVENTI PROGRAM

december 20. P

BUDAPEST 

SZALAGAVATÓ ADVENTI PROGRAM

december 21. SZO NO COMMENT ADVENTI PROGRAM

december 22. V

ADVENTI 

GYERTYAGYÚJTÁS 

december 23. H

december 24. K

december 25. SZE

december 26. CS

december 27. P

december 28. SZO

december 29. V

december 30. H

december 31. K


