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I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
A Csabagyöngye Kulturális Központ 2018. évi stratégiai célkitűzései

Az elmúlt év egyik legfontosabb közművelődési történése a 1997. évi CXL. törvény módosítása volt. A
törvény közművelődési passzusai – bár végrehajtási rendelete még várat magára – beépítik a
szakmai munka fogalomtárába és lényegében a gyakorlatába az alapellátás és az önként vállalt
feladatok kérdéskörét. Ez lényegében a feladatellátást több szektorra osztja:
az alapellátás törvény által előírt kötelező feladataira,
az alapellátás kötelező feletti, a település vagy az intézmény által önként vállalt elemeire,
a település vagy az intézmény által közművelődési vagy egyéb megállapodásban vállalt
kiegészítő tevékenységekre,
a település által delegált vagy az intézmény által vállalt kiegészítő szolgáltatásokra,
illetve a bérleti és egyéb jogviszonyokra építő származtatott szolgáltatásokra.
Ezeknek a szektoroknak vagy feladatellátási területeknek a behatárolását elsősorban a település
közművelődési vagy kulturális stratégiájának kell elvégeznie, hogy az adott intézmény annak
tervezését költségvetési lehetőségei szerint tegye azután meg.
Jelen munkatervünk igyekszik felvállalni ennek az új stratégiai gondolkodásnak az első lépéseit, és
saját belátásunk szerint már alapellátásra és önként vállalt feladatokra osztjuk szét
tevékenységünket.
Munkánk egyik legfontosabb idei mozgatórúgója a „Családok éve” lesz, melynek nem tervezünk
külön eseményszálat, sokkal inkább úgy intézzük majd dolgainkat, hogy áthassa az egész intézmény
minden tevékenységét. Eddig is egyes számú szervezőerőnk a család-centrikusság volt mind
közösségi házainkban, mind a központi épületben, tehát ez ezután sem lesz másképp, csak
méginkább...
Nem rejthetjük véka alá, hogy két vizsgálatunk is volt 2017 novemberében, egy fenntartói pénzügyi,
és egy főhatósági szakmai, melyeknek jegyzőkönyvei ajánlásokat tartalmaznak számunkra, s melyeket
értékelnünk kell, és intézkedési tervet kell mindkettőre készítenünk. A pénzügyi lesz a könnyebb, a
szakmai, mely a területi feladatellátásról szólt, a nehezebb. Ezek az intézkedési tervek kiegészítik, s
néhány ponton talán meg is változtatják majd ezt a munkatervet.
Stratégiailag meghatározóak lesznek életünkben mind a TOP-os mind az MVP-s belvárosi fejlesztések,
melyek központi épületünk környezetét és a Munkácsy Emlékház működését érintik majd a
közeljövőben. Itt meg kell találnunk az Emlékház kiköltöztetésének megnyugtató megoldását. A CLLDpályázat (TOP-7.1.1-16) a kreatív ipar fejlesztését irányozza elő közösségi házaink (Lencsési, Jamina,
Mezőmegyer) illetékességi területein, az ORIENS Alapítvány egy jelentős transznacionális pályázaton
dolgozik, s nyertünk egy tanulást segítő nagyobb EFOP-os pályázatot is.
Garanciális időszakunk lejárt, s bár négy fontos területen sikerült egy éves hosszabbítást elérni, mégis
új hozzáállást kíván részünkről, hogy a működtetés felelőssége most már egyedül a miénk, a
felmerülő hibák már nem kezeltethetők a kivitelezővel.
Szűkülő költségvetési lehetőségeink magukban hordozzák annak kockázatát, hogy a bevételi
kötelezettségeink is nehezebben lesznek teljesíthetőek. Ez a korábbi, bár feszített, de mégis
kiegyensúlyozott és tervszerű gazdálkodásunkat megboríthatja. Erre az eshetőségre készülnünk kell
több megoldási elképzeléssel is.
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Látogatottsági mutatóink terén meg kívánjuk ismételni az elmúlt évek teljesítményét: központi
épületünkben 200.000, közösségi házainkban további 100.000 látogatót szeretnénk fogadni. A
nagyrendezvények és a közösségi foglalkozások száma csak csekély százalékban növelhető,
igyekszünk azonban a szolgáltatási bevételeinket emelni, ami várhatóan csak a közművelődési
feladatok működési terének szűkítésével megy majd.
A hatodik évad során a központi épület terveiben az előző évekéhez hasonló széles spektrumú
rendezvényszolgálat és a közösségekre építő szellemiség áll. Olyan kiemelkedő művészeti műhelyek
mellett, mint a Békés Megyei Szimfonikus Zenekar, a Békéstáji Művészeti Társaság, a Csabai
Színistúdió, a Nyíri Lajos Táncsport Egyesület, a tíz éves Calandrella Kamarakórus, a Bartók Vegyeskar
vagy a Csaba Néptánc Együttes, vagy a Csabai Big Band, nagyobb figyelmet fordítunk kisközösségeink
otthonosságára, magas szintű kiszolgálására. Saját fejlesztésű fesztiváljaink, nagyrendezvényeink, a
ZENIT, az Őszi Művészeti Hetek, a SCHERZO mellett számtalan sorozat és egyedi esemény várja majd
a csabaiakat és a város vendégeit egyaránt.
Az I. Kárpát–medencei Magyar Népzenei találkozó megszervezése óta, a mezőmegyeri közösségek
fokozatosan bekapcsolódtak az Arany János Művelődési Ház életébe. A népzenei találkozó és később
2016-ban megrendezett fazekas találkozó nem csupán a Mezőmegyeri Kézműves Falu kézműveseinek
törekvéseit indította újra, de új közösségeket is generált.
A 2018-as évben mindezeket a közösségeket és civil szervezteket szeretnék még jobban aktivizálni és
megerősíteni, bátorítani, hogy minél többet vegyenek részt egymás munkájában, így a mezőmegyeri
nagyrendezvényeink hátterében már nem csupán a művelődési ház, hanem egy jól szervezett, és
kiszélesített helyi közösség áll majd. A 2017-ben hivatalosan is bejegyezett Mezőmegyeri Kézműves
Faluért Egyesület kézműveseinek a városi rendezvényeken való megjelenés után, reményeink szerint
lehetősége nyílik majd más városokban is megjelenni.
A Meseház, megnyitása óta, egészen pontosan 30 éve áll a kultúra szolgálatában, a város
közművelődésének meghatározó intézményeként. 2018 a Meseház életében az évfordulók éve lesz.
Békéscsaba 300 – Meseház 30 a bűvös számpár, aminek jegyében építettük fel a Békési úti közösségi
házaink munkatervét. Ezt a párhuzamot Schéner Mihály gyűjteményes kiállítása és a Harruckern utcai
Molnár-ház inspirálja, melyek a csabai építkezés, korban eltérő, de igazán jellegzetes példái. Az
országosan meghirdetett Mátyás király emlékévhez a Munkácsy Mihály Múzeum szakmai bázisára
támaszkodva kapcsolódunk. Ványai János születésének 110. évfordulója kapcsán fazekas hétvégét,
kiállítást és megemlékezést szervezünk. Idén ünnepeljük az Őszidő Nyugdíjas Klub fennállásának 35.
évfordulóját. Jazz-klubunk 15 éve működik, jubileumi koncertsorozattal, fotókiállítással tesszük
emlékezetessé az elmúlt 15 év történéseit. Minden nap nem lehet ünnepelni, szükség van a csendes
feltöltődésre, a hétköznapok szorgos munkájára, így továbbra is működtetjük saját klubjainkat,
szakköreinket, közösségeinket, valamint biztosítjuk a működés lehetőségét, igény szerint segítjük a
szakmai munkát, együttműködő partnereink, számára is.
A Lencsési Közösségi Házban a 2018-as évben két kisközösségünk létrejöttének, a Baba-mama- és
Jóga klub 25 éves évfordulójáról emlékezünk meg egy-egy, egész napos program keretében. A
nagyrendezvények közül továbbra is hangsúlyt fektetünk igényes program összeállításával a
Gyermeknapi és Szent István Napi Előzetesre, mely hagyományosan a Lencsési lakótelep legnagyobb
tömegeket vonzó programjai. Közzé tesszük két, országosan egyedülálló felhívásunkat, a 16.
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alkalommal már meghirdetett „Csak tiszta forrásból…” című fotópályázatot és jövőre 13. alkalommal
megrendezésre kerülő Békéscsabai Digiporáma Fesztivált.
A képzések esetében folytatjuk óvodások részvételével az angol szakkör foglalkozásait és a diákoknak
és felnőtteknek szóló tanfolyamok meghirdetését. A Lencsési Galéria keretében továbbra is prioritást
biztosítunk a helyi és országosan ismert fotóművészek és klubok tárlatainak.
A gazdálkodás tekintetében a Lencsési Közösségi Ház az elmúlt években az eredetileg előirányzott
bevételt mindig túl-, sokszor a többszörösére teljesítette. A jövő évben is törekedni fogunk arra,
hogy a saját bevételi előirányzatot legalább megduplázzuk.
A Lencsési Közösségi Ház bekerült az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” tárgyú
(TOP-6.5.1-16.) programba. A munkálatok várhatóan 2018 nyarán kezdődnek és az őszi hónapokban
fejeződnek be. Sor kerül az ablakok teljes körű cseréjére, az épület külső-belső hőszigetelésére, egy, a
mai szabványoknak megfelelő mozgáskorlátozott illemhely kialakítására. Valamint napelemek
telepítésére és hőszivattyús fűtő-hűtő rendszer kiépítésére. A korszerűsítésre maximum 51 millió
forint áll rendelkezésre. A felújítás előre láthatólag befolyásolni fogja az őszi programjaink indítását.
A Jaminai Közösségi Ház az elmúlt években megfelelő kihasználtságot ért el. Köszönhető ez egyrészt
az intézmény jó elhelyezkedéséhez, másrészt, hogy falai között több szervezet is otthonra talált. Az
együttműködésükre létrehozott ernyőszervezet viszont a jelek szerint nem minden szempontból
tudja betölteni küldetését – a szövetség tagjai szívesebben végzik saját közösségükön belül a munkát,
és hatékonyabbnak tűnik az épület intézményi háttér segítségével történő működtetése.
A híd- és aluljáró-fejlesztés mobilabbá tette ugyan a lakosságot, de az avatóünnepségek óta nem
tapasztaltunk látogató-csökkenést, sőt, a könnyebb közlekedési viszonyok miatt többen érkeznek „a
városból” is különböző foglalkozásainkra, társasági eseményeinkre, rendezvényeinkre.
Intézményünk erősen támaszkodik a részönkormányzat segítségére, és mi is igyekszünk támogatni a
képviselők városrészi munkáját.
A Munkácsy Emlékház 1994 óta áll a település lakossága, az ide látogató turisták, illetve minden
művészet iránt rajongó szolgálatára.
A gyönyörű, 8 szobás klasszicista Steiner- Omaszta kúriában nemcsak Munkácsy Mihály életével
ismerkedhetnek meg az ide látogatók, hanem ízelítőt kapnak a település XIX. századi kisnemesipolgári hagyományaiból is. A festő munkásságáról 21 eredeti alkotása – köztük vázlatok,
tanulmányalakok, szalonképek, portrék – nyújt átfogó képet.
Az Emlékház látogatókörében két csoport határozható meg markánsan: a nyugdíjas, 60 év feletti és
az ifjúsági korosztály 12-18 év közötti, szervezett keretek közt idelátogató képviselői. Így
alapfeladatunknak tekintjük Munkácsy Mihály életének, művészetének a megismertetését a fiatalabb
és a középkorú generációval, a 19. századi kisnemesek életmódjának a bemutatását, az ezekkel
kapcsolatos ismeretek további feltárását és természetesen minden korosztály számára élményt
nyújtó feldolgozását az állandó kiállításainkban.
Tovább folytatjuk 2018-ban is a műemlékvédelem területén végzett, országosan többször is elismert
munkánkat, a helytörténeti kutatásokat és a városismereti bemutatásokat.
A célkitűzésekben megfogalmazottakon kívül feladataink közé soroljuk a 2018-ban aktuális
emlékévekhez és az állandó programsorozatokhoz való kapcsolódást, mint a Békéscsaba 300 vagy a
Múzeumok Éjszakája, és készülünk a Ház MVP-s felújítására.
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II. INTÉZMÉNYSZERVEZÉS
Az intézmény irányításának időszerű kérdései
Egy közművelődési intézményen belül a művelődési folyamatok szervezésének alapeszköze a belső
kommunikáció. A munkafázisok lényegében információsorozatokból állnak össze, ezeknek az
információsorozatoknak a rendszerezése, egymáshoz történő rendelése és gyakorlati leképezése
valósul meg egy-egy közösségi programnak vagy egy rendezvénynek a lebonyolítása során.
Éppen ezért a korszerű művelődésszervezés egyik leglényegesebb szakmai kritériuma a belső
információs csatornák magas szintű szervezettsége, mely intézményünknek is törekvése. A
közművelődésben nagyon kevés az alkotófolyamatok nélkül születő tárgyiasult eredmény, éppen
ezért, amikor a szellemi produktumok létrejöttéről beszélünk, s tudjuk azt is, hogy a
közművelődésben mindez közösségi környezetben, ember és ember közt érik, formálódik,
megfoghatóvá válik számunkra, hogy mindezen folyamatoknak lényegében egy szakadatlan
információcsere a hordozója. Létfontosságú tehát, hogy e szépen felépülő rendszernek életet adó
közege is működőképes, jól szervezett legyen – azaz magának a Csabagyöngye intézményi, szervezeti
hátterének is hatékony legyen az információáramlása.
A szervezési kommunikáció nagyobbrészt formális kommunikáció, s jó esetben csak a lebonyolítás
idején „teljesedik ki” informális elemekkel.
Optimális esetben az intézmény feladatainak hatékony ellátása érdekében a belső szervezeti
egységek egymással szoros kapcsolatban állnak. A belső kapcsolattartás rendszeres formái, eszközei
lehetnek a vezetői-, a csoport- és az összmunkatársi értekezletek, a digitális teremnaptár, az
információs napló valamint a rendezvénylapok, forgatókönyvek, elektronikus levelezőrendszer, és a
munkaidő-beosztások. Az együttműködés során a közösségi házaknak és a központi épület szervezeti
egységeinek minden olyan intézkedésnél, amelyik másik szervezeti egység működési területét érinti,
az intézkedést megelőzően egyeztetési kötelezettségük kell, hogy legyen. A lebonyolításban egy-egy
művelődési formához, alkalomhoz kapcsolódva vertikális kommunikációs láncok alakulnak ki,
közvetlen irányítójuk a közösségek gondozója, vagy a rendezvény felelőse, nagyobb akciónál a
részterületek szakmai vezetői. A továbbiakban a lánc egyik elágazása a külső kommunikációt, egy
másik a közönségkapcsolatokat, a harmadik a üzemeltetési-technikai hátteret jelenti. Ezek a
kommunikációs láncok hasonlítanak az intézményi struktúrára, csak annál egyszerűbbek, s az
osztályok, csoportok helyén maguk a munkatársak vannak.
A felvázolt teljes belső kommunikációs rendszernek a megszervezése és működtetése intézményvagy szervezetvezetői feladat, és megfelelő működtetése kulcsa lehet minőségfejlesztési munkánk
következő állomásának, minőség díjunk megvédésének.
A belső kommunikációs lánc tehát intézményünkben is több ágra bomlik, és jellemzője, hogy
csomópontjaihoz különböző szintű döntési hatáskörök tartoznak. Ezek a hatáskörök az
intézményvezető által delegáltak, s egyedi eseteket kivéve, az intézményi Szervezeti és Működési
Szabályzat, illetve a munkaköri leírások részletezik és hierarchizálják őket. A döntési hatáskörök
delegálása a tevékenység, esemény jobb átláthatósága, a döntéseknek a megvalósulás helyéhez
történő közelítése érdekében történik. A folyamatirányítással megbízott munkatárs motivációja
nőhet, a felelősség nagyobb odafigyelést, „tulajdonosi szemléletet”, célorientált cselekvést
eredményezhet nála. A láncban utána következők is rendelkeznek döntési hatáskörrel saját
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munkaterületüket illetően, de pl. váratlan változás esetén egyeztetési kötelességük van a szakmai
felelőssel.
Fontos leszögezni, hogy intézményünkben a művelődési folyamatokhoz tartozó kérdésekben a
biztonsági intézkedések után nagyobbrészt a szakmai szempontok határozzák meg a döntéseket.
Szakmai kapcsolatrendszerünk 2018-ban
Munkatársaink rendszeres résztvevői kulturális tárgyú konferenciáknak, szakmai műhelyeknek,
szerepet vállalnak azok előkészítésében, lebonyolításában vagy előadóként szerepelnek a
programokban. Mind az országos, mind a helyi szakmai programokon való rendszeres jelenlétre
költségvetésünkből idén is fedezetet kívánunk biztosítani, mert ezek a kapcsolatok folyamatos
tanulási és összehasonlítási lehetőségeket adnak az intézmény vezetésének és munkatársainknak.
Kiemelt kapcsolatunk a Kulturális Központok Országos Szövetsége, melynek továbbra is székhelyintézménye vagyunk, és a most már az NMI által gondozott Agóra-műhely.
Rendszeres kapcsolatot ápolunk a Nemzeti Művelődési Intézet központi szervezetével és megyei
irodájával egyaránt, kiemelten kezeljük az általuk szervezett eseményeket. Képviseltetjük magunkat a
Népművelők Egyesülete vándorgyűlésén és megyei rendezvényein, együttműködő kapcsolatban
állunk annak elnökségével is. A Fesztiválszövetség idei tisztújító közgyűlésén is részt veszünk.
Kapcsolatot tartunk fenn a Színháztechnikai Szövetséggel, tervezzük, hogy műszaki munkatársaink
idén is jelen lesznek szakmai programjaikon.
Az önkéntességen alapuló polgári szervezetekkel, civil társaságokkal, melyek közösségi házainkban és
központi épületünkben dolgoznak, folyamatos a párbeszédünk. Intézményünk bekapcsolódott a
„Cselekvő közösségek” társadalmiasítási kísérleteibe, mely a gyakorlatban ennek a párbeszédnek az
erősítését, kiszélesítését jelenti. Az első ilyen alkalom februárban lesz a Lencsési Közösségi Házban,
melyet a többi intézményegység is követ.
Partnereinkkel a kölcsönösség formáit éves
megállapodásban rögzítjük, az új megállapodások már tartalmazzák ezeket a helyi társadalmat építő
törekvéseket is.
Az év előtérbe állított szakmai iránya a térségi feladatellátás lesz, melynek idei első lépése a
békéscsabai járás településein való megjelenésünk, kapcsolatépítésünk.
Erőforrás-menedzsment
Intézményünk működésének továbbra is problematikus pontja a munkaerő-gazdálkodás. Azzal, hogy
a központi épületben SzMSz alapján is megszüntettük a vasárnapi nyitva tartást, sikerült áttérnünk a
munkaidő-keretes működésre. A vasárnapok jelentős részén eddig is voltak nyitva épületeink, tehát
lényegében nem nő a szolgáltatási idő, viszont a munkaidő-beosztások könnyebben vezérelhetők.
A Munkácsy Emlékház művészeti vezetője nyugállományba vonul, munkakörének betöltéséről
intézményen belül gondoskodtunk.
A tavalyi lehetőségekhez képest személyi állományban jelentős a Jaminai Közösségi Ház visszaesése,
a két főállású és egy közfoglalkoztatott szakemberből csak a telephely-vezető maradt, illetve egy
főállású gondnok. Az elmúlt évben önként vállalta az intézmény egy főállású szakmai munkatárs
bérének kigazdálkodását, de ezt saját erőből idén már nem tudjuk teljesíteni.
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A garanciális időszak lezárását jelentő változásokhoz kapcsolódik, hogy az eddig a kivitelező
alvállalkozói által megoldott, napi szintű karbantartási, energetikai feladatok elvégzésére
elengedhetetlen egy felelősséggel rendelkező karbantartó-villanyszerelő alkalmazása.
A városban a munkanélküliség megszűnésével arányosan csökken intézményünkben is a
közfoglalkoztatottak száma, különösen fizikai munkakörökben. Ha ebben nem lesz változás, fel kell
készülnünk egy hozzávetőlegesen húszfős kiegészítő állomány pótlására, ami mai körülmények között
megoldhatatlan feladatnak látszik.
Az irányítási munkában kiemelt hangsúlyt fektetünk munkatársaink képzettségének fejlesztésére,
jelenleg is többen tanulnak az intézményből. Fontosnak tartjuk a belső képzéseket is, ahol speciálisan
az intézményre szabott kérdésekről beszélhetünk.
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2018. évi költségvetés

megnevezés

2017. évi eredeti
előirányzat

2017. évi várható
teljesítés

2018. évi
költségvetés
tervezése

BEVÉTEL
Működési bevétel
Közhatalmi bevétel
Központi irányítószervi támogatás
Felhalmozási bevétel
Működési célú támogatások
államháztartáson belülről
Felhalmozási célú támogatások
államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett
pénzeszközök
Maradvány igénybevétele
Támogatási kölcsön igénybevétele,
visszatérülése
Összesen
KIADÁS
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok,
szociális hozzájár. adó
Dologi kiadások
ebből: energia ks. (bruttó
összeg)
egyéb dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb felhalmozási kiadások
Ellátottak pénzbeni juttatása
Felújítások
Beruházások
Támogatási kölcsön nyújtása,
törlesztése
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3999
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Kiadások:
Személyi juttatások:
1/1. A tervezésnél a 2018. évi minimálbér valamint a garantált bérminimumra történő beálláson túl,
számításba vettük az intézményi hatáskörben adható munkáltatói eltérítések összegét, valamint a
tavalyi évben megjelenő új szakmai pótlékot, a kulturális illetménypótlékot is.
A létszám tekintetében az engedélyezett 40 fő létszámra készült a személyi juttatások
előirányzatának megtervezése, A tavalyihoz hasonló jogcimen és összegben adott cafeteria juttatás
fedezetét eredeti költségvetésünk nem tartalmazza, de az intézmény vezetése továbbra is
elkötelezett abban, hogy a béren kívüli juttatás szabályzatban biztosított formáját akár saját
bevételéenk terhére is biztosítsa dolgozóinak. Az önkormányzat által támogatott bankszámla költség
térítés összege az előző évhez hasonló összegben biztosítva van az idei évben is. . Ezen felül egyéb
juttatást nem tartalmaz a jövő évi költségvetési tervezetünk.
Természetesen a személyi juttatások előirányzata a tavalyi évhez hasonló mértékű túlóra pótlék
kifizetésével számol , továbbra is jelentős összegben tervezésre kerül a külső (megbízásos jogviszony
keretében) szakmai feladat ellátok javadalmazása is.
1/2 Jubileumi jutalomban 2 fő részesül ebben az évben. 1 fő nyugdíjba vonuló dolgozónkat
megillető összeg bruttó 1.272.950,- forint, további 1 fő 25 éves jubileumi jutalomra jogosult, bruttó
összege 421.000 forint.

A személyi juttatás előirányzata terveink szerint 125.770 ezer forint összegben lett megállapítva.
2. Munkáltatói járulék
A járulékváltozás figyelembe vételével – 19,5% -os szociális hozzájárulási adó – került megtervezésre.
A járulék éves összegébe számításra került továbbá a korábbi évben már megszokott
közfoglalkoztatotti munkaviszonyban intézményünkben dolgozók után fizetendő járulék összege. A
háttértevékenységet teljes egészében közfoglalkoztatotti munkaviszonyban ellátott létszám 100 %-os
bértámogatásban részesül, azonban a munkáltatót terhelő járulék 50%-a önrészként saját
költségvetésünket terheli. Ez az összeg a 2018. évi szociális hozzájárulás 50%-ának megfelelően,
2.675 ezer forint lesz, ha a foglalkoztatás tekintetében a 2017. évi létszámot kívánjuk továbbiakban is
alkalmazni.
Intézményünk 2 fő tekintetében rehabilitációs hozzájárulás fizetésére kötelezett, melynek összege
2.484 ezer forint.
Munkaadói járulék előirányzatunk várhatóan 27.017 ezer forint lesz.

3. Dologi kiadások
A dologi kiadásaink az előző évi alapfeladat ellátást biztosító szinten került meghatározásra, de 2018.
évben ezt a szintet rendkívül nagymértékben növelnünk szükséges.
1. Ennek magyarázata, hogy a Széchenyi utcai felújított épületünk 5 éves garanciális fenntartási
időszaka 2017. IV. negyedévében lejárt. A fenntartási időszakban eddig mutatkozó
karbantartási illetve javítási költségeket a garanciális szerződéseknek köszönhetően a
kivitelezést végző szolgáltatató partnerek végezték el az átalánydíjas szerződés vagy a
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garanciális szerződés keretében. Tekintettel arra, hogy ebben az esetben csak az
anyagköltség terhelte intézményünket, a várható karbantartási/javítási költség a felmérések
alapján 2018. évben meghaladhatja a 16.460 ezer forintot is., Ennek a tetemes összegből
több mint 9.000 ezer forint került biztosításra önkormányzati támogatásból, a hiányzó
összeget saját bevételi forrásunk terhére szükséges előteremtenünk, melynek kockázata igen
nagy.. A várható kiadásokat és jogcímeit az 5. számú melléklet tartalmazza.
2. A Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ 2018. évi költségvetésének 66,5%-a a Csabagyöngye
Kulturális Központot terheli, így erre a célra 28.987 ezer forint összegű kiadás jelentkezik
majd.
3. Az energia felhasználásunk a telephelyekkel együtt – a továbbszámlázott Békéscsabai
Gyermekélelmezési Intézmény fogyasztását figyelmen kívül hagyva – 24.458 ezer forint körül
alakul majd. Ebbe az összegbe számításba vettük már a tavalyi évben már csökkentett
üzemmódban működő Molnár-ház energia fogyasztását is. A ház tejes kapacitással történő
üzemeltetésének feltétele- mosdó kialakítása ugyan is az előző évben nem valósult meg.
Következés képpen a csak részben történő működtetés eredménye a tavalyi évben jelentkező
energiafelhasználást. 2018. évben a teljes működtetés lehetőségét szem előtt tartva 500 ezer
forint energia költséggel számolunk.
Dologi kiadásainkat a fentiekben kiemelt szempontokat figyelembe vételével 142.631 ezer forintbank
kalkuláljuk.
4. Felhalmozási kiadások:
2016. évben üzemeltetésünk alá vont Molnár Ház működtetése 2017. évben elindult. A programok
bővítése feltétlenül indokolttá teszik, hogy a korábbi felújításból kimaradt mosdó valamint egy hideg
tárolókamra kialakítása 2018. évben megtörténjen. A beruházás összege 2.000 ezer forint lenne,
melyből 1000 ezer forintot fenntartó támogatás formájában biztosít intézményünknek.

A tavalyi kibertámadások tapasztalatait áttekintve elengedhetetlen feladata lesz az idei évnek az
intézmény számítógépes hálózatának, adatainak védelmét biztosító korszerű rendszer kiépítése,
pótlása. Mindenképp szükséges egy új szerver beállítása is. Felméréseink alapján ennek várható
költsége 2 millió forint. Ennek 50%-a önkormányzati forrásból, 50%-a pedig saját bevételi forrásból
kerül biztosításra.
2018. évi felhalmozás összesen:2.000 ezer forint.
Kiadásainkat összesen 297.418 ezer forintban tervezzük.
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Bevételek:
1. Működési bevételek
Működési bevételeink tekintetében - a 2017. évi várható bevételi túlteljesítést is figyelembe véve 102.000 ezer forint saját bevételi előirányzatot tervezünk.



Ebből bérleti díj
50.140 ezer Ft
Szolgáltatási díjbevétel 51.860 ezer Ft (áfát is tartalmazza)

2. Önkormányzati támogatás.
Az igényelt támogatás összegét egyrészről a garantált bér összegére való beállás és járuléka okozza.
Jelentős fejlesztésekre is szükség van, melyek csupán egy része valósítható meg saját bevételi többlet
terhére. A dologi kiadások is számottevően emelkednek, melyet főként az Ellátó Központ
költségvetésének intézményünket terhelő jövő évi összege teszi ki valamint a korábban garanciális
szerződések keretében végzett karbantartások 2018. évi költségeinek intézményünket terhelő
összege adja.
Támogatásként 195.418 ezer forint került tervezésre.
Bevételeink összesen 297.418 ezer forintban kerültek megtervezésre.

A Csabagyöngye Kulturális Központ és a Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ együttműködése
A gazdasági feladatok ellátásra 2015. április 1-től létrejött Békéscsabai Kulturális Ellátó Központtal
intézményünk együttműködése zavartalan és kiváló, melyet jól körülhatárolt feladat-megosztási
megállapodás alapján ellátott gazdasági feladatok jellemeznek. Az elmúlt év változása, hogy KEK
munkatársai átköltöztek a Békés Megyei Könyvtár Kiss Ernő utcai épületébe. Sajnos az intézménytől
való fizikai elkülönülés megnehezíti az eddigi gyors és zökkenőmentes együttműködés fenntartását.

Minőségfejlesztés
2012-ben 4 tevékenységi területen szerezte meg a ház a”Minősített Közművelődési Intézmény Cím”et, továbbá 2013-ban az országban elsőként „Közművelődési Minőség Díj”-ban részesült a
Csabagyöngye Kulturális Központ. Azonban 2016-os évben újra felülvizsgáltuk magunkat immár 6
tevékenységi területen -ismeretterjesztés, kiállítás, művelődő közösség, közösségi szolgáltatás,
rendezvény, származtatott szolgáltatás- minőségfejlesztési munkánk tekintetében. Intézményünk
jellemzője, hogy folyamatos változáson és fejlődésen megy keresztül, így szükséges a szabályozási
rendszerünk és tevékenységeink gyakoribb felülvizsgálata és aktualizálása. Tervbe vettük
kollégáinkkal egy elégedettségi kérdőív kitöltését, ami az intézményi klíma eredményét vizsgálja,
elemzi. Idei célkitűzésünk: amennyiben ebben az évben újra meghirdetésre kerül a „Közművelődési
Minőség Díj” megszerzésére irányuló pályázat, ismét benyújtását tervezzük az ország legrangosabb
közművelődési szolgáltatójának megítélendő kitüntetés elnyerésére.
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Közönségkapcsolatok, információs szolgálat
Közönségszolgálati tevékenységeink:
- közvetlen kapcsolattartás az intézmény látogatóival
- kapcsolati listák, címlisták készítése a látogatók által kitöltött űrlapok felhasználásával
- az intézmény szervezett keretek közötti működését szolgáló teremnaptár valós idejű
vezetése
- panaszkezelés
Információs szolgálati tevékenységeink:
- kapcsolatteremtő házigazda szerepkör betöltése
- klasszikus recepciós, „portai” tevékenység végzése: kulcskiadás, telefonközpont kezelés, a
műszaki hibák kezelése
- az intézmény vendégfogadásra alkalmas földszinti részének rendben tartása, a
reklámhordozók folyamatos cseréje
- az információs pult rendjének biztosítása
- jegyárusítás
- eseménylapok használata, a jelzett igények teljesítése
- művészeti alkotások átvétele és kiadása, átvételi elismervények kezelése
- naprakész látogatói statisztika készítése
Rendészeti jellegű tevékenységeink:
- az intézmény nyitása és zárása, különös tekintettel az energiatakarékos kezelésre és a
vagyonvédelemre
az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának, ill. mellékleteinek betartása és betartatása.

Pályázati munka
A releváns pályázat,- illetve projektalapú fejlesztési lehetőségek optimális kihasználása, realizálása
érdekében pályázatfigyelő és projektíró tevékenységünk folyamatos, a hatékonyság érdekében - a
két forrás-típust elkülönítve - két munkatársunk koordinálja a területet.
Intézményünk működési szerkezetében mind az infrastruktúrafejlesztés, mind a
programfinanszírozás területén jelentős szerepet töltenek be a hazai és az uniós pályázati alapok
nyújtotta támogatások. Hazai kulturális célú támogatási rendszerekből - kiemelten a Nemzeti
Kulturális Alap, az Emberi Erőforrások Minisztériuma - első sorban közművelődési
nagyrendezvényeinkhez, komoly- és könnyűzenei programjainkhoz, valamint az amatőr művészeti
terület fejlesztési céljaira, ill. szervezetünkhöz kötődő civil közösségi élet működtetéséhez nyílik
lehetőségünk pénzügyi forrást teremteni.
Uniós projektek vonatkozásában 2018-ban jelentős feladatokat és bevételeket remélünk egyes
EFOP/TOP konstrukciók támogatottsága által.
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EFOP-3.3.2-16-2016-00304 azonosítószámmal a Kulturális intézmények a köznevelés
eredményességéért című felhívásra – még 2016-ban - benyújtott pályázatunk közel 30 millió forint
támogatásban részesült.
A Kicsengetés után II. című projektünk 2018. februárjában kezdődik és megvalósítása másfél évi tart.
A Csabagyöngye Kulturális Központ és 12 nevelési-oktatási intézmény között létrejött együttműködés
keretében a tervezett foglalkozások megvalósításával hozzájárulunk a nevelési-oktatási intézmények
tanulóinak tanórán kívüli és az óvodás gyermekek óvodai foglalkozáson kívüli
kompetenciafejlesztéséhez, ismeret- és tudásgyarapításához, a nem formális és informális tanulási
formák alkalmazásához, továbbá a köznevelés hatékony támogatása érdekében a kulturális
szolgáltatások, tevékenységek és programkínálat fejlesztéséhez.
A foglalkozások tématerületei általánosságban tudás- és személyiségfejlesztő kulturális foglalkozások,
közösségi tanuláshoz kapcsolódó, hagyományokra és innovációra építő alkalmak, melyek mindegyike
új tevékenység, szolgáltatás kialakítását vagy a meglévő tevékenységek tartalmi-, módszertani
megújítását, eredményességének, hatékonyságának növelését szolgálja.
Szintén 2016-ban nyújtottuk be az egész életen át tartó tanuláshoz való hozzáférést segítő
pályázatunkat, valamint a az intézményi infrastuktúrát fejlesztő támogatási kérelmünket melyeknek
eredményét továbbra is várjuk.
A városrehabilitációs és egyéb területfejlesztési TOP támogatások közösségi fejlesztésekre
kidolgozásában, megvalósításában szintén aktív szerepvállaló intézményünk.
Korábbi pályázataink fenntartási kötelezettségeit szerződés szerint tervezzük és teljesítjük.

Üzemeltetés
A létesítménygazdálkodás fogalma az összes olyan szolgáltatást, és a szolgáltatások irányítását
magában foglalja, amelyek egy szervezet fő üzleti tevékenységének támogatásához és a működés
elősegítéséhez szükségesek. A feladatellátás és eszközgazdálkodás területén a 2018. évben is szem
előtt tartjuk a gazdaságosság fogalmát. Még kiemelendőbb ebben az évben, hiszen a központi
intézményegység öt éves kivitelezői garanciális jótállása 2017. év novemberében lejárt. A vállalkozói
szerződéseket felülvizsgáljuk, ahol szükségesnek látjuk, a kedvezőbb ár-érték arány reményében, a
szolgáltatókat versenyeztetjük. Racionalizáljuk a kötelezően előírt karbantartások, meghibásodások
elhárításának költségeit, mivel a jövőben ezek intézményünk költségvetését terhelik. A nomimális
adatok mellett hatékonyság alatt értjük továbbá a partnerek garanciavállalását a karbantartás,
hibaelhárítás időintervallumára, hiszen nem engedhetjük meg, hogy a látogatóink, üzleti partnereink
élménye, jó benyomása csorbuljon intézményünk iránt egy beszállítói késedelem miatt. 2018. évben
az üzemeltetés terén még kiemelendő a tervezhetőség, a folyamatok racionalizálása. Minden
rendezvényhez kockázatelemzést készítünk. Amennyiben az elemzés megvalósíthatónak bizonyítja az
adott eseményt, úgy munkacsoportok kialakításával szükséges további tervezés előkészítése.
Intézményünk működésének, mind alapfeladat ellátás mind származtatott szolgáltatás terén,
kimagasló humánerőforrás- és eszközigénye van. A jobb tervezhetőség érdekében 2017. évben
intézményünk módosítást kérvényezett Szervezeti és Működési Szabályzatában a nyitva tartás

15

vonatkozásában. Az egész éves nyitva tartás lehetővé teszi, hogy új munkarendet alakítsunk ki, a
munkaidőkeret fogalmának bevezetésével.
Felújítások, fejlesztések
Intézményünk szabályszerű és kiegyensúlyozott gazdálkodást, következetes garanciális hozzáállást és
a beruházáshoz, illetve a közösségi házak állapotához mért fejlesztési stratégiát folytatott az elmúlt
években. A kockázatmentes anyagi működéshez szükséges volt az önkormányzat nyitott
gazdaságpolitikája és lojalitása, mely az ifiházas időkhöz képest nagyobb mozgásteret, így
hatékonyabb és ésszerűbb gazdálkodási lehetőségeket jelentett.
Költségvetésünk kiadási oldalán mutatkozik egy évek óta tudott és jelzett új tétel, ami a garanciális
időszak lezárásából, s az eddig a kivitelezőt érintő általány-díjas szerződések átvételéből ered. Ez a
2018-as évre 16 millió Ft, míg az öt évenkénti kötelezettségek leszámítása után a következő
esztendőtől négy éven keresztül (áremelkedés nélkül) évi 12 millió Ft lesz. Ezt a működési
költségnövekedést bevételi növekményeinkből szolgáltatási színvonalunk csorbítása nélkül fedezni
nem tudjuk. Mivel bár költségvetésünk kiegyensúlyozott, azonban igen feszített volt eddig is, minden
szolgáltatásbeli szűkítés bevételcsökkenést eredményez, ami rontja a bevételi oldal teljesítési esélyeit
is.
Fejlesztési kiadásokra 2 millió Ft áll majd rendelkezésünkre, melyből 1 millió forint a Molnár-ház WCblokkjának kialakítását, 1 millió forint pedig az IT-fejlesztésre költhetünk el. , A közel hat éve, a
beruházás során telepített informatikai rendszer és az ehhez kapcsolódó szolgáltatásaink elavultak,
ebből fakadóan az elmúlt év folyamán komoly károkat is okoztak működésünkben, így szükséges a
megújításuk. A színpadtechnikai fejlesztés indokolt bővítési célokat szolgál, míg a Molnár-ház és az
informatikai rendszer kérdése alapvető működtetési kérdéseket vet fel, melyeket elodázni
semmiképp sem szabad.
További erőfeszítéseket kell tennünk a multifunkcionális előadóterem-használat nézőterének
emelése érdekében, illetve kiemelt fejlesztési programként kezeljük az energiatakarékos LED-es
hatásvilágítási eszközparkunk folyamatos fejlesztését és két új, professzionális mikroport-pakett
beszerzését.valamint elavult, pótlásra és bővítésre váró színpadtechnikai eszközeink beszerzését sem
halogathatjuk túl sokáig.
További fejlesztési lehetőségek várhatók a város TOP-os energetikai programja kapcsán a Munkácsy
Emlékház alsó épületében, illetve az MVP-s Munkácsy Negyed-fejlesztés idei megkezdése is realitás,
mely érinti mind a kúria-épületet, mind az Omaszta-parkot.
A CLLD-pályázat keretében mind Mezőmegyer, mind a Lencsési lakótelep vonatkozásában pályázni
kívánunk a kiírandó kreatív ipari fejlesztésekre, melyek pozitív elbírálás esetén a 2018-19-es
időszakban realizálódhatnak.

Intézményi kommunikáció
Az elmúlt években kialakított és jól működő együttműködések adják az alapját az intézmény idei
megjelenéseinek is.
Megmarad tehát a Mediaworks Zrt-vel, valamint az egykori Csaba Rádió frekvenciáján jelentkező
104.0 Rádió1 partnerrel kötött keretszerződés is. Továbbra is folytatni kívánjuk a Békéscsabai
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Médiacentrummal kiépített állandó együttműködést is – a Csabai Mérleg, a 7.tv és a behir.hu
felületein egyaránt. Ez nem csak kedvezőbb anyagi kondíciókat jelent, mint ha eseti megrendeléseink
lennének, de folyamatos jelenlétet is biztosít. Egy-egy nagy rendezvény kampánya is kedvezőbb áron
kivitelezhető ennek köszönhetően.
Az intézmény kommunikációjának fontos eleme továbbá az 1000-1500 példányban megjelenő havi
műsorfüzet, valamint az intézményi megállítótáblák és az egykori Csabahír plakátoló felületek.
Utóbbiak továbbra is értékesítési lehetőségeket kínálnak számunkra.
Szeretnénk még nagyobb megjelenést az országos médiában, elsősorban turisztikai, programajánló
műsorokban, valamint élő televíziós tudósítások formájában.
Az online felületek térhódítását figyelembe véve a Csabagyöngye kiemelt figyelmet szentel ezeken a
csatornákon történő kommunikációjának. Törekszünk folytatni az intézmény eddigi kiemelkedően
sikeres kommunikációját a közösségi média felületein. Folyamatosan látogatott honlapunk, s jelen
vagyunk a Facebook mellett a Twitteren, Instagramon is, valamint saját YouTube csatornát is
működtetünk.

M3 Kreatív Műhely
A műhely munkája mára az egész intézmény arculatát meghatározza. Az kreatív ipari és intelligens
műhely tevékenységét is ellátó csoport tagjai folyamatosan innovatív módon segítik munkánkat.
Ebben az évben is változatlanul a MultiMédiás Műhely felel a kulturális központ teljes vizuális
kommunikációjáért, itt készülnek tehát a plakátok, szóróanyagok, molinók, műsorfüzetek, előzetes és
after videók. Az intézmény országos szinten is kiemelkedően magas facebookos látogatottsága is a
műhely munkáját dicséri. 2018 januárjában több mint 15.000 főt számlál a Csabagyöngye Facebookoldalát kedvelők száma.
2017 végén a Műhely kidolgozott egy új, egységes arculati elemekre épülő grafikai látványvilágot,
mely terveink szerint könnyebben beazonosíthatóvá teszi intézményünk kommunikációs anyagait és
még egységesebb megjelenést biztosít a kulturális központ számára. 2018-ban tervezzük honlapunk
megújítását is – egy átláthatóbb, letisztultabb, modernebb, könnyebben kezelhető felület
megvalósításán dolgozunk. Egy-egy nagyrendezvény, fesztivál kapcsán pedig nagyobb számban
tervezünk olyan akciókat, amelyek nem a megszokott marketing módszerekre épülnek, hanem a
meghökkentésre, figyelemfelkeltésre alapoznak, ugyanakkor költséghatékonyan megvalósíthatók.
Kreatív ipari, kiadói tevékenységek
Az idei év tevékenységei közé tartozik a Csabai Színistúdió készülő új színdarabjának anyagi forrás
teremtése, a háttérmunka szervezése, majd az elkészült darab kiajánlása, utaztatása.
Könyvkiadás tekintetében Szente Béla Műszaki folyamatrendszerek a Csabagyöngye Kulturális
Központban című munkáját az év elején jelentetjük meg, előreláthatóan brosúra formájában. A
jelenleg tördelés alatt álló anyagból elsősorban belső használatra készül a kiadvány, de a
közművelődési intézmények körében is hasznosnak bizonyulhat az alaptevékenységhez kapcsolódó
műszaki folyamatok bemutatása révén, egyfajta mintát nyújtva ezek sikeres működtetéséhez a
mindennapi munka során.
Az év első felében az intézményben működő közösségek számbavételét tűztük ki célul. Szeretnénk
rendszerezni a csoportjainkat, rögzíteni az információkat és fotódokumentációval együtt egy
folyamatosan frissíthető adatbázist létrehozni. Ennek két célja van; egyrészt az intézményen belül
megismertetni a munkatársakkal, hogy naprakész ismereteink legyenek a nálunk működő
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csoportokról. Másrészt heti lebontásban és életkorra, érdeklődésre lebontva tervezzük mind
nyomtatott plakát, mind online formában népszerűsíteni az itt működő közösségek tevékenységét.
További tervek:
- A Békéscsaba300 rendezvénysorozat, április 28-i Ajtók kitárulnak produkció előmunkálatai,
szervezési feladatok ellátása. Egyéb, ehhez a rendezvényhez fűződő programok munkálatai,
közreműködés.
- Az április végén megrendezésre kerülő Scherzo fesztivál propagálása, a rendezvényhez anyagi forrás
keresése.
- A 2018 nyarán, Szerencsen megrendezésre kerülő, nyári várjátékokra meghívott produkcióink
utaztatása, a háttérmunka megszervezése.
- A 2018-as karácsonyi kisfilm menedzselése, munkálatainak előkészítése.
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III. CSABAGYÖNGYE KÖZPONT - CsaKK

Rendezvényszervezés – programterv
- önént vállalt feladatok Újévi koncert
2018. január 8.
A Békés Megyei Szimfonikus Zenekar és a Hot Jazz Band közös évköszöntő hangversenye.
Közösségi Gála
2018. január 21.
A Csabagyöngye Kulturális Központ kitüntető díjat alapított 2015-ben az intézményben
tevékenységet végző, az intézményt segítő személyek, közösségek, társadalmi vagy gazdasági
szervezetek elismerésére.
A díjak átadására a Magyar Kultúra Napja alkalmából - immár harmadik alkalommal rendezett Közösségi Gálán kerül sor- melynek keretében Zsédát fogadjuk. A Közösségi Gála egyben a
Csabagyöngye Kulturális Központ megnyitásának 5. születésnapja is.
A díjátadó, közel 400 fős eseményre az intézmény tagintézményeinek összes közössége, csoportja
meghívást kap. Kiosztásra kerülő díjak: a Stark Emlékérem, a Csabagyöngye Közösségi Díj, a SIKER
Díj, a Csabagyöngye TISZTELET Díj és az Önkéntes-díj.
A MAGYAR KULTÚRA ÜNNEPE
Magyar Kultúra Napja
2018. január 22.
Szakmánk jeles ünnepén, a Magyar Kultúra Napján idén is intézményünk ad otthont Békéscsaba
Megyei Jogú Város gálaestjének, melynek programjában a „Békéscsaba Kultúrájáért” kitüntetések
átadását követően Benedekfi István zongoraművész és a Békés Megyei Príma-díjas Alföld Quartet ad
közös koncertet.
Egyetem nap 2017
2018. február 1.
Az Egyesület Békéscsaba Ifjúságáért szervezésében a továbbtanulással kapcsolatos fontos
tudnivalókkal ismerkedhet meg a középiskolás korosztály. A rendezvényen szóba kerülő főbb témák
az egyetemi felvétel, jelentkezés, érettségi felkészülés. Sok olyan kérdés is felmerül, amely túlmutat a
hivatalos tájékoztatók száraz ismeretanyagán.
XIV. Békéscsabai Esküvőkiállítás és Wedding Party
2018. február 2-3.
Tizennegyedik alkalommal rendezi meg a Körös-Trade Kft. a békéscsabai Esküvő Kiállítást, aminek
február 2-án és 3-án már ötödször ad otthont a Csabagyöngye Kulturális Központ. A házasságot és
lakodalmat tervező menyasszonyok, vőlegények, és családtagjaik ismét hatalmas kínálattal, neves
tervezőkkel találkozhatnak. Közel ötven szolgáltató színes, változatos standja mutatja be ajánlataikat
az arra látogatóknak.
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Impro Fesztivál
2018. február 03.
A Féling Színház és a Magyar Szín-játékos Szövetség közös szervezésében valósul meg az
improvizációs színházi fesztivál, mely a Csabagyöngye tánctermében kerül megrendezésre. A
versenyre négyfős csapatok jelentkezését várják, középiskolás és felnőtt korosztályban. A játékvezető
Formanek Csaba színész, rendező lesz. A feladatok kidolgozására 10 perc, előadásukra 3 perc áll
rendelkezésre. A bemutatott feladatokat szakmai zsűri pontozza majd. Az első helyezett tovább jut az
országos Impro Fesztiválra, amely Gödöllőn kerül megrendezésre.
VII. Békés Megyei Házipálinka Verseny
2018. február 3-4.
Hagyományosan a Csabai Farsang rendezvénysorozat keretein belül kerül megrendezésre a 2018-ban
már 4. alkalommal Békés megyei gazdák házipálinkáinak versenye. A verseny zsűrijébe rangos
szakemberek, okleveles pálinkabírálók és főzőmesterek foglalnak helyet, Mokrán János és Hornung
Zoltán a Gyulai Pálinka Manufaktúrából, Ignácz Tibor a Hármas Körös Pálinka Manufaktúrából,
Fabulya Attila a Csabai Pálinka Klubból érkezik.
A nyilvánosan megtekinthető zsűrizésre 2018. február 3-án és 4-én kerül sor, s bárki megnézheti
milyen körülmények között zajlik le egy ilyen esemény, miből áll a zsűri munkája.
A verseny ünnepélyes eredményhirdetésére február 10-én lesz, ahol kihirdetjük a 2018. év legjobb
házipálinkája cím nyertesét és az arany-, ezüst- és bronz demizson díjas tételeket, illetve a kategóriák
legjobbjait.
Kultúrházak éjjel-nappal
2017. február 2-4.
Immár 12. alkalommal rendezik meg a Kultúrházak éjjel-nappal országos közművelődési
eseménysorozatot. A tizenötödik alkalommal megszervezett akció elsődleges célja az, hogy a
közművelődési intézmények, függetlenül azok fenntartóitól, az ország figyelmének középpontjába
kerüljenek. Az idei kiemelt tematika –„Helyben van a sokszínűség”– a művelődési intézmények
összetett szerepét és sokoldalúságát állítja a középpontba. Intézményünk egy imrovizációs vers-estet
rendez az esemény tiszteletére.
XVI. Csabai Farsang
2018. február 5 – február 17.
A minden évben megrendezendő eseménysorozatunkat ezúttal is igyekeztünk úgy összeállítani, hogy
a legszélesebb korosztályt képesek legyünk megszólítani, emellett azonban nem feledkeztünk meg a
hagyományőrzésről sem. Két kiállításmegnyitón kívül, a gyermekek egy interaktív kalandjátékban
vehetnek részt, melynek tematikája ezúttal a Narnia krónikái című mese. A fiatal felnőttek a híres
rockzenekar, a Subscribe zenéire tombolva kergethetik el a telet, míg a nyugodtabb, klasszikus
művészetekre vágyók Udvaros Dorottya: Majdnem Valaki című előadását élvezhetik. Hamvazó
szerdán a L’art pour L’art társulat érkezik, Best of műsoruk a repertoárjuk legszórakoztatóbb elemeit
tartalmazza, a jókedv tehát garantált. „Utófarsangként”, február 17-én Johhny Moonlight Elvis dalait
prezentálja a Csabagyöngye Casinó termében. A hagyományápolás tekintetében Télűző
kiszebabaégetést rendezünk, s a Csabai Farsang repertoárjából ezúttal sem maradhat ki a Békés
Megyei Pálinkaverseny ünnepélyes eredményhirdetése.
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A Csabagyöngye Kulturális Központ területén kívül, a Munkácsy Emlékház Asszonyfarsangot és
Ovisfarsangot rendez, míg a Jaminai Közösségi Ház Jaminai Családi Farsangot tart a Macskák
világnapja jegyében.
XI. Határ menti karvezetői és énekkari kurzus
2018. február 23-25.
A Körösvidéki Baptista Egyházkerület rendezésében kiemelt együttműködő partnerként több éves
hagyománnyal fogadjuk az immáron 11. amatőr énekkari találkozót és karvezető képzést. A kurzus
szakmai vezetője a hazai és nemzetközi zenei életben egyaránt elismert Oláh Gábor zenepedagógus,
karnagy. Az esemény szombati programnapján díszvendégünk lesz Dr. Hafenscher Károly, a
Reformáció Emlékbizottság Kormánybiztosa.
BÉKÉSCSABAI TAVASZI FESZTIVÁL
2018. március 2. - április 4.
A Békéscsabai Tavaszi Fesztivál a megye egyik legnagyobb művészeti eseménysorozata. Sokféle
művészeti ágban (képzőművészet, irodalom, színház, komolyzene, rock, népzene, tánc,
kórusmuzsika, stb.) bemutatandó produkciók várják a közönséget. Tucatnyi kulturális-közművelődési
intézmény, szervezet együttműködésével, legalább ugyanennyi helyszínen zajlik az eseménysorozat,
amely ebben az esztendőben egy hónapot meghaladó időtartamú lesz. Cél a békéscsabai, Békés
megyei művészeti élet kiválóságainak megmutatása éppúgy, mint országos, illetve nemzetközi hírű
produkciók Békéscsabára hívása. Idén a fesztivált Bill Barrett & Lazy Brad Lewis (USA) és a Pribojszki
Mátyás Band koncertje nyitja. Fellép többek között Dés László, Hobo, Ripoff Raszkolnyikov és a
Hiperkarma együttes is.
A Shaolin kung-fu szerzetesek misztikus ereje
2018. március 23.
Tavasszal a távolkeleti kultúra is megjelenik intézményünkben, amikor is shaolin kung-fu szerzetesek
révén láthatunk egy rendkívül látványos show-t a Csabagyöngye 870 fős termében. A közönség a
hihetetlen gyakorlatokat, mozdulatsorokat a kolostor történetének, drámai történelmének, a
misztikus alapító, Bodhidharma és az ő szigorú élet-szabályainak kontextusába szőve tekintheti meg.
Ezen felül betekintést nyerhetünk a kínai filozófia titkos világába, a mítoszokba, és
megismerkedhetünk a Zen buddhizmus bölcsességeivel valamint a csi fantasztikus testgyakorlataival,
mely maga a test saját energiája.
Feke Pál: Csak Rock N’ Roll - Vendégművész: Szulák Andrea
2018. április 19.
Áprilisban Feke Pál ad nagyvolumenű koncertet Szulák Andrea vendégszereplésével Csak Rock N’ Roll
címmel. A békéscsabai előadás az országos turné első állomásai között szerepel, s a 100 perces élő
koncerten megszólalnak a legnagyobb hazai és külföldi slágerek lendületes, rockos hangszerelésben.
Az esten közreműködik a zenei szakma kiválóságaiból álló 5 tagú rock zenekar.
„Éneklő Ifjúság”
2018. április hó
Az „Éneklő Ifjúság” kórustalálkozó és minősítő hangverseny az általános és középiskolai énekkarok
számára nyújt bemutatkozási és megmérettetési lehetőséget, megyei hatókörben. A célcsoportok
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körében igen népszerű eseménynek intézményünk – hiányt pótolva- immáron második alkalommal
főszervezője és békés megyei koordinátora, támogatva ezzel a gyermek és ifjúsági énekkarok szakmai
fejlődését, a kórusmozgalom utánpótlását, továbbá ezen közösségi amatőr művészeti terület
népszerűsítését. A szaktekintélyekből álló zsűri egy-egy énekkar teljesítményét a Magyar Kórusok,
Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége - KÓTA országosan egységes kvalifikációs rendszere
alapján minősíti. Az előzetes igényfelmérés alapján 2018. tavaszán rekord számú, közel 20 énekkar
részvételére számítunk.
2018. április 16.
Händel-Várkonyi: Messiás.ma – rockoratorikus passió
Georg Friedrich Händel halhatatlan remekművéből, a Messiás című oratóriumból egy modern,
magyar nyelvű, látványos előadás kerül színpadra 2018-ban. Az átdolgozás elektronikus
hangszerekkel kombinált rockoratórium és passió.
A produkció ötletgazdája dr. Hafenscher Károly, a Reformáció Emlékbizottság munkájáért felelős
miniszteri biztos. Az előadás megálmodója, karmestere és művészeti vezetője Várkonyi Mátyás, Erkel
Ferenc-díjas zeneszerző, a Generál együttes vezetője és a Rock Színház alapító-igazgatója. A
nagyszabású produkció a reformáció 500. évfordulójának emlékévére készül, a Reformáció
Emlékbizottságának támogatásával. Az előadáson olyan művészek lépnek színpadra, mint Malek
Andrea és Karácsony James és a Liszt Ferenc Kamarazenekar.
XXII. Scherzo - Amatőr Zenés Színpadok Országos Fesztiválja, Szóló- és Duett Énekverseny
2018. április 28-30.
Az Amatőr Zenés Színpadok Országos Fesztiválja 1995 óta kerül megrendezésre. A fesztiválon aktív,
amatőr művészeti csoportok indulhatnak musical, zenés játék és dalösszeállítások kategóriákban. Az
ország bármely pontjáról, akár határon túlról is jelentkezhetnek a színjátszó csoportok. A fesztiválra
csak azok kerülhetnek be, akik 20 perces bemutatkozó anyagot küldenek magukról DVD-n, és az
előzsűrizés során beválogatják őket a fesztivál programjába A program az idén kevesebb együttes
fogadásával, és kevesebb bekerülő előadással valósul meg. A három nap folyamán - a két
színházteremben - felváltva néz végig a szakmai zsűri és az érdeklődő közönség. A fesztivál
énekversenye kétfordulós lesz, melyen szóló- és duett kategóriákban indulhatnak a jelentkezők. A
csoportokra a versenyzésen kívül várnak más szórakoztató programok is, karaoke esten és ötletes
green box fotózáson vehetnek részt, várja őket a Mindenki Színpada elnevezésű előadó terem
zongorával, ahová mindeni leülhet zenélni és énekelni, valamint táncolni is lesz alkalmuk a
fiataloknak. A fesztivál záróakkordja a hétfőn megrendezésre kerülő záróünnepség, melynek keretei
között osztják ki a díjakat a legjobbaknak.
VIRSKY – Ukrán Állami Népi Együttes
2018. május 12.
3 év után újra ellátogat Békéscsabára az Ukrán Állami Népi Együttes. A 84 főből álló világhírű társulat
ismét lélegzetelállító, a fizika törvényeit meghazudtoló és minden nemében egyedülálló produkciót
állít színpadra. A kimagasló művészi színvonal, szakmai tudás, a táncosok profizmusa, a lebilincselően
kreatív koreográfia, lenyűgöző látvány és színpompás kosztümök az egész világon elkápráztatják a
közönséget. Az előadásnak Csabagyöngye Kulturális Központ 870 fős terme ad otthont.
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Futball Bajnokok Ligája döntő vetítés
2018. május 26.
2018-ban is élőben vetítjük a Bajnokok Ligája döntőjét, ahol 3x4 méteres vetítő vászon, nagy
teljesítményű hangrendszer várja a szurkolókat. Az előző évekhez hasonlóan csapolt sör és
sörkorcsolya is a mérkőzés részét képezik, és ezúttal is 300 fő körüli közönségre számítunk.
2018. május 26. – Közös kincseink - Népdalkörök baráti találkozója
A Népdalkörök Baráti Találkozója, a Nefelejcs Népdalkör jubileumi évfordulója-, tizedik szülinapja
alkalmából kerül megrendezésre. Békés megye népdalkörei rendszeresen találkoznak a magyar
kultúrához kapcsolódó népzenei rendezvényeken és ezt a köteléket tovább erősítendő született az
ötlet a baráti népdalkör találkozóról. A program 15 órakor kezdődik egy köszöntővel, majd
folytatódna egy rövid visszatekintéssel a Nefelejcs Népdalkör eddigi működéséről és magával a zenei
programmal.
A területi feladatellátás keretébe Telekgerendásról, Mezőberényből, Szeghalomról és Békéscsabáról
érkeznének a népdalkörök. Az este folyamán citerazenekarok és a csabai Pásztor Furulyakör is
bemutatná tudását. Az előadások után egy állófogadáson vehetnek részt a találkozó vendégei.
100XSZÉP GYERMEKFESZTIVÁL és Városi Gyermeknap
Városi Gyermeknap
2018. május 27.
A Városi Gyermeknap, városunk legnagyobb gyermekrendezvénye május utolsó vasárnapján várja a
látogatókat.
Hagyomány, hogy a nagyrendezvény megvalósításában partnerünk a könyvtár és a múzeum, mely
intézmények saját szervezésű programokkal vesznek részt a rendezvényen. A három épület között
átjárhatóságot biztosítva megnő a rendezvény összefüggő területe, sőt, a Csabagyöngye Kulturális
Központ és a Munkácsy Mihály Múzeum közötti közút szakaszt is birtokba veszik ilyenkor a
rendezvény résztvevői. Színpadi produkciókon kívül ügyességi játékokban, kézműves játszóházban
vehetnek részt a gyermekek, akik pontokat gyűjtenek minden kipróbált tevékenység után, melyeket
különböző ajándéktárgyakra válthatnak be a rendezvény során.
VI. Csabagyöngye Versenytánc Gála – 2018. május 30.
A VI. Csabagyöngye Versenytánc Gála megrendezésére 2018. május 30-án, 18 órától kerül sor. A
gálán fellépnek a Nyíri Lajos Táncsport Egyesület versenyzői, a Békéscsabai Társastánc Klub
tanfolyamain részt vevő gyermekek és felnőttek, valamint a klub szenior formációja (akik 2014-ben és
2015-ben is arany minősítést szereztek). A gála alkalmával mutathatják meg a táncosok a
nagyérdemű számára,a sok edzéssel és gyakorlással eltelt óra csodálatos eredményeit.
Országos Rejtvényfejtő Verseny
2018. június 2-3.
A verseny a maga nemében az ország egyik legjelentősebb eseménye. Az első napon négy felnőtt
kategóriában: kezdő, haladó, mester és mesterjelölt szinten, továbbá két gyermek korosztályban
versenyeznek az egyéni résztvevők, majd a kétnapos esemény második napján négyfős csapatok
mérik össze tudásukat. Az intézmény Rejtvényfejtő Klubjának minden tagja részt vesz a versenyen
vagy rendezői vagy versenyzői minőségben. A rendezvény a Rejtvényfejtők Országos Egyesületével
együttműködésben valósul meg.
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Trianoni emléknap
2018. június 4.
Az idei évben a Trianon emléknap alkalmából intézményünkben a Kormorán zenekar lép fel, kitágítva
a zene és a lélek határait. A koncert belépődíj ellenében fogadja az érdeklődőket.
2018. június 29 – augusztus 10.
Kiülős koncertek, Stég Mozi
A Csabagyöngye Kulturális Központ melletti stégen, péntek esténként kiülős koncerteket szervezünk.
A fellépők között a lágyabb, akusztikus vonalat követve igyekszünk kellemes nyári estéket teremteni
a békéscsabai közönségnek, míg augusztus első hétvégéjére tervezzük a Big Band Találkozót. A kiülős
koncerteket követően filmvetítéseket tartunk, amely során a legnagyobb klasszikusokat láthatják az
érdeklődők.
Darts – Steel Egyéni Felnőtt és Utánpótlás Nemzeti Bajnokság
2018. július, vagy augusztus
A nemzeti bajnokság fordulóját ebben az évben is megrendezi a Békéscsabai Darts Sportegyesület. A
szövetség döntésére még várni kell, de az biztos, hogy újra intézményünkben, városunkban
köszönthetjük a darts magyarországi kiválóságait. Ebben az évben egyéni versengés lesz felnőtt és
utánpótlás korosztályban. Az egyesület a korábbi években megszokott magas színvonalon kívánja
lebonyolítani a rendezvényt, természetesen az intézmény nívós szakmai segítsége és infrastruktúrája
segítségével.
Békéscsaba 300 - Időutazás Fesztivál
2018. július 7-8.
Az „Időutazás Fesztivál” keretében a Szent István téren megidézzük az 1718-as betelepítést, a régi
nagy piactér és az egykori korzó hangulatát, látható lesz a csabai mesterségek utcája, valamint sorra
kerül a Csabáról elszármazottak találkozója is.
ZENIT - XXXII. ZENEI IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ ÉS NEMZETKÖZI FÚVÓSZENEKARI VERSENY
2018. augusztus 17-20.
A ZENIT 2018-ban XXXII. alkalommal nyújt zenei élményt Békés megye fúvósmuzsikát szerető
lakosságának és teremt alkalmat arra, hogy az Európa számos országából érkező zenekarok zsűri,
illetve a Zenit művészeti vezetője előtt fellépve összemérjék tudásukat, tehetségüket. A ZENIT
beépült a város közművelődési életébe, szerves része a Csabai Nyárnak.
Célrendszerében az egyik fontos tényező, hogy a Békéscsabán vendégeskedő zenekarok kapcsolatot
teremtenek egymással, és számunkra az is meghatározó szempont, hogy a Körösparti Vasutas
Koncert Fúvószenekar zenei partnerségei is tovább épülhetnek, a város pedig elevenen tarthatja
testvérvárosi együttműködéseit.
A négy programnap során fúvószenekarok és majorett csoportok bemutatóit kínáljuk a főtéren és a
Csabagyöngye szabadtéri stégszínpadán nagyközönségünknek, az igényes szórakoztatás jegyében.
Szakmai programelemként ismét meghirdetjük a Szóló Hangszeresek Találkozóját a Vasutas
Művelődési Házban, mely fiatal, tehetséges muzsikusjelöltek egyéni bemutatkozására ad lehetőséget.
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Tehetséggondozó kísérő programunk a Varga István klarinétművész fáradhatatlan munkájának
köszönhetően életre hívott klarinét- és szaxofontábor, ahol az egész országból érkező tanulók neves
oktatókkal dolgozhatnak együtt.
A programsorozat találkozó, illetve fesztiváljellegű esemény, ugyanakkor verseny is, mely az idén
csökkentett programelem-számmal valósul meg. 2018-ban is díjazzuk a Találkozó legkiválóbbjait.
Nívódíjat kap a legjobb gyermek, legjobb ifjúsági és legjobb felnőtt zenekar, valamint egyéb díjak is
gazdára találnak majd. Így elismerjük a legszórakoztatóbb show-műsort, a kiemelkedő
tehetséggondozást, a legjobb műsorválasztást és kortárs magyar repertoárt, a legkiválóbb szólistát
valamint karmestert.
Államalapító Szent István Ünnepe
2018. augusztus 20.
A Csabagyöngye Kulturális Központ célja továbbra is, hogy minden korosztály megtalálja a számára
vonzó programot, ezért Államalapító Szent István Ünnepének műsorkínálatát a lehető legszínesebb
előadásokkal kívánjunk feltölteni.
Délelőtt kerül sor a Szent István szobor ünnepélyes avatására, és az ezt kiemelő vendégprogramokra.
A protokoll eseményeket követően, az egész napos programsorozat a Napsugár Bábszínház
előadásával veszi kezdetét, majd különböző stílusú táncos produkciók, népzenei előadás, utcazene,
az egyre híresebb, feltörekvő, tehetséges Lóci Játszik révén pedig kortárs könnyűzene várja az
érdeklődőket. Terveink szerint idén augusztus 20-án végződik a már nagy hagyománnyal rendelkező
Zenit, a Zenit Gálával, míg az est fő produkciója a Piramis együttes koncertje lesz.
A színpadi előadások mellett a térre látogató gyerekek kézműves foglalkozásokon, népi
játszóházakon, arcfestésen, csillámtetováláson vehetnek részt, óriás légvárakban ugrálhatnak, az
idősebbek pedig az egész napos vendéglátást, illetve vásárt élvezhetik.
24. Nemzetközi Makettkiállítás és Verseny
2018. szeptember 22-23.
24. alkalommal gyűlik össze a makettezők krémje városunkban és 4. alkalommal rendezi meg a Körös
Makett Klub intézményünkben a Nemzetközi Makettkiállítást, versenyt és börzét. A határainkon
túlról is érkező nevezők száma biztosan 150 fő felett lesz, általuk legalább 200 versenymű lesz látható
a seregszemlén. A nagyszabású rendezvényt családoknak, gyermekeknek szóló kísérőprogramok
fogják színesíteni.
Őszi Művészeti Hetek
2018. október-november
A hagyományosan klasszikus művészeteket felvonultató Őszi Művészeti Hetek során terveink szerint
a Csabagyöngye Kulturális Központ színpadjára lép Horgas Eszter fuvolaművész, aki a ClassJazz Band
és a Kecskeméti Vonós Kamarazenekar kíséretében adja elő a Vivaldi-Horgas „Négy évszak és más…”
című 100 perces koncertjét. Malek Andrea szintén a tervezett fellépők között szerepel, ő id. Malek
Miklós zongorakíséretével ad másfél órás koncertet. A fesztivál ideje alatt nagyszabású koncertet ad
Zorán, a Csík zenekar, s egy rendkívül látványos show kereteiben a Hófehérke Musical is
megtekinthető lesz. A színpadi produkciók mellett a 2018-as Őszi Művészeti Heteken tizennyolcadik
alkalommal nyitjuk meg a Csabai Szalont.
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II. Csabai Csokifesztivál
2018. október 20-21.
Az esemény a Csabagyöngye Agóra termében kerül megrendezésre, idén is több ezer látogató
érkezésére számítunk. Az eseményre az ország minden pontjáról várjuk a minőségi édességek
gyártásával foglalkozó manufaktúrákat. Lesz csokoládé-szökőkút, egészséges édességek, marcipán és
természetesen csokoládé minden mennyiségben. Gyerekprogramokon is részt vehetnek az
érdeklődők. Bohócműsorral, babajátszó sarokkal, lufi esővel és apró ajándékokkal várjuk a fesztivál
látogatóit.
Hófehérke Musical
2018. október 27.
A közismert mese musical változatában olyan művészek lépnek színpadra, mint Faragó András, Peller
Mariann, Solti Ádám. A produkció díszlete és látványvilága a székhez szögezi a nézőt. Illuzionista
trükkök tarkítják az eseményeket, és ezek segítenek azonosulni a szereplőkkel, de még a mesevilág
atmoszférájával is. A jelmezek az autentikus és modern divatot keverik, így igazán vagány
megjelenést kölcsönöznek a szereplőknek. A zene a hollywoodi produkciók mintáját követve tükrözi a
jelenetek hangulatát, és kidolgozottságával segíti a színészek játékát. A produkciót profi táncosok,
artisták, és énekkar kíséri végig.
A „Békéscsaba 300” programsorozatban: 300 fős kórus hangversenye
2018. október 27-28.
Békéscsaba tricentenáriumi jubileumának programsorában nagyszabású művészeti esemény készül a
felújított Evangélikus Nagytemplom ünnepélyes felszentelésének alkalmára. A tervezett komolyzenei
hangverseny-programban többek között a városban működő énekkarok tagjaiból toborzott 300 fős
nagykórus, valamint a Békés Megyei Szimfonikus Zenekar és a Körösparti Vasutas Koncert
Fúvószenekar művészei lépnek fel, Kutyejné Ablonczy Katalin karnagy művészeti vezetésével. A
Csabagyöngye Kulturális Központ szakmai együttműködőként, operatív partnerként vesz részt az
esemény megvalósításában.
III. Józsa Mihály vers- és prózamondó fesztivál
2018. december 08.
Józsa Mihály színművész, aki a békéscsabai Jókai Színház társulatának is a tagja volt, 2014-ben
elhunyt. Az ő munkásságának és személyének állít emléket a Józsa Mihály vers- és prózamondó
fesztivál. A versenyre eddig mindkét évben nem csak a megyéből, de az ország távolabbi pontjairól is
érkeztek jelentkezők. Az eseményt a Féling Színház szervezi. A részt vevőket szakmai zsűri bírálja el,
akik a rendezvény végén értékes díjakkal gazdagodnak.
Mikulásnap
2018. december 9
Az idén két nagy térben valósítjuk meg a Mikulásnapot, egyrészt az összenyitott nagytermünkben, itt
kapnak helyet a színpadi produkciók, a készműves tevékenységek, a jelmezes fotózás és egyéb
ügyességi játékeszközök, másrészt az Ifikaszinó teremben, ahol a legkisebbek érezhetik jól magukat,
itt várja majd az „igazi” nagyszakállú és a manója a velük fényképezkedni vágyó gyerekek hadát.
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49. B-A-S Országos Bajnokság és Senior Open Országos Bajnokság
2018. december 15.
A Csabagyöngye Kulturális Központ és a Nyíri Lajos Táncsport Egyesület közös rendezésű, országos
társastáncos versenye. A bajnokságon csak a legmagasabb kategóriás (B, A és S) párok léphetnek
parkettre, junior, ifjúsági, felnőtt és senior korosztályokban. A rendezvény különlegessége, hogy már
lassan fél évszázada minden évben Békéscsaba városában zajlik a megmérettetés, ezáltal
kuriózumnak számít a társastáncos versenyek között. A terem közepén egy közel 240 négyzetméteres
parketta épül fel, melyet ebben az évben bővíteni szeretnénk. A parketta szélén lévő ledsoros
világítás idén védőburkot fog kapni, így tartósabb és láthatóbb lesz a táncparkett határa. A teremben
500 férőhelyes lelátós nézőtér kerül beépítésre. A tavalyi évhez hasonlóan, több mint száz nevező
párosra számítunk. A verseny délelőtt 10:00 órától kezdődik és egész napos kikapcsolódási
lehetőséget nyújt az érdeklődők számára. A versenyre a Nyíri Lajos Táncsport Egyesület versenyzői és
a Békéscsabai Társastánc Klub senior formációja bemutatóval készül.
Téli szünidei játszóházak
2018. december 28-29.
Terveink szerint idén december 29-én a központi épületben, 30-án a Lencsési Közösségi Házban
várjuk a két ünnep között kimozdulni kívánó családokat egy-egy jó kütyüzésre.
* * * *
Esküvők, családi események a Csabagyöngye Kulturális Központban
2018. május 5. - szeptember 8.
A Csabagyöngye Kulturális Központ kiváló helyszín lakodalmak befogadására, valamint
házasságkötésre az Élővíz-csatorn a öblében kialakított teraszával. Három különböző méretű terem
közül tud az ifjú pár választani, 2018. májusától kezdődően, szeptember közepéig bezárólag kilenc
esküvői vacsorának ad helyet a Kulturális Központ.

Munkácsy Kulturális Negyed
2018-ban a TOP-6.3.2-15-BC1 – Zöld város kialakítása „Belváros rehabilitáció III. ütem – Munkácsynegyed program" elnevezésű projekt, és a Modern Városok Program részeként, a 1283/2016. (VI. 7.)
Korm. határozat 7. alapján több kapcsolódó program is megrendezésre kerül: a 2017-ben
megrendezett Munkácsy Negyed konferenciánkat folytatva, január végén egy szakmai
műhelykonferenciát tervezünk nemzetközi kitekintéssel, ahol a már megvalósult és folyamatban lévő
fejlesztéseket mutatjuk be az érdeklődőknek. A nemzetközi kitekintést Wittenberg küldöttsége
képviseli majd. A reformáció németországi bölcsőjét és a protestantizmus egyik magyarországi
fellegvárát nem csak a történelem köti össze, hanem a működő testvérvárosi kapcsolat is. Így
fontosnak tartjuk, hogy a két város a nyitott, közösségi terek fejlesztésében is kicserélje egymással a
tapasztalatait.
Áprilisban pedig Szépülj Város lakossági nagyrendezvény, innovatív Családi Nap kerül
megrendezésre, melynek célja Békéscsaba lakosságának aktív bevonása a Munkácsy-kultuszba:
interaktív játszóház, környezettudatosságot elősegítő akciók és lakossági tájékoztató előadások
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várják majd az érdeklődőket. A program fókuszában az építészeti ismeretterjesztés és a fenntartható
fejlődés fenntartása áll.
A 2018-as évben reményeink szerint elkezdődik a Munkácsy Kulturális Negyed részeként a „Pincétől
a padlásig” projekt megvalósulása a Munkácsy Emlékházban, melynek során a kúriaépület és a hozzá
kapcsolódó Omaszta park megújulása, élmény és látványelemekkel történő gazdagítása mind
hozzájárul majd a Munkácsy hagyományok előtérbe helyezéséhez és a Csabagyöngye Kulturális
Központ, illetve Békéscsaba turisztikai kínálatának bővítéséhez.
A tervezett fejlesztések keretében olyan idegenforgalmi szolgáltatásokkal bővíthető a Munkácsy
Emlékház kínálata (Munkácsy ajándéktárgyak, 3D élményelemek bevezetése), melynek során
jelentősen kibővülhet a látogatók köre.

Sorozatok
- alapszolgáltatások Kiállítások
A Csabagyöngye Kulturális Központ megnyitásától kezdve szervez kiállításokat az intézmény számos
kiállításra alkalmas terében, melyek számát az előző évekhez képest csökkentjük, és csak nevesebb
eseményeinél tartjuk meg szokásos megnyitókat.A kiállítások időintervalluma általában 1-2 hónap,
de számos békéscsabai neves művész alkotásai állandó rendszerességgel megtekinthetőek
intézményünk folyosóin, illetve termeiben.
Az I. emeleten a Kölyöksziget teremben Berényi Nagy Péter gyermekillusztrációit láthatjuk, ami a
terem dekorációját képezi. Ezen a szinten található a Gubis terem is, ahol eredeti Gubis Mihály
műveket, szobrokat tekinthet meg a közönség. Pataki termünk előterében Kertai Zalán, míg bent a
teremben Várkonyi János képei kapnak helyet.
A II. emeleten többek között Baji Miklós Zoltán, Gubis Mihály, Holo hóbel László és Kolarovszki
Zoltán alkotásai láthatók a falakon. Legvégül a III. emelet folyosóin helyet kap Lonovics László,
Szeverényi Mihály, Fazekas Attila, és Várkonyi János. A Stark előadóban korabeli, a régi Csabát idéző
fotóösszeállítást, míg a Vágréti teremben Vágréti János alkotásokat láthatnak.
Intézményünk ezen kívül jelenleg öt kiállítótérrel rendelkezik (Ifjúsági kiállítótér, Hungarikum klub,
Kerengő, Artérium, Panoráma terem és Békéstáji Galéria) és fogadja egész évben a kiállítókat.
Kiállítótereink közül a legnépszerűbbnek 2017-ben a földszinti Hungarikum klub bizonyult.
Panoráma termünk kiállító terében idén is sokat szeretnénk együttműködni a Szent Györgyi Albert
Gimnáziummal, akikkel számos közös tárlat nyílt már meg intézményünkben. A 2018-as év első közös
kiállítása a „ZSOLNAY 165” című tárlat lesz, amely februárban nyílik, a Zsolnay Manufaktúra
együttműködésével.
Panoráma termünk, májustól az esküvői szezonra megszűnik, mint kiállítótér, helyette a földszinti,
ruhatár előtti fogadótér alakul át azzá. Ez a kiállító terünk idén is főként a Szeberényi Gusztáv Adolf
Evangélikus Gimnázium diákjainak és tanárainak közös kiállításainak ad majd helyet.
A Békéstáji Galéria tárlatait idén is a Békéstáji Művészeti Társaság biztosítja.
A minden évben megszervezett kiállítások, melyek idén is a közönség elé kerülnek:
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Tavaszi Fesztivál keretein belül: Vándorkiállítás Békés megyei neves művészek alkotásaiból
(2018. május) – Artérium
 Márvány Fotóműhely éves kiállítása (2018. augusztus) – Ifjúsági kiállítótér
 Őszi Művészeti Hetek keretein belül: Csabai Szalon (2018. október) – Panoráma terem
Ezeken kívül számos művész jelezte szándékát a kiállító tereink betöltésére a 2018-as évre.
Békéscsabai Értéktár - Békéscsaba 300 – Hungarikum klub
A 2018-as évben ünnepeljük Békéscsaba újjátelepítésének 300. évfordulóját. A jubileum lehetőséget
teremt a mai békéscsabai lakossághoz közelebb hozni lakóhelye múltját, bemutatni értékeit. Az
ünnepi eseménysorozatban a Csabagyöngye Kulturális Központ is aktív szerepet kíván vállalni.
Az eseménysorozathoz kapcsolódva 2018-ban 6 db kiállítás kerül megrendezésre az intézmény
Hungarikum Klubjában. Az esemény címe: "Békéscsaba 300" Békéscsabai Érték kiállítás sorozat. A
terem adottságai és központi elhelyezkedése kiváló lehetőséget biztosít a kiállítások színvonalas
megvalósítására. A kiállítások 2 havonta cserélődnek majd a tervek szerint.
Témák:
Réthy Béla gyógyszerész és a pemetefű
Haán Lajos evangélikus lelkész
Csabai népélet, jellegzetes viseletek
Tanyasi iskolák
Stark Adolf munkássága
Csabai kamra rekonstruálása és a disznótoros hagyományok felelevenítése
Ezen kívül a 2018. július 7-8-i Békéscsaba anno- Időutazás fesztivál projektfelelőse a Csabagyöngye
Kulturális Központ. A program során a Szent István téren megelevenedik a csabai múlt, színes
bemutatókkal, előadásokkal és a „csabai mesterségek utcájával”. Augusztus 20-án pedig Szent István
szobor avatását és az Udvarhely Táncegyüttes Apám tánca című előadását tekintheti meg a
közönség.
A városi kiemelt rendezvények kísérő programjaként tervezzük egy helytörténeti konferencia
megrendezését Békéscsaba múltjához, az újjátelepítés évfordulójához kapcsolódva. A színvonalas
előadásokkal célunk a lakosság bevonása az emlékév méltó megünneplésébe az általános iskolás
korosztálytól egészen a felnőttekig.

Csoóri Sándor program
Táncházak – 2018. február 09. és 2018. május 18.
A 2017-es évben rendszeresen rendeztünk guzsalyas táncházakat, melyeken elsősorban moldvai és
gyimesi táncokat tanulhattak az érdeklődők. Ezt a hagyományt szeretnénk idén is folytatni, kibővített
programmal, melyet nem csak kezdő táncosok számára szervezünk. Két tervezett népi táncházunk
lesz 2018-ban, mely színesebb programmal valósulhat meg, így a haladó táncosok számára is
szórakozási lehetőséget nyújt. A program elején a délutáni órákban a gyermekek számára lesznek
népi játékok, kézműves foglalkozás és népi ének bemutató. Utána a kezdők számára lesz
táncoktatással egybekötött táncház élő zenekari zenével kísérve, majd utána szabad táncház, mely
során a profi népi táncosok is táncra perdülhetnek.
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Sorozatok
- önként vállalt feladatok .
Könnyűzenei koncertek - Hangfoglaló program
A Csabagyöngye Kulturális Központ 2017/18-as évben, az előző két évhez hasonlóan minden
hónapban könnyűzenei koncerteket szervez, hogy a békéscsabai közönség fiataljai is
részesülhessenek a kulturált szórakozásból. 2018-ban ellátogat hozzánk többek között a Hiperkarma,
a 30Y, valamint a FISH!
A Mindennapi Élet Iskolái
Az előadások tematikája közösségi és családi konfliktusoktól, a személyes lelki egyensúly kérdésein és
a párkapcsolati-, házassági problémákon át, a transzcendenciához fűződő kapcsolat problematikájáig
terjed. Az előadások mindenkihez szólnak: bárki eljöhet, nem kell elvárásoknak megfelelni, elég a
hallgató nyitottsága. A Nyitott Akadémia előadásai bérelt rendezvényekként is fontos elemei a Ház
ilyen irányú szolgáltatásainak, de több, a témakörökkel behatóan foglalkozó céggel, szervezővel is
szerződésben állunk.
Dumaszínház
A Dumaszínház rendszerességgel gondoskodik a békéscsabaiak szórakoztatásáról, s amilyen szívesen
jönnek hozzánk, olyan szívesen tölti meg rendre a közönség is a nézőteret. A társulatból kerültek ki a
Showder Klub és a Comedy Central bemutatja című sorozat fellépői, és a Rádiókabaré utolsó
Humorfesztiváljának nyertesei közül is a döntő többség a „Dumásoknál” kezdte a pályafutását. Egy
évben lényegében a teljes társulat megfordul nálunk, s ez idén sem lesz másképp. Az idén sem lesz
másként, találkozhatunk Kiss Ádámtól Hadházi Lászlón és Litkai Gergelyen át, a Szomszédnéni
Produkciós Irodáig.
Motivációs előadás-sorozat
A Bihari Túrák Egyesülettel közös szervezésben meghirdetendő előadások a pozitív szemlélet, az
aktivitás és kezdeményezőkészség fontosságát hangsúlyozzák. Mindenki számára utat mutatnak az
akaraterő és a kitartás fejlesztésére. A foglalkozások vendégei eredményes sportolók, sikeres
emberek, mert aki a saját problémáit hatékonyan tudja kezelni, az önmaga elé kitűzött célokat el
tudja érni, az a környezete és az embertársai felé is nyitottabb és együttműködőbb tud lenni.

Táborok
- önként vállalt feladatok 2018-ben ismét megszervezzük legsikeresebb nyári foglalkoztatásainkat, így tervezünk sakk-tábort,
versenytánc tábort és színjátszó-tábort is. Napközis jellegű, családbarát táboraink megvalósítása
során kiemelt figyelmet fordítunk a „Családok évé”-re.
Nyíri Lajos Táncsport Egyesület táborai
2018. július 09- 2018. július 27.
A Nyíri Lajos Táncsport Egyesület minden évben rendez tábort versenyzői számára. 2018-ban 3
turnusban lesz megszervezve a tábor, 2018 július 9-től 27-ig. Az első héten a standard edző tábor,
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majd a második héten a latin edző tábor lesz megtartva. A harmadik héten két professzionális táncost
fogunk lehívni Békéscsabára, akik egyben tapasztalt trénerek is. Ezen a héten latin és standard
tánctechnikákat is tanulhatnak az egyesület táncosai, valamint nyitottá tesszük a tábort, más klubok
versenyzői számára is.
Sakktáborok
2018. július 16-20., július 23-27., július 30. - augusztus 3.
Ez év nyarán három alkalommal, minden esetben hétfőtől péntekig tervezünk napközis rendszerű
sakktábort. Hat és tizennégy év közötti gyermekek vesznek részt a tábor munkájában. Az egymással
való játék lehetőségén kívül előadás keretében sakkhoz kötődő egyéb ismereteket, érdekességeket is
tanulhatnak a gyerekek, és társasjátékkal való közös játékra is sor kerül.
Csabai Színistúdió – Békés megyei Színjátszó tábor
A Csabai Színistúdió hagyományszerűen, minden évben nyári tábort szervez növendékeinek és
érdeklődő fiataloknak. A táborban lehetőség nyílik új darabok megalkotására, a szakmai tudás
elsajátítására. Az előző évekhez hasonlóan, 2018 júliusában a tábor helyszínéül ismét a Békés-megyei
Szeghalom-Várhely Ifjúsági Tábort választottuk. A tábor alatt szeretnénk idén is 3 csoportot
létrehozni, és három kisebb darabot betanulni, ami stílusában eltérő egymástól.

Ifjúsági munka, Patent Ifjúsági és Diákiroda
- alapszolgáltatás Az iroda egyik alapfeladata az információgyűjtés és továbbítás, a kapcsolattartás az ifjúsági
korosztállyal, annak szervezeteivel, a szakmai szervezetekkel, civil szervezetekkel.
Ahogy az eddigi években is, 2018-ban is teret biztosítunk a velünk együttműködő közösségeknek: a
Városi Diákönkormányzatnak, az AFS Magyarország Nemzetközi Csereprogram Alapítványnak, és az
Egyesület Békéscsaba Ifjúságáért csapatnak, de nem zárkózunk el a külsős diákok által
kezdeményezett programok, elsősorban a stábgyűlések, megbeszélések helyének biztosításától sem.
Az ifjúsági ügyeket érintő feladatokat a Patent Ifjúsági és Diákiroda látja el. Tartjuk a kapcsolatot
helyi, ifjúsági feladatokat érintő civil szervezetekkel, egyesületekkel, iskolákkal, de országos szinten is
kontaktusokat teremtünk. Orosháza, Kecskemét, Nyíregyháza, Székesfehérvár, valamint Makó
Diákönkormányzatával is jó kapcsolatot ápolunk, 2018-ban szeretnénk további városokkal bővíteni.
Lehetőség szerint igyekszünk minél több ifjúsági érdekképviseleti rendezvényen, képzésen részt
venni regionális, megyei és országos viszonylatban.
A Patent Diákiroda és a Békéscsabai Diákönkormányzat szokásához híven, idén is kitűzte maga elé a
Városi Ifjúsági Parlament megrendezését. Ezen alkalmakkor a diákságot érintő fontosabb kérdések
kerülnek elő, és szekciófoglalkozásokon DÖK tagok vagy ifjúsági szakemberek segítségével dolgozzák
fel a különböző témákat a résztvevő diákok. A Diákönkormányzat tagjai ehhez felkészítő alkalmak
során kapnak segítséget, ahol ön- és kortársismeretet, csoportvezetést, kommunikációt is
tanulhatnak a szakemberektől.
A Diákönkormányzat feladatai közé soroljuk a Városi Ifjúsági Parlament (VIP), a Lézengő Ifjúság
Kulturális Eseménye (LIKE) szervezését, az év eleji DÖK Bált, és a júliusban kiderülő felsőoktatási
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ponthatárok kihirdetését; az országos szintű érdekképviseleti rendezvényeken való részvételt; a
békéscsabai diákok képviseletét helyi és országos szinten, mely feladatok ellátásának segítéséhez heti
rendszerességgel tartunk gyűléseket a Patent Diákirodában.
Éves programjaink: 2018. január 19-én már második alkalommal rendezzük meg a városi szintű DÖK
Bált. Ezt követően a féléves elnökség választásra január 30-án kerül sor. Február 12-én Városi
Diáknapot szeretnénk megvalósítani, ahol megismerhetik egymás középiskoláját a diákok, valamint
általános iskolák képviselői is meghívást kapnak majd. Tavaszi VIP március 21., LIKE április 12., majd
évzáró és búcsúztató, július közepén pedig felvételi Ponthatár buli. 2018/19. tanév első félévére
tervezett programok: új elnökség választása, Casting, VIP, Mikulásjárás, Városi Mikuláskupa.
A Csabagyöngye Kulturális Központnak együttműködési megállapodása van a békéscsabai
középiskolákkal, intézményünk továbbra is folyamatosan fogadja a diákokat a kötelező 50 óra
közösségi szolgálat letöltése végett.
Önkéntes Program
A Csabagyöngye Kulturális Központ 2011. október 10-e óta önkéntes fogadó szervezet. 2016-os
évben indult az önkéntesek harmadik képzése, ami által 27 aktív főre bővült a körünk. A közösségünk
rendezvények során jegyszedői, ültetői, ruhatári és animátori feladatokat látnak el többek között, de
olykor tagintézményinknek is segítenek különböző feladatvállalásokban.

Közösségi Művelődési Szolgálat
- alapszolgáltatás Folytatódik a Központ és telephelyei között kialakult együttműködések támogatása, és nyertes
pályázataink esetén új közösségi formák bevezetése. A térségi közművelődési tanácsadó munkánk
végzése során továbbra is napi szinten együttműködünk a Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit KFT.
Békés Megyei Irodájával.
Területi feladatellátásunk és lakóterületi munkánk koordinációja fejleszti az intézményegységeink
közötti együttműködéseket, és hozzájárul az AGÓRA program fenntartási időszaka szakmai
célkitűzéseinek eléréséhez.
A Közösségi Művelődési Szolgálat 2018 évi kiemelt célja hogy előrelépéseket tegyünk a térségi
közművelődési szolgáltatásaink megvalósításában.
Ennek kiindulópontja, hogy 2017 novemberében az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti
Művelődési Intézet intézményünkben célvizsgálatot tartott az AGÓRA programban vállalt térségi
szolgáltatások tekintetében, s az elemzés több vonatkozásban is felhívja a figyelmet arra, hogy a
Kulturális Központ nem látja el megfelelően ilyen irányú kötelezettségét. A tervezett Közösségi
Szolgálatnak nincs az Agóra-épületben célszerűen kialakított épületrésze, nincsenek olyan
munkatársai, akik munkakörében a feladat megfelelő részletességgel és szakmailag megalapozottan
el lenne határolva, illetve az intézmény költségvetésében csak esetlegesen, egy-egy pályázathoz
kapcsolva mutathatók ki területi feladatellátáshoz köthető kiadások.

32

A vizsgálat leszögezi, hogy „a Csabagyöngye Kulturális Központ igazgatója készítsen az intézmény
elfogadott stratégiájának megfelelő, ahhoz illeszkedő javaslatot a közművelődési tanácsadó
szolgáltatás infrastrukturális, valamint a feladatellátás személyi feltételeinek megteremtésére.”
Továbbá, hogy „a Csabagyöngye Kulturális Központ éves munkaterve tartalmazza számszerűsítve is a
területi közművelődési tanácsadó szolgáltatással az adott évben elérni kívánt célokat, és elvárt
eredményeket, továbbá mérje, értékelje ezek teljesülését az éves beszámolókban.”
Mivel az elmúlt évre tervezett, Tantó József program címen futó kistérségi területi feladatellátási
tevékenységünket csak kisrészben tudtuk ellátni, ezért szükséges ennek a területnek a megújítása.
2018-ban igyekszünk eleget tenni a az EMMI által tett javaslatoknak, valamint a Közös kincseink
programunkat folytatni.
Mátyás király-emlékév Békés megyében
Hunyadi Mátyás születésének 575. és királlyá választásának 560. évfordulójára emlékezünk, mely
alkalomból a Nemzetpolitikai Államtitkárság 2018-ra Mátyás király-emlékévet hirdetett. E
kezdeményezéshez csatlakozott a Munkácsy Mihály Múzeum is, amikor megszervezte a békéscsabai
Jókai Színházzal és a Csabagyöngye Kulturális Központtal közösen a „Mátyás király-emlékév Békés
megyében — Felemelkedés és hadjáratok időszaka” elnevezésű rendezvénysorozatát.
A Mátyás királyhoz kapcsolódó esemény Békés megye több településén kerül bemutatásra, melynek
során Medgyesi Pál, a múzeum igazgatóhelyettesének „Mátyás király hadai nyomában” című
interaktív előadását, Bartus Gyula, a Jókai Színház színművészének Mátyás király tematikában
összeállított performanszát, valamint Herczeg Tamás, a Csabagyöngye Kulturális Központ
igazgatóhelyettesének „Békés megye települései és Mátyás király” című prezentációját hallgathatja
meg a nagyközönség.
A rendezvénysorozat állomásai: Gerendás, Kondoros, Csorvás, újkígyós, Kétegyháza; Szabadkígyós,
Csabaszabadi; Telekgerendás, Kétsoprony.
Áldozatvédelmi Iroda
Előadások szervezésével, és tanácsadások megvalósításával továbbra is a pimer-prevenció áll
tevékenységünk fókuszában, melyek megvalósításában legfőbb partnerünk a Békés Megyei
Áldozatvédelmi és Bűnmegelőzési Egyesület.
A megyei kiterjesztésű Áldozatvédelmi Konferenciánkat idén tavasszal a 16. alkalommal szervezzük
meg.
Civil Iroda
Az Iroda az Agóra programban foglaltak alapján a Békéscsabán és a bevont kistérségekben
(békéscsabai, békési, sarkadi, mezőkovácsházi) található nonprofit szervezetek működését igyekszik
segíteni:
- szakmai hátteret nyújt az egyesületek, alapítványok által végzett tevékenységek
színvonalasabb végzéséhez;
- gyűjti, rendszerezi, elemzi a szektor számára szükséges információkat, információs anyagokat
készít és juttat el a célcsoportnak;
- szakmai tanácsadással (pályázati, szervezetfejlesztési, működési, pénzügyi, jogi) várjuk a
hozzánk forduló egyesületeket, alapítványokat.
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Eszközkölcsönző
Az Agóra-program részeként a Szolgálathoz kapcsolódik egy „Eszköz-kölcsönző”, mely kulturális
programok, civil szervezetek, oktatási intézmények és családi közösségek számára biztosít
szolgáltatásokat Békéscsaba és igény szerint a település vonzásköretében.
Felnőttképzés
Az AGÓRA program adta lehetőségeink, jól felszerelt, többfunkciós termeink továbbra is megfelelő
helyszínei külső szervezetek, intézmények felnőttképző tevékenységének. Ezek közül a kisgyermekek
idegen nyelvi képzése, a pénzügyi továbbképzések, és a művészeti neveléshez kapcsolódó
felkészítések a leggyakoribbak. Az időnkénti nagy igénybevétel következtében sokszor küzdünk
helyhiánnyal.
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Közösségeink
- alapszolgáltatás Békéscsabai Társastánc Klub és Nyíri Lajos Táncsport Egyesület
Időpont, gyakoriság: hétfőnként, keddenként, szerdánként és csütörtökönkénként 18:00 – 20:00
(versenytáncosok latin és standard edzései)
péntekenként 19:00 – 21:00 – versenyzők egyéni órái
hétfőnként és szerdánként 18:00 – 19:30 (szenior formáció órái)
hétfőnként és szerdánként 17:00 – 18:00 (versenyelőkészítősök edzései)
keddenként 18:00 – 21:00 és csütörtökönként 19:00 – 20:30 – felnőtt tanfolyamosok órái
edzések helyszíne: Csabagyöngye Kulturális Központ, Balassi Bálint Magyar Művészetek Háza és a
BSZC Vásárhelyi Pál Szakgimnázium
Vezető: Szente Béla, a Nyíri Lajos TSE elnöke
szakmai vezetők: Meszlényi Viktória táncmester és Hajas Tibor, a Nyíri Lajos TSE alelnöke
közösségszervező: Csikós Nóra, a Nyíri Lajos TSE titkára
A Békéscsabai Társastánc Klub az egyik legrégebb óta fennálló versenytánc klub az országban.
Gyökerei egészen 1961-ig nyúlnak vissza. A klub alapítója Nyíri Lajos békéscsabai táncpedagógus volt,
aki az ’A osztályos országos társastáncbajnokság’ „szülőatyja” és akiről később a társastáncos
egyesületet elnevezték. Az egyesület munkájában a mai napig aktívan részt vesz Nyíri Mária (Nyíri
Lajos lánya) és férje Felczán Béla, akik annak idején európai szintű társastáncos párost alkottak.
A klub jelenleg három felnőtt tanfolyamot tart, különböző tudás szinten levő érdeklődők számára, a
kezdőktől egészen a már évek óta járó, haladóbb táncosokig. Egy haladó gyermek tanfolyamunk van
jelenleg, akik már évek óta a klubba járnak és lassan versenyeken is részt fognak venni. Van még egy
12 fős szenior formációnk, melyre közép- és időskorú táncosok járnak. Évek óta összetart a csapat és
2014-ben és 2015-ben is arany minősítést szereztek. 2018 januárjában szeretnénk gyermek és felnőtt
kezdő társastánc tanfolyamot indítani.
A Nyíri Lajos Táncsport Egyesületnek jelen pillanatban 18 versenyzője van. Eredményes évet zárt az
egyesület, két táncos pár is B kategóriába lépett 2017-ben. Senior IV-es párosunk 2018-ban már latin
táncokban is versenyezni fog és több nemzetközi versenyen fognak megjelenni. A 2018-as évben
szeretnénk kiemelt hangsúlyt fordítani a klub marketing tevékenységére, hogy minél több ember
kedvet kapjon ehhez a mozgásformához. Valamint az eredményes párosainkat szeretnénk támogatni
abban, hogy minél több képzésre, oktatásra eljussanak.

Csabai Színistúdió
Időpont: hetente 3 alkalom (Hétfő:15.00-17.00, Csütörtök: 15.00-18.00, Péntek: 15.00-18.00)
Vezető: Szente Béla
Közösségszervező: Fazekas Lili
A Csabai Színistúdió a Csabagyöngye Kulturális Központ 25 éve működő színjátszó csoportja. Tagjai
általános- és középiskolás fiatalok, akik tánc, ének, beszédművelés, valamint színészmesterség
képzésekben vesznek részt. Jelen vannak az ország legmeghatározóbb szakmai megmérettetésein,
melyekről sorra jelentős díjakat hoznak el (Scherzo Amatőr Musical Színpadok Fesztiválja, Megyei
Impro fesztivál). Ezen kívül fennállásuk óta több elismerésben is részesültek úgymint Csokonai Vitéz
Mihály Közösségi Díj, Megyei Príma Díj, Békéscsaba Kultúrájáért Kitüntetés, valamint Miklós Tibor
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Emlékdíj. Fellépéseikkel az egész országban szórakoztatják a közönséget. Jelenleg műsoraik közt
szerepelnek a „Senki sem tökéletes” musical-comedy, az „Egy vérből vagyunk” tematikus magyar
számokból összeállított műsor, a „Hajóra fel kiskalózok” interaktív zenés gyermekműsor, ezen kívül a
megrendelő igényei szerint alakítjuk ki műsoraink tematikáját, legyen az prózai vagy zenés
összeállítás.
Szakmai tanáraik:
Czitor Attila színművész (a Jókai Színház művésze),
Szente Éva beszédművelés,
Molnár Katalin énektanár,
Kerepeczki Nóra előadóművész,
Harcsa Boglárka koreográfus.
A csoport művészeti vezetője Szente Béla, a Csabagyöngye Kulturális Központ igazgatója.
A közösség szervezője Fazekas Lili.
A Csabai Színistúdió jelenleg egy összevont csoporttal működik, 24 aktív fővel rendelkezik.
A Csabai Színistúdió hagyományszerűen, minden évben nyári tábort szervez növendékeinek. A
táborban lehetőség nyílik új darabok megalkotására, a szakmai tudás elsajátítására. Az előző évekhez
hasonlóan, 2018 júliusában a tábor helyszínéül ismét a Békés-megyei, Szeghalom-Várhely Ifjúsági
Tábort választottuk. A tábor alatt szeretnénk idén is 3 csoportot létrehozni, és három kisebb darabot
betanulni, ami stílusában eltérő egymástól.
Célunk a SCHERZO Amatőr Musicalszínpadok Országos Fesztiválján való eredményes szereplés, a
„Főtéri Nyár” keretén belül ismét fellépünk a főtéri nagyszínpadon egy zenés összeállítással, és a
szintén minden évben megrendezésre kerülő nyárbúcsúztató sorozatunkat is folytatjuk „Elszállt a
nyár” címmel.
Calandrella Kamarakórus
Időpont, gyakoriság: heti rendszeres, péntek 18.00-20.00
Vezető: Kutyejné Ablonczy Katalin karnagy
Közösségszervező: Paulikné Tóth Krisztina
Az idén tíz éves Calandrella Kamarakórus városunk legkiemelkedőbb színvonalú, „Hangversenykórus”
minősítéssel rendelkező énekegyüttese, művészeti vezetőjük Kutyejné Ablonczy Katalin
zenepedagógus, karnagy.
A kórus gazdag évet zárt 2017-ben, a reformációs emlékév keretében az ország több helyszínén nagy
sikerrel tették le névjegyüket, és szereztek maguknak szakmai körökben is elismertséget, így 2018ban is szeretnék ezt a lendületes és sikeres működést folytatni, az igényes komolyzene
népszerűsítésének jegyében.
A bemutatkozás és a megmérettetés egyaránt célja a kórusnak, így továbbra is elhivatottsággal
vállalnak városi eseményeken történő művészeti közreműködést, egyházi és világi ünnepek
alkalmával énekszolgálatokat, valamint lehetőség szerint hazai és nemzetközi kórustalálkozókon
történő részvételt. A kórus júniusra tervezi nagy születésnapi koncertjét.
A „Békéscsaba 300” városi kulturális projektben az Evangélikus Nagytemplom újraszenteléséhez
kapcsolódó művészeti program kiemelt közreműködői, mely az év egyik legnagyobb feladatának
ígérkezik.
A kórus működését és forrásszerzését saját kórusegyesületük létrejötte is segíti, mely nagyobb fokú
önállóságot biztosít számukra a jövőben.
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Önkéntes Klub
Időpont, gyakoriság: havi rendszerességgel
Vezető: Vaverka Kitti
A Csabagyöngye Kulturális Központban minden hónap első szerdáján ül össze a klub, mint az eddigi
években is, ahol az aktuális rendezvények feladatelosztásai zajlanak, ugyanakkor közösségépítés és
fejlesztés is zajlik. A tagok főként jegyszedői, ültetői és ruhatári pozíciókat látnak el, de
gyerekrendezvényeken animátori feladatokat is végeznek. Továbbá a 2018-as évben tervbe van véve
egy csapaterősítő foglakozás, ami egy közös kirándulást jelentene a tavasz folyamán.
Nosztalgia Tízek Klubja
Időpont, gyakoriság: heti rendszeres, szerda 14.00-16.30
Vezető: Tóth Jánosné
Közösségszervező: Paulikné Tóth Krisztina
Az aktív nyugdíjas korú tagok alkotta csoport a város egyik legkedveltebb szépkorú általános
szabadidős közössége. A közel 70 fős klub tagságából alkalmanként átlagosan 35-40 fő vesz részt
egy-egy foglalkozáson. Heti rendszeres találkozóikat gazdag kulturális-szabadidős tartalmakkal
tervezik. Az együtt töltött délutánok tematikája gondosan és változatosan tervezett, többek között
ismeretterjesztő előadások (pl. egészségvédelemről, életmódról, képző- és alkotóművészetről,
helytörténetről, utazásról), művészeti produkciók (pl. zenés irodalmi délután, könyvbemutató,
táncesemény), valamint külső élményprogramok (pl. aktuális attrakciók közös látogatása, kirándulás)
és ünnepi együttlétek alkotják. 2018 áprilisában csoportkirándulásukat ezúttal Debrecenbe szervezik,
melynek keretében a cívis város nevezetességeivel, kulturális életével ismerkednek.
Csaba Big Band
Gyakoriság: próbák esetenként, szombaton délutánonként
Vezető: Ilyés Miklós
Kapcsolattartó: Herczeg Tamás
A zenekar szeretné folytatni a korábbi évek gyakorlatát és repertoárját új elemekkel bővíteni. Első
fellépésként a Tavaszi Fesztiválon az 5 éves születésnapját ünnepeli a zenekar. Megalakulása ugyanis
egybeesik a CSAKK megnyitásával. A negyedik békéscsabai Big Band Találkozó házigazdája lesz a
zenekar, valamint fellép a Zenei Ifjúsági Találkozón. Decemberben jótékonysági koncertet szervez a
csapat. Amennyiben pályázati vagy szponzori forrásból anyagi támogatást kapnak, részt kívánnak
venni egy nemzetközi jazz versenyen valamely szomszédos országban.
Diákírók, diákköltők köre
Gyakoriság: iskolai időszakban, hetente, keddenként 15:00-16:30
Vezető: Kántor Zsolt
Közösségszervező: Herczeg Tamás
A klub célja az irodalom terén tehetséges középiskolás korú fiatalok iskolán kívüli képzése, anyanyelvi
kompetenciafejlesztése, mentorálása. Verstani, fogalmazási és retorikai feladatok, gyakorlati példák
megoldása, kortárs művek elemzése, kánonok és kortárs irodalmi folyóiratok, szellemi műhelyek
bemutatása zajlik a foglalkozások során. Fontos az esztétikai készség fejlesztése, a kortárs
költészettel való megismertetés. A papíralapú könyvek tanulmányozása mellett az internetes
folyóiratok megismerése is feladata a klubnak, mely ezzel is a nívós irodalmi művek
megszerettetésére törekszik.
Képzőművész klub
Gyakoriság: minden pénteken 16:00-18:00
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Vezető: Scholtz Endre
Közösségszervező: Herczeg Tamás
A szakkörben az óvodás korosztálytól a középiskolásokig dolgozik együtt a csoport. A kisebb gyerekek
látásmódját a tinédzserek gondolkodása, világlátása, művészi felfogása erősíti, gyarapítja. Az
absztrakció, a művészeti fejlődés nem feltétlenül korosztály specifikus, ezért van mód a különböző
korosztályok együtt munkálkodására. A klub tagsága reményeink szerint 2018-ban is tovább
gyarapszik művészetekre fogékony gyerekekkel, fiatalokkal.
Csabagyöngye Egészségklub
Időpont gyakoriság: havonta egy alkalom
Vezető: Harsányiné Dr. Incze Edit
Kapcsolattartó: Forczek Győző
A 2015. óta a Csabagyöngye Kulturális Központban működő Egészségklub az elkövetkezendő évben
szintén minden hónap valamely szombatján tartja foglalkozásait. A klubdélutánok témái
kimeríthetetlenek, az egészség tárgykörébe tartozó kérdések mindig új és új ismereteket biztosítanak
az érdeklődők számára. Az események továbbra is ingyenesek, melyeken korosztálytól és nemtől
függetlenül bárki részt vehet.
Rehabilitációs klub
Gyakoriság: minden kedden 16 órától
Vezető: Juhász Gabriella
Közösségszervező: Herczeg Tamás
A klub, mely több mint 10 éves, elsősorban hipertóniás, szív- és érrendszeri és mozgásszervi
betegségekkel küszködő személyek részére végzi tevékenységét, egészségmegőrző és az egészséges
testi-lelki állapot visszaszerzésére törekvő feladatot ellátva. A jóga eszközével dolgozik, de nem
tanfolyamszerűek a foglalkozások, hanem rendre a csoport hasznára váló gyakorlatokat végzik el.
Húsz fő feletti létszámmal folyik a munka, túlnyomórészt nők vesznek részt a foglalkozásokon. Az
idősebb korosztály jelenléte a domináns, akik a munkaerőpiacon inaktív státuszúak. Az ő számukra
fontos a közösségben való részvétel, és a fizikai, mentális állapot fenntartása, illetve javítása.
Hipertónia és Szíves Klub
Foglalkozások időpontja, gyakorisága: minden hónap első keddje, 17:00-19:00
Kapcsolattartó: Herczeg Tamás
A szív- és keringési betegségség által érintett és magas vérnyomásos emberek számára a kilencvenes
években létrehozott Hipertónia és Szíves Klubban 2018-ban is színvonalas orvosi, egészségügyi
előadások és szabadidős programok várják a klubtagokat. A klub célja továbbra is az egészségügyi
ismeretek terjesztése, valamint a tanácsadás, az egészségügyi prevenció, a szinten tartás és a
közösségépítés. 2018-ban a bőrgyógyászati, kardiológiai, neurológiai, belgyógyászati, érsebészeti és
orvostörténeti előadások mellett két egynapos kirándulás is megszervezésre kerül.
Fájdalom Nélkül Klub
Foglalkozások időpontja: heti rendszerességgel , minden kedden 15:30-16:30
Foglalkozások gyakorisága: heti rendszerességgel
Kapcsolattartó: Herczeg Tamás
Ugyan a klub tavaly évközben megszűnt, 2018-ban újraindul. A fájdalommal élő, esetenként
beszűkült mozgáskészségű emberek kezelésében a szakorvosi ellátás mellett számottevő jelentőségű
a gyógytorna. A Fájdalom Nélkül Klub azzal a céllal alakult, hogy könnyed, nem megerőltető
tornalehetőséget biztosítson minden olyan ember számára, akinek mozgásszervi eredetű fájdalmai
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vannak. 2018-ban állandó foglalkozásvezető gyógytornász tevékenysége mellett stabil klubtagság
kialakítása a cél. A torna jellege továbbra is az idősek számára is jól végezhető gravitációs torna lesz.
Várandós torna
Gyakoriság: minden hétfőn és csütörtökön 17 órától
Vezető: Csarnainé Hegedűs Nóra
Közösségszervező: Herczeg Tamás
A terhestorna azokat az egészségtudatos kismamákat várja ismét, akik a számukra kifejlesztett
speciális gyakorlatok segítségével védeni szeretnék leendő gyermekük és saját maguk egészségét. A
szülés előtt álló kismamák testtarását, vérkeringését javító torna segíti a szüléskor megfelelő
légzéstechnika elsajátítását, hozzájárul a terhességi túlsúly és a visszér betegség megelőzéséhez. A
foglalkozások a jó közérzet, a fittség érzetét is elősegítik.
Gerinctorna klub
Gyakoriság: szerdánként 15 és 16 óra között
Vezető: Lukács Katalin
Közösségszervező: Herczeg Tamás
A klub 2018-ban is folytatja működését, ami mozgásszervi betegségek gyógyítására illetve
megelőzésére szolgál. A mozgásszegény életmód következtében népbetegséggé váltak a
mozgásszervi bántalmak. A foglalkozássorozat célja, hogy megelőzze, illetve megszüntesse a
gerincbántalmakat, melyek a mai életmód következtében a lakosság nagyobb része körében az érett
felnőttkor időszakában nagy valószínűséggel kialakulhat. A rendszeres gerinctorna gyakorlatok ezen
kívül sokat segítenek a helyes testtartás kialakításában és az ízületkímélő mozgáskultúra
elsajátításában.

Lisztérzékeny klub
gyakoriság: a klubfoglalkozások nem fix helyhez kötöttek, kb. havi egyszer
vezető: Hrabovszki Györgyné
közösségszervező: Balázs Viktor
A Lisztérzékenyek Békés Megyei Közhasznú Egyesülete 2001. júliusában alakult, és mint egyesület
2017. december 31-el megszűnt, viszont Lisztérzékeny Csoport Békéscsaba új néven a
lisztérzékenységben, tejcukor érzékenységben szenvedő gyermek és felnőtt tagok segítése továbbra
is működik.
A csoportunk egészségmegőrző, gyógyító, rehabilitációs, családsegítő és szociális tevékenységet
végez, a csoport és tagjai társadalmi esélyegyenlőségének elősegítésén fáradozik. Elsődleges feladata
azok segítése, akik most szembesülnek a speciális gluténmentes diétához kapcsolódó mindennapos
problémákkal és nehézségekkel. Célunk előnyös kapcsolatok kialakítása a diétás, a lisztérzékenyek
számra fogyasztható élelmiszereket előállító és forgalmazó üzemekkel, társaságokkal.
Külön feladat az érintett gyermekek felkészítése a felnőtt életre szakmai, orvosi, pszichológiai és
dietetikus általi tanácsadással, konzultációkkal.
KerékPárt Bringa Klub
gyakoriság: minden hónapban
vezető: Solymosi Attila
Közösségszervező: Farkas Bernadett
2017 decemberében elfogadták a kezdeményezésünket, hogy a KRENFI kerékpár belekerüljön a
békéscsabai helyi értéktárba. Ennek sikerét, egy KRENFI kerékpár kiállítással ünnepeljük, amit 2018
januárjában szervezünk 1 hónapra. Továbbá tervezzük a következő szezon túráit is, ami egy csabai
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körtúra, a gyulai Almássy kastély, a szarvasi arborétum, valamint tervbe vettük a Tisza-tó
körbetekerését. 2018-ban is lesz egyedi építésű bringakiállítás és részt fogunk venni a következő
Jaminap rendezvényen.
Levendula Kreatív Klub
Foglalkozások: minden hónap utolsó szombat 09:00-14:00
Vezető: Kertészné Mile Ágnes
Kapcsolattartó: Vaverka Kitti
A klub előző években átalakuláson ment keresztül, melynek köszönhetően a gyöngyfűzésen túl új
technikákkal ismerkedtek meg, így a patchwork elsajátítását is elkezdték. Az immár teljesen nyitott
közösség tagjai között nem csak a városból, hanem már Szarvasról is érkeznek a foglalkozásokra, ami
minden hónap utolsó szombatján esedékes. Továbbá 2018-ban a fő téma szintén a gyöngyből
készített ékszerek lesznek, de beiktatják a selyemvirágok elkészítését is.
Csabai Pálinka Klub
Minden hónap első hétfőjén, 18.00-21.00
Vezetők: Mihály László elnök, Kutyej Pál korelnök
Közönségszervező: Varga Gábor
A csoport 2012-ben alakult. Rendezvényein a minőségi pálinka készítésével és a 2016-ban a városi
értéktárba felvett kisüsti pálinka népszerűsítésével foglalkozik. Rendszeresen megjelennek a város
országos hatáskörű nagyrendezvényein, kiállításokat, kóstoltatást tartanak például a
Kolbászfesztiválon és a Sörfesztiválon is, de visszatérő vendégei a budapesti Utazás Kiállításnak is.
Évről-évre felkérik a Klub tagjait hogy vegyenek részt a zsűriben a megye kisebb pálinkaversenyein,
de a legrangosabb országos versenyeken is képviseltetik magukat. 2018-ban 7. alkalommal
bonyolítják le a Békés Megyei Házipálinka Versenyt.
KIT Makett Klub
Minden héten szerdán, 17.30-19.00
Vezető: Bodó Imre

Kapcsolattartó: Varga Gábor

Az 1994-ben alakult patinás Klub 2014. októberétől tartja foglalkozásait a Csabagyöngye Kulturális
Központban. Összejöveteleiken a hobbi sajátosságaival, technikai újításokkal és mesterfogásokkal
foglalkoznak, de nem ritkán a modellezett tárgyak valós történetére is kitérnek egy-egy történelmi
áttekintés formájában. A 20 fős aktív tagsággal rendelkező csoport rendszeres résztvevője az
országban és a környező országokban megrendezett versenyeknek. 2018. szeptemberében rendezik
meg 24. alkalommal makettkiállításukat és versenyüket.
Sakk szakkör
Foglalkozások: minden kedden és szerdán 16-tól 18-ig
Vezető: Emődi Gyula
Közösségszervező: Herczeg Tamás
A lassan már 20 éve működő sakkszakkör idén is kellő érdeklődés mellett indult el, javarészt az előző
év tagságának részvételével. Közöttünk jó néhányan „sakkos” iskolába járnak, az ún. Polgár-módszer
segítségével sajátítják el a játék alapjait. Szakkörünk idei terveiben éppen ezért nem csak a
képességek fejlesztése szerepel, hanem egy erősebb, célirányosabb szakmai képzést is szeretnénk
nyújtani a jobbaknak, akik már indulhattak tavaly a diákolimpián, idén pedig úgy egyéniben, mint
csoportban eredményesek akarnak lenni. A megfelelően hatékony módszerek és feladatok
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megtalálása, és gyakorlása lehet az első hónapok igazi tartalma, amely alapot adhat a további
versenyeken való jó szerepléséhez.
Rejtvényklub
Időpont: kéthetente csütörtökön délután 15-től 17 óráig
Vezető: Hankóné Zsilák Katalin
Közösségszervező: Herczeg Tamás
A foglalkozások célja a szórakozás, a meglévő tudás és műveltség felszínen tartása mellett új
ismeretek szerzése, a rejtvényfejtés technikájának csiszolása, új rejtvénytípusok megismerése,
fejtésének begyakorlása. Fontos kihívás áprilisban az általános iskolások városi egyéni
keresztrejtvényfejtő versenye, az Országos Keresztrejtvényfejtő Versenyre pedig június 2-3-án kerül
sor. Ez az esemény az ország egyik legjelentősebb rejtvényversenye, hiszen négy kategóriában,
általános iskolásoknak és felnőtteknek, egyéniben és csapatversenyben igen nagy létszámú
versenyzőt fogad a Csabagyöngye. Idén megrendezésre kerül a „Hírlap Kupa” megyei
keresztrejtvényfejtő verseny, hogy új tagokat toborozzon a Klub, és hogy minél több emberrel
megkedveltesse a szórakozásnak és játszva tanulásnak ezt a formáját.
Nefelejcs Népdalkör
Összejövetelek: csütörtöki napokon 16-tól 20 óráig
Karvezető: Bukvai Istvánné
Kapcsolattartó: Csikós Nóra
Tagjai folyamatosan készülnek népdalversenyekre, -találkozókra és különböző fellépésekre.
Folytatják a népdalcsokrok gyűjtését és tanulását tematikusan tájegységenként. A közösségi ház
rendezvényein rendszeresen fognak szerepelni. Szeptemberben velük illetve a Csabagyöngye
Kulturális Központtal közösen újra megrendezzük a Magyar Népdal Napi programot.
Békés Megyei Anime Társaság
Időpont: kéthetente, szombaton délután 14 órától
Vezető: Novák Norbert
Közösségszervező: Herczeg Tamás
A BAT rendszeres vetítéseket tervez, ennek célja, hogy a tagság jobban megismerhesse az anime
világának történelmét, kultúráját. Filmek, előadások, vetélkedők során szakmákról, zenékről,
hagyományokról, érdekességekről tanulnak és adnak számot az érdeklődők. Sok játék és rajzverseny
is szerepelnek a programban. 2018-ban is meg szeretnék rendezni a szokásos egész napos
nagyrendezvényüket, a Batarashiit, melyre nem csak a megyéből, hanem távolabbi településekről is
érkeznek vendégek. Egy országos találkozó megszervezése is a programok között szerepel.
Érmegyűjtők Köre
Gyakoriság: kéthetente szombat délutánonként
Vezető: Pádi Zoltán
Közösségszervező: Herczeg Tamás
A csoport önálló vezetéssel, tervezéssel működik, tagjai jórészt a Magyar Éremgyűjtők Egyesületének
békéscsabai és környékbeli tagjai, akik régi és külföldi érmék gyűjtésével, cseréjével, elemzésével, és
az érmékkel kapcsolatos tudásanyag megismerésével foglalkoznak. Éves szinten kb. 20 foglalkozás
van tervbe véve, a nyári és a téli szünet kivételével, kéthetenkénti összejövetelekkel. A taglétszáma
20-22 fő, közülük többen látogatják a Magyar Éremgyűjtők Egyesületének országos és regionális
rendezvényeit is.
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Intézményegységünkben működő
- vele együttműködésben álló –
önálló szervezetek

Békés Megyei Szimfonikus Zenekar
Időpont, gyakoriság: zenei projektek szerinti
Vezető: Sándor Ottó egyesületi elnök /
Uhrin Viktor koncertmester
Kapcsolattartó: Paulikné Tóth Krisztina
A Békés Megyei Szimfonikus Zenekar működési helyszíne a Csabagyöngye Kulturális Központ.
Kiemelt együttműködés alapján projektvezérelt időszaki próbáikhoz, valamint produkcióik sikeréhez
kulturális rendezvényszervezői és háttér-kiszolgáló tevékenységgel járulunk hozzá. A zenekar
koncertjei komolyzenei kínálatunkban előkelő helyen szerepelnek.
Fenntartói elvárás szerint 2018-ban is négy hangversenyt szervezünk a zenekar közreműködésével: az
alábbi tervezettel: Újévi koncert a Hot Jazz Banddel, Hangverseny a Tavaszi Fesztivál keretében,
hagyományos Nyárbúcsúztató szabadtéri koncert Békéscsaba Főterén, valamint családi koncert az
Ifjú Zenebarátok Napja alkalmából.
Bartók Béla Kórusegyesület
Időpont, gyakoriság: heti rendszeres, szerda 18.30-21.00
Vezető: dr. Jároli Józsefné elnök /
Perlaki Attila karnagy, művészeti vezető
Kapcsolattartó: Paulikné Tóth Krisztina
Az önálló egyesületi formában működő Bartók Béla Vegyeskar immáron négy évtizedes
hagyománnyal rendelkező kiemelt amatőr vegyeskara városunknak, otthona és patrónusa a
Csabagyöngye. Állandó karnagyuk közel tíz éve Perlaki Attila. Tagsága évről évre új énekes belépőkkel
bővül, jelenleg megközelíti az 55 főt. Az elmúlt évek városi koncertsikerei rendkívüli népszerűséget
hoztak a kórusnak, egy-egy hangversenyük látogatottsága meghaladja akár az 500 főt is, így kellően
motiváltak és elkötelezettek az új produkciókkal történő fellépések, koncertek adására, valamint a
városi kulturális eseményeken történő közreműködésben.
2018-as terveik között szerepel többek között egy tavaszi hosszú hétvégés tábor Gyomán, mely a
Tavaszi Fesztivál önálló hangversenye felkészülésének intenzív része. Áprilisban musical-válogatással
állnak a fesztiváldobogónkra, hagyományosan az összművészeti eseménysor záró programjaként.
Májusban Aggtelek-Jósvafőn a Baradla Kórusfesztiválon történő részvételt tervezik. Augusztusban
egy többnapos kórustúrát szerveznek Erdélybe, mely a közösség összetartását és közös
élményszerzését is jól szolgálja. Advent idején karácsonyi nagykoncertjük elmaradhatatlan.
Pályázati forrás függvénye, hogy az évben lemezfelvételük is készüljön, illetve részt vegyenek a prágai
advent programjában.
Csaba Kulturális Egyesület a Táncművészetért, Csaba Nemzetiségi Néptáncegyüttes
Időpont, gyakoriság: hétfőtől péntekig minden hétköznap 18:00 – 21:00
Vezető: Szarka Zsolt
Kapcsolattartó: Csikós Nóra
A Csaba Nemzetiségi Néptáncegyüttes 1986-ban alakult, míg a Csaba Kulturális Egyesület a
Táncművészetért 1996-ban. A Csaba Nemzetiségi Néptáncegyüttes az ország szinte minden pontján
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megmutatkozott már és tartott néptáncos bemutatókat. A 2017-es évben a népszerű Felszálott a
páva televíziós vetélkedőben eljutottak a középdöntőig. A csoportot elsősorban középiskolás fiatalok
alkotják, akik már gyermekkoruk óta táncot tanulnak, de vannak felnőtt korú, aranysarkantyús
táncosok is közöttük. A táncegyüttes mellett az egyesület nagy gondot fordít a néptánc
hagyományainak megőrzésére a hétköznapi emberek számára is. Heti három alkalommal tárt
kapukkal várja a Mindenki néptánc iskolája a néptánc iránt érdeklődőket minden korosztályban.
Évente több alkalommal rendeznek mindenki számára nyitott táncházakat és fellépnek a
Csabagyöngye Kulturális Központ rendezvényein (Főtéri Nyár, Halfőző verseny, Mikulásnap,
mezőmegyeri programok).
Chopin Kórus
Időpont, gyakoriság: heti rendszeres, hétfő és csütörtök 18.00-20.00
Vezető: Szák-Kocsis Péter karnagy
Kapcsolattartó: Paulikné Tóth Krisztina
A magyar-lengyel baráti társaság énekkara heti két alkalommal – hétfőn és csütörtökön- a központi
épületben tartja próbáit. 2017. őszétől új karnagy áll a kórus élén, Szák-Kocsis Péter, aki művészeti
munkájában folytatja a lengyel nemzetiségi hagyományok ápolását éppúgy, mint ahogyan
szorgalmazza a magyar és nemzetközi kórusirodalomból történő repertoár bővítését is. Közösségi
életük változatlanul mozgalmas, a városi és térségi énekkari fellépések mellett nagy figyelmet
fordítanak a két nemzet közötti kulturális kapcsolatok ápolására is, melyre helyi és országos
nemzetiségi programokon történő közreműködés, valamint lengyelországi közösségek
csereprogramjai keretében nyílik lehetőségük.
Szemián Sámuel Egylet
Minden hónap utolsó hétfőjén, 14.00-16.00
Vezető: Paluska Pál
Kapcsolattartó: Varga Gábor
A közösség 2009-ben jött létre azzal a célja, hogy szabadidős tevékenységet, sport és kulturális
programokat, szakmai előadásokat szervezzen tagjai számára. 2018-ban különböző kiállításokat,
kulturális kirándulásokat, előadásokat, látogatásokat szerveznek, melyek a város érdeklődő
közönsége számára is nyitottak.

Békéscsabai Darts Sport Egyesület
Minden héten kedden és szerdán, 17.00-21.00
Vezető: Filyó Tibor
Kapcsolattartó: Varga Gábor
Az egyesület együttműködési megállapodás alapján működik az intézményben. A heti két alkalommal
megtartott edzéseken különböző versenyekre készülnek, de helyi, regionális és országos versenyeket
szerveznek is, 2018-ban szinte minden hónapban lesznek kisebb-nagyobb megmozdulásaik. Az
eredményes sportklub 15-20 aktív taggal rendelkezik. 2018-ban a sportág szövetségének döntése
alapján július vagy augusztus hónapban újra megrendezik az országos bajnokságot, melynek Egyéni
Felnőtt és Utánpótlás Nemzeti Bajnokság lesz a címe. Ezen kívül hasonlóan a tavalyi évhez, lesz 8
fordulós régiós versenyük (Csongrád és Békés megye), valamint természetesen a CSAKK Open
amatőr, szabadidős verseny sem maradhat el, mely ebben az évben 48 fordulós lesz.
Féling Színház
Időpont, gyakoriság: hétfőnként és szerdánként 17:00 – 20:00, esetenként szombat délelőtt
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Vezető: Steinwender József
Kapcsolattartó: Csikós Nóra
A Féling Színház egy középiskolásokból és fiatal felnőttekből álló amatőr színházi csoportosulás.
Hetente kétszer délutánonként jár össze a csoport, mely alkalmakkor helyzetgyakorlatokat végzenek
és színházi darabok előadására készülnek. A Féling Színház évente három alkalommal szokott színházi
bemutatót tartani az érdeklődők számára. 2018-ban lesz drámaíró workshop is, melyen nem csak a
csoport tagjai, hanem külsősök is részt vehetnek. 2018. december 08-án pedig megtartják a Józsa
Mihály vers- és prózamondó fesztivált, immáron harmadik alkalommal.
Világfa Zenekar
Időpont, gyakoriság: hétfőnként 16:00 – 18:00 és szerdánként 19:00 – 21:00
Vezető: Berényi-Nagy Péter
Kapcsolattartó: Csikós Nóra
A Világfa Zenekar világzenei vonalon haladó, „révülős”, misztikus zenét játszó formáció.
Zenekarukban van dob, basszusgitár, elektromos gitár és a manapság egyre népszerűbb hangdrum.
Egyedi hangzású, saját szerzésű dalokat játszanak. Nem rég alakult a zenekar, mely egyelőre még csak
a próbaterem számára játszik, de a saját repertoár összeállítása után, szeretnének koncerteket is
tartani.
Csikung – kínai lassú torna csoport
Minden hétköznap, 18.00-19.00
Vezető: Forgács Lajos
Kapcsolattartó: Varga Gábor
A csikung ősi kínai energia torna és meditáció. Ezt az egészséges, belső harmóniát megteremtő
mozgásformát műveli a 8-10 fős csoport. Az intézmény Kölyöksziget termében végzik
tevékenységüket, relaxációs zenét hallgatva, de ha tehetik és az időjárás megengedi, szívesen menni
ki a szabadba, a természet közelsége fontos számukra.
Varázsének – zenés gyermekfoglalkoztató csoport
Minden kedden, 10.30-11.30 és 17.30-18.30
Vezető: Hevesi Imre
Kapcsolattartó: Varga Gábor
Az ismert előadóművész heti két alkalommal várja a 3 éves, vagy fiatalabb gyermekekből és
anyukáikból álló rajongóit zenés programjára. A Kölyöksziget teremben megtartott alkalmakon a
legismertebb gyermekdalok csendülnek fel hangosítás nélkül, közvetlen csendes, nyugodt légkörben.
A Varázsének foglalkozás évről-évre nagy népszerűségnek örvend, alkalomról-alkalomra 10-15
gyermek és hozzátartozója látogatja.
Sorsfonó Önismereti Egyesület – Sorsfonó Társulat
Minden hónap utolsó hétfőjén és minden hónap 2. szerdáján, 17.00-21.00
Vezetik: Novák Magdolna és Galambosné Varju Blanka
Kapcsolattartó: Varga Gábor
A Sorsfonó Egyesület az önismeret, az életvezetés tudatosságának fejlesztése és az ehhez szükséges
tudásbéli eszközök megszerzése tekintetében nyújtott segítséget az érdeklődők számára. A Sorsfonó
Műhely, a Sorsfonó Társulat tréningekkel, és élményszínházi előadássorozattal várja a tagokat és a
közönséget 2018-ban is.
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Hetvenszer Hétszer Bocsánat együttes
Próbák: hetente, szerdánként 17:00-19:00
A Hetvenszer Hétszer Bocsánat együttes 2009 júliusában alakult Békéscsabán. Elsősorban saját
maguk által megzenésített verseket játszik. A Mária Rádió által meghirdetett „Istenes versek
megzenésítve” pályázatára nevezett három verssel bronzminősítést értek el. Terveik szerint idén
videoklipet készítenek, lemezt adnak ki, illetve Erdélyben is zenélnek majd.
Kutyás közösségi foglalkozások
A Csabagyöngye Kulturális Központ az Aura Segítő Kutya Alapítvánnyal együttműködve, az alapítvány
terápiás kutyáinak közreműködésével kutyás foglalkozásokat tart hét és tizennégy év közötti életkorú
gyermekek számára. Cél az állatok iránti szeretete és felelős állattartásra való nevelés. A
foglalkozásokon a gyerekek hétről hétre megtanulhatnak „kutyául”: megismerhetnek különböző
kutya fajtákat, azok tulajdonságait, betekintést kapnak a segítő kutyák világába, és különféle kutyás
sportokat, mozgásos feladatokat próbálhatnak ki. A foglalkozások vizsgázott terápiás kutyákkal
bevonva zajlanak! Foglalkozás vezetők: Gulyás Bianka, gyógypedagógus, kutyás terapeuta és PalyikLukács Anett, pedagógus, agility versenyző
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Szakmai együttműködések, partnerszervezetek
- önként vállalt feladatok Filharmónia Magyarország
A nemzeti hangversenyrendező cég békéscsabai irodája által szervezett felnőtt és ifjúsági bérletes
komolyzenei koncertek helyszíne és kiszolgálója a Csabagyöngye Kulturális Központ. Szervezeteink
közötti szoros szakmai együttműködés elsődleges célja Békéscsaba és térsége komolyzenei
kínálatának igényes fenntartása, minőségi szolgáltatása. Az e célra akusztikailag kiválóan alkalmas
hangversenytermünkben a sorozatok keretében az ország legkiválóbb szimfonikus és
kamarazenekarait, elismert művészegyéniségeit hallhatja élőben a közönség Békéscsabán, 2018. első
félévében többek között a Kodály Filharmonikusok Debrecen produkcióját.
2018. május 16-án az országos Egyházzenei Fesztivál kiemelt békéscsabai hangversenyének
megrendezésében is partnerséget vállal intézményünk.
NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.
Az NMI Művelődési Intézet központjával, ill. annak Békés Megyei Irodájával - mely szervezet országos
hálózattal kiemelt közművelődési szakmai szolgáltató és módszertani feladatokat lát el – komoly
hagyományokra épülő jó munkakapcsolatunkat, szellemi és szakmai közösségünket továbbra is ápolni
és eredményesen fenntartani kívánjuk, ezzel is támogatva az Agóra térségi szolgáltató
tevékenységünket.
Az Intézettel történő szakmai együttműködés kiemelt céljai és területei 2018-ban:
 VI. Kulturális Közmunka Programban történő ismételt részvétel (CSAKK mint fogadó szervezet)
 térségi, ill. megyei szintű szakmai információs rendezvények szervezése, tudásmegosztás,
tapasztalatcsere
 kihelyezett térségi közművelődési feladatellátás: programszolgáltatás, amatőr művészeti
programok tájolása
 módszertani tanulmányok elkészítésében, ill. kutatásokban történő részvétel, projektszintű
partnerségek
 megyei, ill. régiós képzési programok megvalósítása intézményi szakmai humánerő és háttérinfrastruktúra megosztásával
 az „Agórák” szakmai-műhelyének működésében, közös kezdeményezéseiben történő részvétel és
aktív szerepvállalás
Kulturális Központok Országos Szövetsége
A Csabagyöngye Kulturális Központ folyamatos és rendes tagsággal bír a Kulturális Központok
Országos Szövetségében, mely reprezentatív szakmai szervezetként átfogó képviseletet kíván
gyakorolni az intézményi működési formában ellátott közművelődési tevékenységek törvényi,
szervezeti, és tartalmi kérdéseiben egyaránt. Békéscsabai elnöklete, valamint operatív irányításának
szintén csabai mivoltából adódóan intézményünk tagsági aktivitása a Szövetség működésében
jelentősen meghatározó, melyet továbbra is jó színvonalon kívánunk tartani. Minőségi munkánk
révén a szervezet a jövőben is kínál a Csabagyöngye Kulturális Központ gazdag tudástárára és humán
képességeire épülő szakmai lehetőségeket, mellyel intézményünk továbbra is láttatni és jól
pozícionálni tudja majd magát az országos közművelődési hálózat élvonalában.

46

Mivel terveinktől eltérően 2017-ben objektív okok miatt nem sikerült, így 2018-ban szeretnénk a
Kulturális Központok Országos Szövetsége hálózatában a Csabagyöngye saját kezdeményezésű „Őszi
Művészeti Hetek” programtematikáját minisztériumi szaktámogatással - a Tavaszi Fesztivál mintájára
– egységes célrendszerű és arculatú, különböző programokkal zajló országos rendezvénysorozattá
fejleszteni.
Oriens 2000 Alapítvány
Elnök: Szegedi Balázs
Kapcsolattartó: Vaverka Kitti
Az Alapítvány 2018-ban is meg kívánja tartani az előző évben kialakított programszerkezetét. Az
Alapítvány pályázati pénzből kívánja megvalósítani a „Belvárosi rehabilitáció III. ütem – Munkácsynegyed” keretein belül programokat. Átfogó célja, a település fejlesztését és rendezését szolgáló
innovatív városrehabilitációs gyakorlatok terjesztése, a fejlesztések által közvetlen érintett, átfogó
szakmai körben, valamint a folyamatok kiterjesztésében a lakosság társadalmi részvételének
erősítése, ösztönzése. A program címe: „szÉPÜLJ VÁROS”- két napos szakmai és lakossági
rendezvény, amelyeken konferencián, kiállításon és családi napon lehet részt venni. Ezeknek a
programelemeknek a fő központi témája tehát a Munkácsy-negyed program lesz.
2018-ban elkezdődött az a két éves EFOP projektük megvalósítása , melynek célja Magyarországon a
helyi ifjúság közéleti szerepvállalásában, aktivitásában a közművelődési intézményrendszer és sajátos
eszközeinek társadalmi kihívásokra adott válaszainak áttekintése, valamint a nemzetközi
tapasztalatok és jó gyakorlatok megismerése és ajánlások kidolgozása a hazai alkalmazásra.
Békés Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház
Vezető: Herczegné Számel Annamária
Kapcsolattartó: Herczeg Tamás
Az intézmény negyedik emeletén irodával rendelkező CSEÖH működése számos ponton kötődik a
CsaKK életéhez. A Mikulásfesztiválon partner szervezeteiket mozgósítva érzékenyítő programot
tartanak, a Cipősdoboz akcióban az adománygyűjtésben és a csomagok rászorulókhoz való
eljuttatásában közreműködnek. A gyermeknapon családi érzékenyítő kerekes székes akadálypálya és
a vakpiac programot terveznek. Az Én családom címmel rajzkiállítást nyitnak az épületben, és egy
további kiállítást hívnak meg. Az őszi időszakra egy konferenciát szerveznek.
Békéscsabai Helyi Közösség - CLLD: Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések
Konzorciumvezető: Szente Béla
Kapcsolattartó: Hajnal Edit
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 7. prioritási tengelye keretében közösségi
szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD) megvalósítása érdekében létrejött - a helyi civil-,
vállalkozói- és közszféra szereplőiből álló - akciócsoport támogatottsága esetén intézményünk
elkötelezett a helyi fejlesztési stratégia megvalósításában.
A Békéscsabai Helyi Közösség akciócsoportjának konzorciumi vezetőjeként, a helyi szükségleteket és
lehetőségeket feltárva, elsősorban a kultúra és a közösségépítés terén kapcsolódhatunk a tervezett
fejlesztések megvalósításához.
Nyertes pályázat során helyi felhívások kerülnek kiírásra, melyek új lehetőségeket jelentenek
intézményegységeink szakmai munkájának fejlesztésére.
Békés Megyei Áldozatvédelmi és Bűnmegelőzési Közhasznú Egyesület
Vezető: Zsankó László
Kapcsattartó: Hajnal Edit

47

Programjai célja Békés megyében, kiemelten a gyermek és fiatalkorú korosztály, az időskorúak és a
családok bűncselekmény áldozatává és elkövetővé válásának megelőzése, továbbá gyermek- és
fiatalkorúakkal, és közösségeikkel foglalkozók fejlesztése.
A tervezett tevékenységek között iskolai prevenciós programok működtetése, kortárssegítők és
iskolai mediátorok képzése szerepel a hagyományos Áldozatvédelmi konferencia mellett.
Az időskorúak bevonásával, intézményünkkel szorosan együttműködve tervezi gyermekek és fiatalok
számára szervezett olyan szabadidő-eltöltési programok lebonyolítását is, melyek fókuszában az
áldozatvédelem és a bűnmegelőzés áll.
Továbbra is Irodát biztosítunk számukra.
Csabai Társaskör Egyesület
Időpont, gyakoriság: alkalmanként
Elnök: Vandlik-Varga Nelli
Az Egyesület célja közösségi érdekeket képviselő projektek kezdeményezése, támogatása, az alulról
építkező kulturális kezdeményezések segítése, öntevékeny folyamatok fenntarthatóságának
biztosítása. Kiemelten fontos a helyi értékeket feltáró tevékenységek kezdeményezése, támogatása,
önszerveződő közösségeinek segítése. Az Egyesület elsősorban pályázati lehetőségek felkutatásával,
azok mentorálásával kívánja ellátni feladatát. Az új közösség tagjai kultúraközvetítésben dolgozó
szakemberek, akik szabadidejükben is mások szabadidejének kitöltésével foglalkoznak. 2017-es
terveik között családi programok szervezése, a fiatalok aktivizálása és rekreációs foglalkoztatások
szerepelnek. Külön figyelmet fordítanak a társas együttlét új formáinak népszerűsítésére, és a tagok
szakmai ismereteinek bővítésére.
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Arany János Művelődési Ház

Alapellátás
Rendezvények, események 2018-ban
Magyar Kultúra Napja
Január 19.
A Magyar Kultúra Napja alkalmából Bauer Barbara író könyvbemutatóval egybekötött előadását
hallgathatják meg az érdeklődők „Porlik, mint a szikla „címmel.
Február 22-én.
A farsangi néphagyományokról egy kiállítás megnyitóval egybekötött előadást hallgathatunk meg
Harangozó Imre néprajzkutató előadásában.
Március 15
A március 15-ei ünnepség szereplői hagyományosan az Arany János Színkör tagjai sorából kerülnek ki,
ahol a legfiatalabb és a legidősebb amatőr színészeink együtt készülnek ebben az évben is erre az
alkalomra.
Természetesen nem múlhat el március 15-e a Károlyi- Huszár Honvéd Hagyományőrző és Kulturális
Egyesület huszárjai, valamint az Arany Menyecskék Népdalkör tagjai nélkül, együtt ünneplünk a
Petőfi szobornál, rossz idő estén a művelődési házban. Igyekszünk minél több helybelit bevonni az
ünnep előkészületeibe, illetve közvetlenül az ünnepi műsorba.
Megyeri Gyógyítónap
Március 31.
Immár hagyomány, hogy minden évben gyógyító napot szervezünk Ezeken a napon különböző népi
gyógyászati technikákat lehet díjmentesen kipróbálni, valamint előadásokat meghallgatni. Egészséges
ételkóstolóval és ásványvásárral és kiállítással várunk minden érdeklődőt. Ez a program a
településrész idős korosztálya miatt különösen jelentős.
Fut-teker Mezőmegyer
Április
Első alkalommal 2016-ban rendeztük meg ezt a sport programot, amely egyre sikeresebb mivel
minden évben egyre több fiatal kapcsolódik be ebbe a versenybe. 2017-től a Mezőmegyer Sportjáért
Egyesület támogatásával valósítjuk meg ezt a programot, ahol a legapróbbaktól a legidősebbekig
mindenki benevezhet a kerékpáros és futóversenyre. A verseny díjazását helybeli vállalkozók
támogatásával oldjuk meg.
XII. Sárkányeregetés Mezőmegyeren
Május 12-13.
Ez a 2006-óta minden évben megrendezett program nagy kedvence a békéscsabaiaknak, de immár 3
éve nemzetközi sárkányos találkozóvá nőtte ki magát, ahová Ausztriából és Franciaországból is
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érkeznek vendégek. A program helyszíne a művelődési ház majd ezt követően immár sokadik éve a
mezőmegyeri ősgyep. Mivel az áprilisi időjárás sokszor nem kedvezett a sárkányeregetésnek, ezért
ebben az évben úgy döntöttünk a Sárkányos klubbal közösen, hogy a programot májusi időpontra
szervezzük. Ebben terveink szerint egy országos rajzpályázat is kapcsolódik majd a rendezvényhez.
Megyeri Pünkösdölő és Gyermekmulatság
Május 20.
A Megyeri Pünkösdölő programunkat 2016-ban indítottuk útjára a Megyeri Pünkösdölőn
bábszínházzal, többféle játszóházzal várjuk a gyerekeket, pünkösdi király és királylány választással
(vetélkedővel) és néptáncbemutatóval és táncházzal várjuk a gyerekeket.
Helyben készül a kemencében sült pünkösdi rózsakalács a Megyeri Főzőműhely jóvoltából. Ehhez
hasonló gyermekeknek szóló programokkal szeretnénk a legifjabbakkal megszerettetni a
néphagyományokat.
V. Szent Mihály-napi Birkapörkölt Főzőverseny
Szeptember 30.
Az évek során a Mezőmegyeri Birkapörkölt Főzőverseny az Arany János Művelődési Ház egyik
legkedveltebb programja lett. A főzőversenyen a legjobban elkészített ételeket díjazzuk. A zsűri tagjai
az ételkészítés mellett a terítést is díjazzák.
Miközben készül a birkapörkölt a versenyzőket és az érdeklődőket különféle programokkal várjuk. A
néptáncbemutatótól a juhász botforgatásig, mindenki talál magának megfelelő szórakozási
lehetőséget. A legapróbbakat bábszínház és az egész program ideje alatt tartó játszóházzal várjuk.
S programot délutáni élőzenés táncházzal zárjuk. Az egész napos programot kézműves kiállítás
megnyitó valamint a környékbeli műkedvelő néptánccsoportok és népdalkörök fellépései teszik
teljessé.
Mindenki Karácsonya
December 16.
A Mindenki Karácsonya az Arany János Művelődési Ház csoportjainak közös karácsonyi ünnepsége.
Minden évben nagy lelkesedéssel készülnek a különböző csoportok. Karácsonykor vendégszereplőink
is vannak a Tündérkert Óvoda óvodásai valamint a Csabai Színistúdió diákjai. Ebben az évben is
különböző kézműves foglakozásokkal ételkóstolóval készülünk erre az alaklomra. Fellép az Arany
Menyecskék Népdalkör, az Arany János Színkör is, de szép számmal vannak fellépők a helybeli ifjúság
valamint a Mezőmegyeri Nyugdíjas Klub soraiból is.

Sorozatok

Ünnepi megemlékezések
Minden évben több alkalommal készülünk ünnepi műsorral a különböző emléknapok alkalmával.
Ebben az évben is így lesz a doni megemlékezés, március 15-e vagy október 23-a kapcsán. Ezeken az
ünnepi alkalmakon, megemlékezéseken az ünnepi műsor a művelődési ház dolgozói az Arany János
Színkör valamint az Arany Menyecskék Népdalkör közreműködésével helybeli civilszervezetek
segítségével készül. A műsort minden alkalommal koszorúzás zárja az emlékműveknél.
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Megyeri Kézműves és Főzőműhely
A 2015-ben indított programunk nagy sikerére való tekintettel 2017-től már főzőműhellyel is bővült
ahol Farkasné Szegfű Anikó segítségével gasztronómiai különlegességeket és helyi tájjellegű ételeket
készítünk a művelődési ház kemencéjében.
Egész évben minden hónapban a már elfeledettnek tűnő kézműves népi mesterségeket, technikákat
elevenítjük fel egy-egy helybeli mesterember segítségével. Az érdeklődők belekóstolhatnak például a
házi sajtkészítés a szappanfőzés, fafaragás vagy a kosárfonás alapjaiba.
Megyeri Teaház
A Megyeri Teaház programunk történelmi néprajzi művelődéstörténeti és helytörténeti vagy az
egészséges életmódhoz kapcsolódóan előadásokkal várjuk az érdeklődőket. Törekszünk arra, hogy a
helybeli szakemberek közül minél több tarthasson nálunk előadást. Visszatérő vendégeink: Born
Gergely művelődéstörténész, Jámbor Gábor természetgyógyász, fitoterapeuta. De terveink szerint
olyan országosan elismert szakembert is szeretnénk vendégül, mint Harangozó Imre néprajzkutató.
Rímszerda
Az olvasni szerető közönség a könyvtárunkban tartja havonta egyszer ezeket az alkalmakat, ahol
mindig egy-egy költőre íróra emlékeznek. A tagok saját maguk gyűjtik össze azokat a verseket,
műrészeleteket amiket az adott hónapban témául megadott költő alkotott. Ezeket a délutánokat
szeretik színesíteni dalokkal, életrajzrészletekkel, érdekességekkel. A Rímszerda vezetését 2017-től
Virók Anna vette át. Meghívott vendégekkel és író-olvasó találkozókkal próbáljuk színesebbé tenni
ezeket a délutánokat az irodalomkedvelők nagy örömére.
Kézműves Foglalkozások
Intézményünk céljául tűzte a mezőmegyeri kézművesség népszerűsítését. Ennek első állomása volt a
kézművesség megismertetése a legfiatalabbakkal. A Mezőmegyeri Tündérkert Óvoda óvodásai
minden második héten jönnek a művelődési házba kézműves foglalkozásokra. Ezen kívül a nagyobb
rendezvényeinkhez valamint a nagy ünnepkörökhöz kapcsolódóan ingyenes játszóházat szervezünk.
A különböző eseményekhez kapcsolódóan nemez, csuhébáb, vagy népi hangszerkészítés kapcsolódik.
A kézműves foglalkozásokat munkatársaink vezetik időnként kiegészülve a Mezőmegyeri Kézműves
Falu egy-egy mesterével. Kézműveseink már nem csupán a mezőmegyeri rendezvényeken, de más
városi rendezvényeken is megjelennek játszóházaikkal.
Csaba királyfi útján rendezvénysorozat – Megyer Törzsi találkozó és nemzetközi dobünnep
A Tűz-kör Közhasznú Kulturális Egyesület és a Csabagyöngye Kulturális Központ valamint az Arany
János Művelődési Ház 2016-ban először megrendezett hagyományőrző programsorozatát 2017-ben
is sikerült megvalósítani. Az rendezvénysorozathoz elsősorban gyermekrajz kiállítás
megrendezésével, a programhoz kapcsolódó kiállítások megszervezésével, valamint a rendhagyó
történelemórák és az előadások helyszínének biztosításával szeretnének részt venni. Ebben az évben
Csaba királyfi ünnepe a Megyer Törzsi Találkozóval és egy nemzetközi dobünneppel is bővül ahová
Hollandiából és Törökországból is várunk fellépő vendégeket a programsorozat közösségteremtő
erővel bír, hiszen a művelődési ház több klubja is részt vett a Csaba Királyfi Ünnepe programon.
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IV. Kárpát-medencei Magyar Népzenei Találkozó és az
III. Kárpát Medencei Fazekas Találkozó
Június 8-10.
Népzene határtalanul – ezzel a szlogennel indult 2015-ben a program és immár 4. alaklommal
valósítjuk meg Mezőmegyerrel a Csaba Kulturális Egyesülettel és önkéntesikkel
A rendezvény hagyományainkhoz híven a Dohány utcai játszótér melletti pályán felállított színpadon
kerül megrendezésre. A háromnapos program alatt több száz határainkon túli és kismagyarországi
fellépő mellett tudományos néprajzi előadásokkal, játszóházakkal, hajnalig tartó táncházzal várjuk az
érdeklődőket. Természetesen a házigazdákból álló Arany Menyecskék Népdalkör is fellép majd.
A III. Kárpát-medencei Fazekas Találkozó alatt kirakodóvásárral, korongozó versennyel,
főzőversennyel fazekas kiállítással, várjuk az érdeklődőket. Terveink szerint tíz fazekas mestert
szeretnénk meginvitálni a rendezvényre. A korongozó versenyen legjobban szereplő fazekast értékes
jutalommal díjazzuk.
2016-ban először az Interkerám Kft támogatásával pedig a látványos raku kerámia égetés folyamatát
is meg lehet majd tekinteni illetve kipróbálni. A nagy sikerre való tekintettel 2018-ban is szeretnénk
megvalósítani. Természetesen hagyományaink szerint a háromnapos rendezvényt az Arany János
Színkör előadása zárja majd a művelődési ház nagytermében. Akik ebben az évben egy népi komédiát
adnak majd elő mezőmegyeri felnőtt és gyermekszereplőkkel.

Kiállítások
Kiállításaink ebben az évben is igazodnak az Arany János Művelődési Ház programjaihoz, nagyobb
rendezvényeihez. Az előző évek hagyományát követve a Kárpát-medencei Magyar Népzenei
Találkozó és a Kárpát-medencei Fazekastalálkozó programjaihoz kapcsolódva fotó és néprajzi tárgyú
kiállításokkal, Természetesen a pincehelyiségünkben a fazekastalálkozóra érkező fazekasmesterek
tárlatával szeretnénk színesebbé tenni a találkozót. Ezen kívül két alkalommal gyermekrajz
pályázatot is szeretnénk hirdetni és a beérkezett gyermekmunkákból kiállítást rendezni. A Csaba
királyfi rendezvénysorozathoz kapcsolódva helybeli kézműves mestereknek is szeretnénk egy tárlatot
rendezni. Ezen kívül minden második hónapban egy helybeli alkotónak vagy kézműves mesternek
szeretnénk lehetőséget nyújtani a bemutatkozásra.

Mezőmegyeri Hírmondó
A Mezőmegyeri Hírmondó a településrész egyetlen programújságja, amely minden hónapban 750
példányszámban jelenik meg. Az újság az aktuális programokon kívül számos más hasznos
információt is tartalmaz a lakosság számára. Az elmúlt két évben jelentős változtatásokat hajtottunk
végre az újság szerkezeti és tartalmi megjelenését illetően is jelentős változásokon ment keresztül
2017-től Farkasné Szegfű Anikó szerkeszti. Több alkalommal helyet kapott az újságban egy-egy riport
kiállítóinkkal vagy a már megvalósult programjaink hírei és eredményei. De állandó rovatot kapott a
Békés Megyei Könyvtár Mezőmegyeri Fiókkönyvtára valamint a Mezőmegyeri Kézműves Falu is.
Az újság digitális változatát 2017 óta a művelődési ház honlapján PDF formátumban is elérhetik az
érdeklődők.
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Saját közösségeink
Mezőmegyeri Nyugdíjasok Klubja
Időpont, gyakoriság: hetente
Vezető: Hricsovinyi Józsefné
Közösségszervező: Zalai Erika
A Mezőmegyeri Nyugdíjasok Klubja több mint húsz éve működik intézményünkben. Vezetőjük
Hricsovinyi Józsefné. A több mint százfős tagsággal rendelkező klub kapcsolatrendszere nagyon
szétágazó. Évente több alakalommal rendeznek zenés táncos rendezvényeket, ahol a tagok lépnek fel
humoros vagy dalos műsorral. Számos környékbeli és határon túli nyugdíjas klubbal állnak
kapcsolatban. Egyik legrégebbi rendezvényük a Városi Nyugdíjas Piknik, amit minden évben nagy
sikerrel rendeznek meg. De évente több alkalommal Anyák napján, Gyermeknapon, augusztus 20-án
Karácsonykor tartanak önálló rendezvényeket a tagság és meghívott vendégeik számára.
Biliárd klub
Időpont, gyakoriság: hetente két alkalommal
Vezető: Laczó Pál
Közösségszervező: Zalai Erika
A biliárd klub vezetője Laczó Pál. A nyugdíjas férfiak számára biztosít kitűnő szórakozási és
versenyzési lehetőséget a klub. 30 fős tagságuk jó kapcsolatot épített ki a békéscsabai és kamuti
biliárd klubokkal. Idén több alkalommal zajlanak majd baráti versenyek a Házban, melyen helyben
főzött ebéd is várja a versenyzőket.
Hagyományőrző Klub
Időpont, gyakoriság: hetente csütörtökönként
Vezető: Lipták Györgyné
Közösségszervező: Zalai Erika
A Hagyományőrző klub 1998-ban jött létre, vezetője Lipták Györgyné. A klub létrejöttének célja a
magyar és a szlovák hagyományok őrzése volt, a régi ételek hagyományos elkészítésnek továbbadása.
Évente több alakalommal rendeztek intézményünkben gasztronómiai rendezvényeket, csigakészítést,
lekvárfőzést, vagy Haluska-napot a helybeli közösségnek.
Minden év februárjában elkészítették a „tót herókát” és a magyar fánkot, valamint minden év
májusában, Ivó napján Haluska-napot rendeztek, ahol túrós, káposztás, valamint az erős túrós
(brindzás) metélt tésztát főztek ezzel köszöntve férfitársaikat.
A klub tagjai, közel két évtized után, idős korukra tekintettel befejezik a közös munkát, de ígéretük
szerint a Ház programjain továbbra is aktívan részt vesznek.
Baba-mama klub
Időpont, gyakoriság: kéthetente csütörtökön
Vezető: Balogh Edit
Közösségszervező: Zalai Erika
A babákat és édesanyjukat, a helyi védőnő Balogh Edit praktikus tanácsokkal, orvosi előadásokkal,
termékbemutatókkal vagy csupán játékkal várja ezeken a foglalkozásokon, melyek a Ház
könyvtárában valósulnak meg. Évente több alkalommal tartanak ringató foglalkozásokat, valamint az
anyukák számára nagyon hasznos babaruha börzéket.
Arany János Színkör
Időpont, gyakoriság: hetente
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Vezető: Zalai Erika
Közösségszervező: Zalai Erika
Az Arany János Színkör tagjai a 2015-ös és 2016-os évben helybeli színjátszókkal bővültek ki. Már
hagyománnyá vált, hogy a Kárpát-medencei Magyar Népzenei Találkozót egy-egy színművel zárja a
társulat. 2018-ban népi komédiával készülnek erre az alkalomra. A mezőmegyeriek gyakran
találkozhatnak a tagokkal a különböző ünnepségeken és megemlékezéseken. A próbáikat a
művelődési ház nagytermében tartják. A színkört Zalai Erika vezeti.
Gerinctorna
Időpont, gyakoriság: hetente hétfőnként
Vezető: Lukács Katalin
Közösségszervező: Zalai Erika
Az idősebb korosztály számára nagyon fontos a különböző időskori torna lehetőségek biztosítása erre
egyik kiváló alakalom az intézményünkben működő Gerinctorna csoport. A több éve működő csoport,
tagjai fontosnak tartják testük állapotát, és ezzel a heti egy órás tornával is igyekeznek megőrizni
egészségüket. A csoportot Lukács Katalin nyugdíjas testnevelő vezeti.
Zumba
Időpont, gyakoriság: hetente szerdánként
Vezető: Németh Enikő
Közösségszervező: Zalai Erika
A fiatal korosztály számára is nyújtunk tornázási lehetőséget. Itt a legsikeresebbnek a latin zenére
végzett zenés-táncos torna a Zumba vált be leginkább. A főként fiatalokból álló csoport hetente
egyszer tart nálunk foglalkozásokat.

Nemezklub
Időpont, gyakoriság: kéthetente
Vezető: Gerlai Ferencné
Közösségszervező: Zalai Erika
A Nemezklub Vezetője Gerlai Ferencné. A klub 2014 őszén jött létre célja a nemezelés
hagyományának továbbadása az ősi magyar és turáni motívumok mintakincseinek megőrzése. Az
eleinte nemezelő szakkörnek induló kezdeményezésből mára valódi közösség lett. Évente több
alaklommal rendeznek kiállításokat a klubtagok által készített munkákat mutatják be. 2018-ban
hasonló aktivitással szeretnék a munkájukat végezni, lehetőség szerint minél több alaklommal
megjelenni a művelődési ház rendezvényein.
Megyeri Íjászok
Időpont, gyakoriság: hetente két alkalommal
Vezető: Lengyel Balázs és Medovarszki János
Közösségszervező: Zalai Erika
A Megyeri Íjászok az Ifjú vitézképző és a rovás szakkör tagjainak összeolvadásából létrejött közösség,
amely íjászattal, lemezdomborítással, bőrművességgel valamint a rovásoktatással is foglalkozik. A téli
időszakban főleg a kézműves foglakozások valamint a rovás kerül előtérbe, a tavasz beálltával kinti
foglalkozásaikon a bot és szablyavívás alapismereteit, valamint az íjászatot tanulják meg az
érdeklődők. A csapat jelenleg 12 fős tagsággal rendelkezik. Több alaklommal vesznek részt
bemutatókat tartva a művelődési ház rendezvényein és más városi esményeken.
Arany Menyecskék Népdalkör
Időpont, gyakoriság: hetente
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Vezető: Farkasné Szegfű Anikó
Közösségszervező: Zalai Erika
Az Arany János Művelődési Ház legfiatalabb csoportja 2016 márciusában jött létre a II. Kárpátmedencei Magyar Népzenei Találkozó tiszteletére helybeli műkedvelő énekkarként. A népdalkör a
Mezőmegyeri Kézműves Falu kézművesei és a művelődési ház dolgozóiból alakult. Első fellépésükön
a Csaba Banda kíséretével léptek fel. Vezetőjük Farkasné Szegfű Anikó. Azóta elsősorban az Arany
János Művelődési Ház rendezvényein szerepelnek.
Kézimunka Klub
Időpont, gyakoriság: kéthetente
Vezető: Jeszenszky Gézáné
Közösségszervező: Zalai Erika
Helybeli szakértőnk Ledzényi Pálné Jutka néni vezetésével indítottuk be ezt a klubot, még 2014-ben,
ahol az érdeklődők a különböző hímzések és egyéb kézműves technikák elsajátítását tanulhatják meg.
A hagyományos hímző technikák mellett olyan régi és új módszereket is elsajátíthattak, mint a
szalaghímzés, frivol-csipkekészítés, vagy a riselés is.
Sárkánykészítő Klub
Időpont, gyakoriság: februártól áprilisig hetente
Vezető: Pálenkás György
Közösségszervező: Zalai Erika
A Megyeri Teaház és a Közös Pont Egyesület tagjai időszakosan működtetik a klubot februártól április
végéig, ahol az érdeklődők beletanulhatnak a sárkánykészítés fortélyaiba. Az itt készült sárkányokat a
Szent György-napi sárkányeregetés alkalmával a mezőmegyeri ősgyepen engednék fel. A klub
működése időszakos, márciustól április végéig működik minden évben.

Külső közösségek
Mezőmegyeri Kézműves Faluért Egyesület
Időpont, gyakoriság: havonta
Vezető: Farkas Gábor
Kapcsolattartó: Zalai Erika
A Kárpát-medencei Magyar Népzenei Találkozó szervezői gárdájából valamit a kézműves falu
mestereiből egy nagyon aktív kis csapat jött létre, akik szabadidejükből is szívesen áldoznak a
különböző rendezvények megszervezésére. Az ő közreműködésükkel létrejött egy kulturális
egyesületet, amely olyan rendezvények szervezésével foglakozik, amely a Mezőmegyeri Kézműves
Falu fejlődését a hozzá kapcsolódó programokkal erősítik. Az egyesület 2017 júliusától hivatalosan is
bejegyzett szervezet lett.
VII. kerületi Vöröskereszt
Időpont, gyakoriság: havonta
Vezető: Laczó Pálné
Kapcsolattartó: Zalai Erika
A VII. kerületi Vöröskereszt több évtizede működik intézményünkben. Vezetője Laczó Pálné. Évente
két alkalommal, tavasszal és ősszel tartanak ruhagyűjtést a rászorulók számára a művelődési ház
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nagytermében. Ezen kívül több alkalommal rendeznek közösségi rendezvényeket elsősorban a
nyugdíjas tagság számára. Egy-egy ilyen alkalommal, rövid műsorral, ebéddel várják a rászorulókat.
Körösök Völgye Vitézi Bandérium
Időpont, gyakoriság: januártól márciusig
Vezető: Húsvét Mihály
Kapcsolattartó: Zalai Erika
2007-2017 között a csoport télen a ház nagytermében tartotta foglalkozásaikat, mivel a vezetőjük
elköltözött Mezőmegyerről ezért a csoport számára is más helyszínt kerestek. A Ház hagyományőrző
rendezvényein és városi rendezvényeken is szívesen vállalnak közreműködést, mint például március
15-én vagy a Mezőmegyeri Sárkányeregetésen.

Könyvtár
Intézményünkben működik a Békés Megyei Könyvtár VII. Kerületi Fiókkönyvtára, melynek nyitva
tartását a látogatók igényeihez igazította. 2015-ben a könyvtár alkalmazottja vette át a fiókkönyvtár
kezelését. A helyben tartott könyvek digitálisan rögzítve lettek a folyóiratokat pedig tékába rendezik így az egyes újságok visszakeresése is lehetséges. Több változtatást sikerült bevezetnünk közös
munkával sikerült elérnünk, hogy a könyvállomány heti rendszerességgel frissüljön, ami egyre több
olvasót vonzott a könyvtárba. A könyvtári tagság továbbra is ingyenes, a havi könyvajánlók pedig
egyre jobban meghozzák a kedvet a helybelieknek az olvasáshoz. Több programban együtt
működünk a könyvtárral, szeretnénk ezeket az alkalmakat bővíteni a könyvhét alkalmával - ingyenes
könyvbörze megrendezésével.

Önként vállalt feladatok
Január 27.
Maci bál
2005-óta a Tündérkert Óvoda Mezőmegyeri Tagintézménye minden évben nálunk tartja éves
jótékonysági bálját, melyet minden évben ingyenes helyszínbiztosítással, alkalmanként pedig fellépők
szervezésével segítünk. A befolyt bevételt az óvoda mezőmegyeri tagintézményének támogatására és
gyermekprogramok szervezésére fordítják.
Február 17.
Jótékonysági bál a Mezőmegyer Sportjáért Egyesület javára
2012-óta minden évben ingyenesen helyszínt biztosítunk a Mezőmegyer Sportjáért Egyesület
jótékonysági báljának, melynek bevételéből a helybeli focicsapatot támogatják,
Október
Idősek világnapja
A Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ immár hagyományosan minden évben nálunk
tartja az Idősek világnapjához kapcsolódó programját. Munkájukat fellépők szervezésével és a
helyszín ingyenes biztosításával segítjük
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Szeptember 16
Az Együtt Mezőmegyerért Egyesület évente két alkalommal tart éves egyesületi vacsorát a
művelődési ház nagytermében. Munkájukat a helyszín ingyenes biztosításával segítjük.
Részönkormányzati munka
Az Arany János Művelődési Ház jó kapcsolatot tart fenn az Észak- Kelet Békéscsabai
Részönkormányzattal. Több rendezvényünk, mint például a Kárpát-medencei Magyar Népzenei
Találkozó a Kárpát-medencei Fazekas Találkozó valamint a Mezőmegyeri Kézműves Falu első
kézműves alkotótábora nem valósulhatott volna meg az ő támogatásuk nélkül.
Több alkalommal vettek részt képviselőik az általunk rendezett a nemzeti ünnepeinkhez és
emléknapokhoz kapcsolódó megemlékezéseken. Amennyiben a részönkormányzat nem tartott
megemlékezést a művelődési ház vállalta az ünnepi műsorok megtervezését és lebonyolítását. Bízunk
abban, hogy a jó szakmai kapcsolat ebben az évben is sok közös program megvalósítására ad majd
lehetőséget.
Üzemeltetés
Intézményünk jelenleg 2 állandó munkatársat, egy telephely-felelőst és egy gondnokot foglalkoztat 8
órában, rajtuk kívül egy óvodapedagógus animátort és egy takarítót közmunkásként.
Intézményegységünk sűrű programjainak működésében nélkülözhetetlen a Nemzeti Művelődési
Intézet által indított IV. közfoglalkoztatási programban részvevő civil szervezetek által nálunk dolgozó
2 kulturális közfoglalkoztatott munkája.
2016-ban a pincehelyiség kapott új külsőt egy meszeléssel, munkatársaink segítségével, 2017-ben a
kisterem lett kimeszelve. Új dekorációk készítésével fokozatosan próbáljuk barátságosabbá tenni a
művelődési ház termeit az idelátogatók számára.
Kézműves szakköreink és foglalkozásaink megvalósításához alkalmas szakmai műhely jelenleg nem áll
rendelkezésünkre, ezeket a foglakozásokat a kisteremben tartjuk, amely erre csak részben alkalmas.

Egyéb
Vásárok
Az Arany János Művelődési Ház havonta több alkalommal bérbe adja a művelődési ház nagytermét
vásárok céljára. A vásárok terembérleti díjaiból befolyt összegek nélkülözhetetlenek az intézmény
számára.
Állandó bérlők
A művelődési ház első és hátsó előterében minden pénteken és szombaton alkalmazkodva
programjainkhoz egy vendéglátóegység működik, amelyért a vállalkozó szintén bérleti díjat fizet.
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MESEHÁZ

Alapellátás
Rendezvények, események
Apáról fiúra családi hagyományőrző délutánok
Minden hónap első szombatján.
Ezek a családi délutánok több mint 15 éve meghatározói a Meseház hagyományőrző
tevékenységének. A program az évkör szokásai köré épül. Az aktuális népszokások jellegzetességei,
érdekességei írott formában is a látogatók kezébe kerülnek, de szóban is elhangzik, kötetlen
beszélgetésként. Ehhez mindig kapcsolódik kézműves tevékenység, ami a régi gyermekjátékok
mintájára, természetes alapanyagok felhasználásával, a program ideje alatt elsajátítható és
hazavihető. Nagy sikere van a minden alkalommal megrendezett ételbemutató kóstolónak. A
program a kezdetek óta Békéscsaba városának anyagi támogatásával valósul meg, ingyenesen
látogatható mindenki számára.
Meseházi Gyermeknap
2018. június 2.
A Városi Gyermeknapot követő szombat délutánon rendezzük meg gyermeknapunkat, kiküszöbölve a
párhuzamosságokat, immár több mint 20 esztendeje. Ebben az évben Mátyás király, az igazságos
címmel, az emlékévhez kapcsolódunk, kézműves játszóházzal, műhelyekkel, gyermekelőadással,
Schéner Mihály művészetének bemutatásával.
Meseházi Szüreti Mulatság
2018. szeptember 15.
Hagyományos szüreti mulatságunkkal a Békéscsaba 300 programsorozathoz szeretnénk kapcsolódni.
A meglévő programelemeket, mint a must préselése és a kenyérlángos sütése, a 300 évvel ezelőtti
hangulat megteremtésével szeretnénk bővíteni. Ez külsőségekben is megnyilvánul majd, valamint a
program kommunikációja is a jeles évforduló köré épül. A játszóházi kézművesség is a hajdani csabai
időket, az első telepesek lehetséges tevékenységét fogja felidézni, bemutatni. Munkácsy Mihály
Múzeum partneri közreműködésével szeretnénk megvalósítani a programot.
„Nyitva van az aranykapu”
Az év során három alkalommal rendezünk kampány jelleggel egyhetes kézműves programokat,
óvodás és iskolás csoportok számára.
2018. március 19-23. Húsvéti készülődés
2018. szeptember 17-21. Nyitott hét a Meseházban
2018. december 10-14. Karácsonyi készülődés
A program keretében tematikusan összeállított kézműves foglalkozással várjuk a csoportokat, igény
szerint kiegészítve az iskolai tananyaghoz szükséges esetleges kapcsolódási pontokkal.
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Városi Mesemondó Verseny
Városi Népdaléneklési Verseny
(időpont egyeztetése folyamatban)
A Békéscsabai Kulturális Játékok keretén belül megrendezésre kerülő művészeti versenyek közül
kettőt rendezünk mi. A színvonalas versenyek résztvevői a város általános iskoláinak legjobb
mesemondói, illetve legügyesebb népdalénekesei. Ez a két verseny városunk mintegy 300 diákját
érinti, megvalósítását Békéscsaba városa finanszírozza.
Békéscsaba 300 – Meseház 30
Molnárháztól a Meseházig…
szolgáltatási terv, folyamatos
Molnár és Molnárné (két munkatárs beöltözve korhű ruházatba) a Molnárházban várja az előre
bejelentett csoportot, vagy az előre meghirdetett időpontban érkező alkalmi látogatókat. Molnárné a
tisztaszobában leülteti az embereket, mesél a „molnáréletről”, megkínálja a csoportot
harapnivalóval. Molnár a hátsó helyiségben elmeséli és bemutatja az őrlés folyamatát, bemutatja a
házat. A programelem végén mindenki kap 1-1 díszítetlen mézeskalács szívet.
Ezután a csoport átsétál a Meseházba. Igény esetén betyárok felvezetésével mennek át a Meseházba.
A Meseházban színes ruhába öltözött lányok várják a csoportot (két munkatárs Schéner Mihály
viráglányai ihlette öltözékben), bemutatják a kiállítást és cukormázas írókával kiszínezik a
mézeskalács szíveket. Gyermekcsoportoknak meseolvasással, felnőttek számára Schéner Mihály
portréfilmjének levetítésével bővíthető a program.

Értékőrző programsorozat a Meseházban
Ebbe a sorozatba tartozik bele minden olyan tevékenység, ami olyan jellegű értéket közvetít, ami
manapság, a mai korban, vagy anyagi, esetleg társadalmi helyzettől függően, nehezen hozzáférhető
az átlagember számára.
Elfelejtett praktikák
(folyamatosan)
Nyugdíjas klubjaink és a legifjabb generáció találkozása inspirálja évről-évre programsorozatunkat.
Nagy lehetőség ez az alkalmankénti együttlét, amikor a régi, mára már szinte feledésbe merült
tevékenységek kerülnek elő. Terveink szerint a Békéscsaba 300 programsorozathoz kapcsolódóan a
régi konyhai fortélyokkal ismertetjük meg partneriskoláink csoportjait. Tarhonya, csigakészítés, stb.
Ünnepre hangoló
(folyamatosan)
Jeles évfordulóink megünneplése, a figyelem felkeltése, a velünk élő hagyomány részesévé válás a
programsorozat célja. Ebben az évben sok saját évfordulót is ünneplünk, ahogy bevezetőmben is
említettem. Ezek az évfordulók megjelennek az év hagyományos eseményeiben, minél szélesebb
körben felhívva a figyelmet, az eltelt idő jelentőségére, az esemény nagyszerűségére és máig tartó
hatásaira.
Évfordulók: Békéscsaba 300; Meseház 30; Mátyás király emlékév; Ványai János fazekasmester 110;
Jazz-klub 15; Őszidő Nyugdíjas klub 35
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Magyar Kultúra Napja
2018. január 25.
A Mátyás király emlékév nyitó ünnepsége a Meseházban, a Munkácsy Mihály Múzeum
munkatársainak közreműködésével, előadással, kiállítással, filmvetítéssel.
Népzene 24.
2018. február (pontos dátum, egyeztetés alatt)
A magyar népzenei gyűjtés utolsó óráját mutatja programsorozatunk címe. Szerencsére mindig
találunk hagyományőrzőket, akik közeli vagy távoli tájegységek énekes, hangszeres hagyományait
művelik. A program során népi hangszeres bemutatót szervezünk felcsíki adatközlők részvételével.
Tréfás Mesemondó Verseny
2018. december 6.
16. alkalommal kerül megrendezésre decemberi mesemondó versenyünk, melyen 3-4. osztályos
gyermekek vesznek részt. A téli ünnepkör hagyományos alkalmai ezek, mint a régi idők tollfosztóinak
vagy kukoricamorzsolásainak helyei, amik a Meseház tisztaszobájában nyernek új értelmet. A verseny
helyezéssel, díjkiosztással és uzsonnával zárul. A verseny megrendezésével célunk a Meseház iránt
való kötődés megerősítése és a pozitív attitűd kialakítása.
Meseházi Boldogság Betakarító Ünnep
2018. szeptember 29.
A Meseházi Alapítvány közreműködésével rendezzük meg ünnepünket, mely ebben az évben a
Meseház átadásának 30. évfordulójával is kiegészül. Speciálisan Mihály napján, Schéner Mihály
munkásságához kötődő tematikával szeretnénk ünneppé tenni ezt a napot. Nem maradhat el a
Meseház specialitása, a kézműves tevékenységek bemutatása sem.
Jazz-csütörtök a Meseházban
2018. évben folyamatosan, havi egy alkalommal
Rendszeres jazz-koncertek bemutatásának tizenötödik évadát rendezzük a Meseházban. A jubileumi
évad a Meseházi Alapítvány közreműködésével kerül megrendezésre. Meghívott előadóink, a
teljesség igénye nélkül: Sárvári Kovács Zsolt Trio, Papajazz, Elek István Trio, Grencsó Trio, Borbély
Műhely, Gyárfás István Trio, Nárai Erika zenekar. Továbbá a tanév zárásaként a Premier Gimnázium
jazz-szaxofonos növendékei vizsgaelőadásának helyszínét biztosítjuk.
Muzsikáló Udvar
2018. májustól októberig
A Meseház, azon túl, hogy Békéscsaba egyik legszebb és legjobb adottságokkal rendelkező közösségi
tere, számos attrakcióval rendelkezik, melyek sajátos arculatát adják. Ezek egyike a Meseház két
épülete által közrefogott udvar. Ez az udvar nyári estéken zenés előadások, koncertek helyszíne.
Sokak szerint a legszebb koncerthelyszín széles e határban. A koncertek megrendezése lehetőséget
ad arra, hogy egy új korosztályt, közönséget hozzunk be a Meseházba, valamint különleges élménnyel
ajándékozzuk meg a résztvevőt. A nyári időszak alatt városunkba látogató turisták is szívesen
látogatják a Muzsikáló Udvar koncertjeit. Ez évi terveink megvalósítása pályázati források és
együttműködések függvénye. Meghívottjaink a magas művészetet képviselik, ezzel ízlést formálnak,
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szórakoztatva tanítanak. Tervezett fellépők: Bágyi Balázs Quartet, Kézdy Luca Trio, Tóth Sándor és
barátai.

Kapcsolatok a helyi nemzetiségekkel
A Nemzetiségi Klubház, elnevezéséből adódóan is, a nemzetiségi művelődés egyik jelentős helyszíne
városunkban. Itt tartja foglalkozásait hétről-hétre a Békéscsabai Szlovák Klub, melynek szakmai
programját mi állítjuk össze és valósítjuk meg. A klasszikus nyugdíjas tevékenységen túl, ismét a
csabai szlovák hagyományok őrzése és örökítése lesz a legfontosabb tevékenység az év során, ezzel is
kapcsolódva Békéscsaba újratelepítésének 300. évfordulójához. Törekszünk arra, hogy a legfiatalabb
generáció is utat találjon ősei gyökereihez. Ennek elősegítésére a klub által patronált iskolai
csoporttal közös foglalkozásokra kerül sor havi rendszerességgel. Ezek a foglalkozások
hagyományaink szerint a tanórába beillesztve, vagy hétvégi, nyári tevékenységek, főzések,
beszélgetések formájában nyilvánulnak meg.
Békéscsaba Román Önkormányzata idén is megrendezi Országos Román Mesemondó Versenyét,
melynek házigazdai és részben lebonyolítói tevékenységét is megvalósítjuk.
A Meseház Roma Programja a Szent László Utcai Általános Iskolával és a Hajnal Utcai Óvodával való
együttműködésre épül. Az intézmények által megfogalmazott igények felmérése, valamint a
részünkről érkező kezdeményezések, egy kölcsönösen elfogadott, az egész tanévet meghatározó,
találkozásokban és programokban gazdag együttműködést eredményeznek. Ebben az
együttműködésben, az iskolában, az óvodában és a Meseházban megvalósításra kerülő programokon
túl, a város több kulturális helyszínén való megjelenés is szerepel. Pl. Molnárház.

Kapcsolatok határainkon túl
Ez évben is nagy hangsúlyt helyezünk a határon túli magyarsággal való kapcsolattartásra.
Kapcsolataink a Meseház hírnevét is öregbítik, a nemzetközi kulturális palettán ismertségünket
növelik. Továbbra is fenntartjuk a kapcsolatot a sepsiszentgyörgyi MUKKK Kulturális Egyesülettel, a
Fabatka egyesülettel, a Kónya Ádám Művelődési Házzal, valamint a Horgosi Gubanc Táncegyüttessel,
a Bartók Béla Művelődési Egyesülettel. Meghívásainknak szeretnénk eleget tenni az év során.
Márciusban a Szentegyházi Gyermekfilharmónia meghívására a Családi Dalárda ismét bemutatkozik a
Homoród-menti Népdalvetélkedőn.
Nemzetközi Képzőművész Alkotótábor és Workshop
2018. július hónapban.
Idén is megrendezzük a Nemzetközi Képzőművész Alkotótábort, melynek vezetője Novák Attila, és
meghívott hazai és határon túli alkotók vesznek részt a tartalmas, szakmai munkára és
kapcsolatépítésre szánt időszak alatt, aminek során megismerkednek szűkebb pátriánk
nevezetességeivel. A táborozás során elkészített munkákból egyet-egyet minden résztvevő a
Meseháznak adományoz, ami a következő időszakban megvalósításra kerülő kiállításon kerül
bemutatásra, a hagyományok szerint a Békés Megyei Könyvtárban. Alkotótáborunk kapcsolódási
pont Békéscsaba és Sepsiszentgyörgy képzőművészeti alkotói között, melynek újabb állomása
várható 2018-ban, egy Erdélyben megrendezésre kerülő kiállítás.
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Felcsík házhoz jön…
(szervezés alatt)
Közösségi házunk számára fontos, hogy erdélyi hagyományőrző zenészekkel is jó kapcsolatot tudunk
fenntartani. Az elmúlt év során Magyarországról Szokolay Dongó Balázs és Erdélyből Ségercz Ferenc
közös gyűjtőútjainak eredményéről számoltak be egy jó hangulatú koncert alkalmával. Ez a gyűjtés
folytatódott és 2018-ban a román területen végzett gyűjtés anyaga is bemutatásra kerül. Ennek a
zenés-táncos-hallgatós estnek adunk teret ez évben.

Kiállítások
Meseházban megtekinthető állandó kiállítások
Schéner Mihály állandó kiállítása.
2018-ban ünnepeljük a Meseház megnyitásának 30. évfordulóját. A Meseházat egy nagy tehetségű,
garabonciás lelkű művész, Schéner Mihály álmodta meg, melyről így nyilatkozott: „El kell hinnünk a
gyermek igazságát, a gyermek világát, abban tükröződik a mi boldogságunk is, amit annyira nem
találunk… Több évtizedes munkásságomnak egyik vezérfonala volt, hogy amit gyermekkultúrában
alkotásaimmal elértem, azt a gyermekek szolgálatába állítsam. Mutassam meg ami orientálhatja
őket, ami formai, strukturális és játékos pozíciókat adhat számukra.” Azonban a Meseház több mint a
gyermeki képzelet teremtményeit, illetve a gyermekien tiszta világ tanulságait felsoroló példatár.
Jelképe az alkotói felelősségnek, a tiszta, egyértelmű érték emberformáló erejének, az emlék és a
jövő mostani pillanatába történő egybekapcsolódásának. A Meseház (…) eleven, élő otthon, ahol
egymásra találnak az emberek, a különböző művészeti ágak, ahová belépve megtisztulhatunk életünk
kompromisszum-porától, ahol a hely szellemének varázsa a gyermeklélek egyszerűségétől, a
népművészet egyértelműségétől és az alkotó ember nagyszerűségétől válik teljessé. (Dr. Bereczky
Lóránd)
Lenkefi Konrád emlékkiállítás, a Napsugár Bábegyüttes bábjaiból.
A Meseházban megtekinthető Lenkefi Konrád, a Napsugár Bábegyüttes vezetőjének bábjaiból
válogatott kiállítás, mely azon kívül, hogy bemutatja Békéscsaba egyetlen, ma már nem működő,
amatőr bábcsoportja fennállása 50 évének legjelentősebb állomásait, Lenkefi Konrád munkásságának
is emléket állít. A kiállításon bemutatott bábok tervezője és kivitelezője Lenkefi Konrád volt, és ő volt
az előadások megálmodója, rendezője is. A bábokon kívül fényképek és eredeti bábtervek teszik
egyedivé és személyessé a kiállítást. A Napsugár Bábszínház időről időre frissíti a kiállítás anyagát.
Ványai (Vachovics) János, hajdani csabai fazekasmester műhelye.
2018-ban lesz Ványai János születésének 110. évfordulója. Az eseményre a Ványai családdal karöltve
készülünk fazekas hétvége keretében, illetve nyári gyermektáborunk kiemelt témája is a hajdani
csabai fazekasság lesz. Jelenleg a Munkácsy Mihály Múzeum raktárában őrzik a Ványai hagyatékot,
mely az utolsó csabai fazekasnak állít emléket. Ebből az anyagból került kiválasztásra a fazekas
műhelyben használt gépek és eszközök sokasága, mely tartós kölcsönzésben, állandó kiállításként
tekinthető meg a Meseház repertoárjában. A mester hajdani cégtáblája, a használt fazekaskorongok,
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valamint az agyagőrlőn kívül, az agyag megmunkálásához szükséges apró szerszámok is
megtekinthetők. A műhely igazi különlegességét az adja, hogy a kiállítás bemutatása mellett,
egyeztetett időpontban, kipróbálható az agyagozás, a korongozás a látogató számára. Modern
égetőkemencével is rendelkezünk, kézműves ajánlatunk repertoárján állandó jelleggel szerepel az
agyagozás. Ez a kiállítás, annak ellenére, hogy több mint 25 éve látható, teljes mértékben megfelel a
mai kor interaktív múzeumok elvárásainak.

Időszaki kiállítások a Meseházban
Állandó kiállításainkon túl, foglalkozató termünkben és a Nemzetiségi Klubházban, kisebb kamara
kiállítások megrendezésére van lehetőségünk. 2018-ban az intézmény életében jelentős évfordulók
köré szervezzük kiállításainkat.
Békéscsaba 300 – Meseház 30. A Molnárház megmentésének dokumentumai kiállítás a Békéscsabai
Hagyományőrző Kör gyűjteményéből. A Meseházban A Schéner család kincsei a hagyatékból kiállítás
megrendezése a Meseházi Alapítvány közreműködésével.
Mátyás király emlékév, a Magyar Kultúra Napja alkalmából kiállítás a Munkácsy Mihály Múzeum
műtárgymásolataiból.
Gyermekeknek szóló alkotópályázat kiírása, a beérkezett munkák bemutatása.
Ványai János születésének 110. évfordulója kapcsán, a mester életének és munkásságának
bemutatása, a csabai fazekas hagyományok megismertetése.
Jazz-klubunk működésének 15 évada során az eltelt időszak sajtófotóiból rendezünk kiállítást.
Az időszaki kiállítások időpontja szervezés alatt.

Közösségek
Békéscsabai Szlovák Klub
Minden héten hétfőn, 13-16 óráig.
Klubvezető és közösségszervező: Veres Krisztina
A Békéscsabai Szlovák Klub a megkezdett úton halad tovább, a hagyományőrzés és a klasszikus
nyugdíjas klubok tevékenységének útján. Az elmúlt év során megerősített partneri kapcsolatokat
működtetve szeretnénk a fiatalabb generáció számára is felkelteni a klub iránt való érdeklődést.
Munkatervünk része a több generációs hagyományőrző programok megvalósítása, melyet
békéscsabai iskolás csoportokkal fogunk megvalósítani.
Alkotó Fiatalok Műhelye
Minden kedden, 16-20 óráig.
Vezető: Novák Attila
Közösségszervező: Veres Krisztina
Az Alkotó Fiatalok Műhelye több mint 20 éve tartja foglalkozásait a Meseházban. A Műhely
lehetőséget nyújt a képzőművészetben való elmélyülésre, valamint a különböző szakmai fogások
elsajátítására. Ez év májusában a közelmúltban készített munkákból rendezünk vázlatkiállítást a
Meseházban. Ezen kívül az év elején ismét részt veszünk a Megyei Amatőr Képzőművész Kör
programjában, valamint a Képzőművészeti Szabadegyetem foglalkozásain. Kapcsolódunk továbbá a
Nemzetközi Művésztelep workshopjaihoz.

63

Meseházi Kézműves Szakkör
Minden kedden, 14-18 óráig.
Vezető és közösségszervező: Selmeci Ágnes
A Meseházi Kézműves Szakkör gyermekek számára nyújt hasznos és élvezetes elfoglaltságot. A
szakkör programjának egyik fő eleme az agyagozás, korongozás. Különféle megmunkálási formái az
agyagnak, esetleg szobrászkodás. Ezt kiegészítik az időről időre megújuló, változatos kézműves
tevékenységek sora, köztük olyan, lassan feledésbe merülő készségek elsajátítása, mint a gomb
felvarrása, foltozás, kiegészítve különféle újrahasznosítási házi praktikával, mint pl. a zoknikutya
készítése.
Őszidő Nyugdíjas Klub
Minden hónap utolsó keddjén, 14-17 óráig.
Vezető: Ölyüs Imréné, Ica néni
Közösségszervező: Veres Krisztina
Az Őszidő Nyugdíjas Klub a klasszikus nyugdíjas klub tevékenységet folytatja ez évben is,
munkatervükben kirándulás, fürdő látogatás és sok főzés szerepel. Abban a szerencsés helyzetben
vagyunk, hogy nagyszerű helyet tudunk biztosítani a bográcsozásnak és a klubtevékenységnek,
melyet örömmel használ az Őszidő Nyugdíjas Klub, a ház munkatársait időről időre
megörvendeztetve gasztronómiai remekeivel. Ez évben is folytatjuk Nagymamák és Unokák
programjukat, aminek keretében iskolás csoportokat látunk vendégül.
Meseházi Forgórózsa Kézimunka Alkotócsoport
Minden szerdán, 14-18 óráig.
Vezető: Bogárné Szőke Erika
Közösségszervező: Veres Krisztina
A csoport célja egy olyan közösségépítés, ahol a tagok örömmel és tevékenyen töltik el idejüket. Célja
továbbá a Kárpát-medence textilkultúrájának – különös tekintettel a hímző kultúrára – megismerése,
megszerettetése és továbbéltetése. Ez évben az alkotócsoport a Kárpát-medence hímző kultúrájának
feldolgozását folytatja. Céljuk a Békés megyei fehérhímzések és más tájegységek fehérhímzéseinek
feldolgozása, Békés megyei szőrhímzések, Békés megyei szűcshímzések bemutatása. Jelenleg a
Mezőkövesdi Kis Jankó Bori pályázatra készítik a szebbnél szebb hímzéseket, valamint készülnek a
XVII. Országos Textiles Konferenciára és más megmérettetésre, hogy céljukat hiteles keretek között
tudják megvalósítani. A már ismert tradicionális mintakincs felhasználásával készítik valósághű
hímzéseiket. A kézimunkák mintáinak tervezője a csoport vezetője: Bogárné Szőke Erika.
Thury Gábor retro-mozija
Kéthetente szerdán, 18-21 óráig.
Vezető: Thury Gábor és Máthé Ferenc
Közösségszervező: Veres Krisztina
A hagyományos filmklub jellegű tevékenység során beszélgetésekre és esztétikai hozzászólásokra is
sor kerül, számos művészfilm levetítésének keretében. A több mint tíz éve működő csoport a hajdani
Békéscsabai Filmtár filmjeinek bemutatásával és klasszikus művészfilmek bemutatásával foglalkozik.
Mindkét terület vezetője szakmai múlttal bír. Nyári időszakban a Meseház kertjében rendezzük meg a
vetítéseket. Ez évben a francia filmművészet remekeiből válogatott filmek tematikus vetítését
szeretnénk megvalósítani. Csaba Mozgó címen nyugdíjas klubjaink tagjainak vetítünk alkalomszerűen.
Ez a program szociális háttérértékkel is bír.
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Fiatalok Népdalköre
Minden szerdán, 19-21 óráig.
Vezető: János Hajnalka
Közösségszervező: Veres Krisztina
Népdakörünk a 2018-as év során a Csaba Pávakörrel karöltve egy Petőfi műsor megrendezését tűzte
ki célul. Ezen kívül a karácsonyi népénekek összegyűjtött változatának hanganyagát szeretnénk
digitálisan rögzíteni. Ezt fogjuk felénekelni adathordozóra az év során. Természetesen továbbra is
tanulunk népdalokat és hétről-hétre tartjuk összejöveteleinket a Nemzetiségi Klubházban.
Családi Dalárda
Havonta egy alkalommal.
Vezető: János Hajnalka és Palotay Judit
Közösségszervező: Veres Krisztina
A Családi Dalárda létrejötte a Meseház támogatásának, a lehetőség biztosításának köszönhető. Ez
évben is készülünk a Homoród-menti Népdalversenyre, mely Szentegyházán kerül megrendezésre.
Ezen a versenyen, melyet a híres Szentegyházi Gyermekfilharmónia szervez, egész falvak lépnek
színre, a csoportban több generáció részvételével. Fontos, hogy a fellépők az adott falu viseletében
jelenjenek meg. Mi Dévaványai népdalokkal versenyzünk, családjainkkal együtt lépünk fel. Célunk a
több generációt megérintő közös éneklés elterjesztése.
Csaba Pávakör
Minden csütörtökön, 14-16 óráig.
Vezető: Ölyüs Imréné
Közösségszervező: Veres Krisztina
A Csaba Pávakör 2018-ban ünnepli megalakulásának 35. évfordulóját. Ez az év az ünnep jegyében fog
telni. Nyugdíjas pávakörünk leginkább az éneklés öröméért jön össze hétről-hétre. Lévén sok hasonló
érdeklődési körrel bíró kapcsolatunk, rendszeresen járunk fellépésekre is. Ebben az évben Petőfi
Sándor dallamot kapott és dallamra íródott verseit szeretnénk bemutatni.
Reiki klub
Minden csütörtökön, 18-21 óráig.
Vezető: Leszkó Imre
Közösségszervező: Veres Krisztina
A reiki japán eredetű kézrátételes gyógymód és önfejlesztő módszer, melynek legkönnyebben
megtapasztalható formája a reiki kezelés. Több mint 20 éve tartja foglalkozásait a Reiki klub a
Nemzetiségi Klubházban. Ebben az évben is részt vesznek workshopokon, hogy tovább fejlesszék
tudásukat. A csoport tagjai szinte már családnak számítanak. A klub programja keretében ismertetik
és megvitatják a legújabb ezoterikus gyógymódokat, mind a fizikai, mind a lélekgyógyászat terén.
Ezen kívül gyakorolják az őket összekötő gyógyítás, a reiki technikáját.
Békéscsabai Városi Bélyeggyűjtő Kör
Kéthetente vasárnap, 9-11 óráig.
Vezető: Dr. Szalay Tibor
Közösségszervező: Veres Krisztina
A bélyeggyűjtés egyike a világ legnépszerűbb hobbijainak. A postai bélyegek gyűjtése, valamint a
bélyegzőlenyomatok, levelezőlapok, elsőnapi bélyegzések, bélyeg megjelenések időpontjának
nyilvántartása alap ismeretei egy bélyeggyűjtőnek. Számos hazai és külföldi bélyeggyűjtővel áll
kapcsolatban a Bélyeggyűjtő Kör. Bár hazánkban fogyatkozik a bélyeggyűjtők száma, és az átlag
életkor egyre nő, a mi körünk nagy erőket mozgósít arra, hogy a gyerekeket és a fiatalokat
megismertesse a bélyegek csodálatos világával.
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Pásztorfurulya kör
Minden kedden 15-18 óráig.
Vezető: Pribojszki Ferenc
Kapcsolattartó: Veres Krisztina
Hetente gyűlik össze a csoport, a pásztorfurulya alapfogásainak elsajátítása céljából. A több mint két
éve, különböző korosztályú emberek részvételével létrejött kör igen jelentős fejlődésen ment
keresztül. A tagok saját kedvükre zenélnek, de kérésünkre programjaink keretében is bemutatkoznak,
szűk közönség előtt, például a Molnárházba szervezett hagyományőrző/bemutató esték keretében.
Körösvidéki Sporthorgász Egyesület
Januártól májusig minden kedden 15-18 óráig.
Vezető: Dr. Végh Zoltán
Kapcsolattartó: Veres Krisztina
A Körösvidéki Sporthorgász Egyesület intézményünkben, mint bérlő van jelen, több mint 20 éve.
Biztos bázis a Nemzetiségi Klubház, hiszen munkatársaink nemcsak a klubfoglalkozások ideje alatt, de
teljes nyitvatartási időben át tudják venni a fogási naplókat, ezzel is gyorsítván a horgászengedélyek
kiadásának folyamatát, csökkentve a várakozási időt. A „Körösvidéki” a város egyik legjobban
működő horgászegyesülete.
Szlovák Nyelvi Társalgási Kör
Péntekenként, 9-11 óráig.
Oktató: Lipták Zsolt
Kapcsolattartó: Veres Krisztina
Hrájme sa po Slovensky címmel a Meseházi Alapítvány szervezésében működik a szlovák nyelvet
gyakorló értelmiség köre, melynek helyszíne a Nemzetiségi Klubház. A csoport célja a
beszédközpontú nyelvtanulás, melyet különböző témakörökben való szókincsbővítéssel és nyelvtani
gyakorlással szeretnének elérni. Közös kirándulásokkal, főzésekkel tarkított baráti összejövetelek,
mely tematika ebben az évben sem változik.
Vöröskereszt
Igény szerinti gyakorisággal és időpontban.
Kapcsolattartó: Honfiné Pálné, Marika
Kapcsolattartó: Veres Krisztina
A Békéscsabai Vöröskereszt legjobban működő alapszervezete a IV. kerületé, ami mindig nálunk
működött a Békési út 24. szám alatt. Jelenleg a Nemzetiségi Klubházban tartják ünnepeiket, a kerület
és a Megyei Vöröskereszt is. Sajnos a Vöröskereszt is átalakulóban van, megváltozott az adományok
kiosztásának szokása és sajnos a tagok is idősek, egyre többen betegek, mozgásukban korlátozottak.
Bár szerepe nem olyan látványos, mint régen, de jelentősége a fenn felsoroltak miatt egyre nagyobb.
Szívesen járnak hozzánk, mi örömmel és szeretettel várjuk őket.

Csoportos foglalkoztatás, táborok a Meseházban
A nyári vakáció ideje alatt táborokat szervezünk gyerekeknek, melyek napközis jelleggel, komoly
szakmai programmal működnek. Idén három tábort fogunk megvalósítani, melyek tematikájukkal
intézményünk életében jeles évfordulókhoz kapcsolódnak: Békéscsaba 300 – hagyományőrző
kézműves tábor, Meseház 30 – Schéner Mihály kreatív művészete a gyermeki
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alkotótevékenységben, Igazságos Mátyás király – mesék és alkotás a Meseházban. A táborok fő
témája a kézművesség, de kiegészítik különböző közösségfejlesztő játékok.
A Meseházban a gyermek közművelődésre helyezett hangsúly jelentős. Nemcsak Békéscsabáról,
hanem a világ bármely pontjáról fogadjuk a csoportokat, részükre kézműves foglalkozást biztosítunk,
melyek a népi játékok témaköréhez, a hagyományőrzéshez kapcsolódnak. Kifejezetten törekszünk
arra, hogy a helyi népi hagyományokat közvetítsük, az évkör tradícióinak eleget téve, de mindig új és
új produktumot létrehozva. Ennek köszönhetően rendszeresen visszajáró csoportjaink is vannak, de
havi ajánlónkkal új látogatókat is becsalogatunk az intézménybe. Foglalkozásainkkal a tananyaghoz is
kapcsolódunk, népismeret, rajz, irodalom és történelem tantárgyakhoz.

Önként vállalt tevékenységek
Egy hagyományőrző bindza napot szeretnénk szervezni, ami a speciális csabai brindza elkészítési
módjával ismerteti meg az érdeklődőket. Ez az az étel, amit sehol máshol a világon nem készítenek,
illetve ezzel a névvel mást jelölnek. Teljes joggal mondhatjuk, hogy a brindza „csabaikum”. Egyre
kevesebben készítik és már csak a piacon, vagy háztól lehet megvásárolni. Praktikus receptekkel, az
elkészítés dokumentálásával, kóstolással szeretnénk megteremteni a Csabai Brindza Mítoszát. Ebben
közreműködő partnerünk a Békéscsabai Szlovák Klub.

Üzemeltetés, felújítás
A tavalyi évben összeállított fejlesztési terv aktualitása 2018-ban is fennáll. A Meseház fennállásának
30. évfordulója várhatóan nagy nyilvánosságot generál, melynek során az épület is reflektorfénybe
kerülhet. A kisebb karbantartási és felújítási munkákat nagy vállalkozók nem szívesen vállalják, de
kisvállalkozó partnereink olcsóbban és nagyobb lelkesedéssel dolgoznának a hibák kijavításán
A Meseház külső falai esztétikailag nincsenek jó állapotban. Az év során szükség lesz mind a Meseház,
mind a Nemzetiségi Klubház homlokzati és az udvar felől látható elemeinek javítására, festésére.
Ennek a folyamatnak szakszerű leírását Sisa Béla adta közre: Népi műemlékek külső festése:
Szükséges egy alapos letisztítás, a régi mészrétegek lekaparása. Majd egy réteg híg mészhidrát
felhordása. A második réteg sűrű mészhidrát. A harmadik réteg pici rézgáliccal és lenolajjal vegyített
sűrű mészhidrát. Évente javasolt.
Szintén szükséges az épületek belső tereinek esztétikai és tisztasági meszelése. A műemlék házakban
kizárólag mész használata megengedett.
A házak falazott kerítéseinek felújítása, vakolat javítása és pótlása feltétlen szükséges a fent
részletezett meszelést megelőzően. Kívül és belül, a szomszéd ház kertjében található rész is.
A Meseház udvarán található góré faszerkezetének kártevő mentesítése, felületi kezelése.
Békési út 15. számú ház kalapdeszkájának cseréje. Az esővíz elvezető csatorna újragondolása, az
esővíz elvezetése a házfaltól.
A Meseház pincéje tragikus állapotban van. Minden tavasszal feljön a talajvíz a pincébe, ott kb. 20-30
cm magasságban áll. Ebből kifolyólag a téglafalak vizesek, lemállott róluk a vakolat. Sajnos hiába
szellőztetjük az év során, nem tud kiszáradni teljesen. Vízmentesítése, szigetelése mihamarabb
szükséges lenne.
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A Meseház külön álló vizesblokkjának bejárati ajtóinak cseréje indokolt. Az időjárás hatásai miatt
állandóan javíttatnunk szükséges az ajtókat.
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Lencsési Közösségi Ház

Alapellátás
Rendezvények, események

Magyar Kultúra Napja
Január 19 – 20.
Évek óta hagyomány, hogy programokkal vagy sorozattal emlékezünk meg a Magyar Kultúra
Napjáról. Az eseményeket rendszeresen színesíti a Márvány Fotóműhely új kollekciójának
bemutatása. Ez évben Az elmúlt év termései című kiállítás megnyitójára kerül sor, majd a Lencsési
Pódium Estek sorozat keretében tervezzük Éder Enikő, erdélyi színművésznő meghívását.
Farsangi bál
Február 9.
A fenntartásunkban működő csoportok tagjainak a részvételével a kezdetek óta megszervezzük a
farsangi bált a közösségi ház összes termében. A hagyományoknak megfelelően lesz nyitótánc,
jelmezes felvonulás és fellép a Nyugdíjas klub színjátszó köre. Zenét szolgáltat Kékegyi István (Bubu).
„Csak tiszta forrásból…”
Március 15.
Előző év októberében tizenhatodik alkalommal hirdettük meg az országosan egyedülálló, feketefehér fotópályázatot. Az elmúlt évben 111 alkotó küldött be 501 fotót, hasonló mennyiségű
pályázatra számítunk most is. A zsűrizést február 18-án bonyolítjuk le. A zsűri tagjai Vágvölgyi Mihály
E-MAFOSZ/s, Bedi Gyula A-MAFOSZ/s, Váradi Zoltán fotóművész lesznek. Az ünnepélyes díjkiosztóra
és a díjazott valamint a zsűrizett alkotásokból összeállított kiállítás megnyitójára hagyományainknak
megfelelően március 15-én kerül sor. A tárlat április 13-ig tekinthető meg, előzetes csoportos
bejelentkezés alapján hétvégén is.
Lencsési Pódium Sorozat
szervezés alatt
A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódóan lesz vendégünk Éder Enikő erdélyi színművésznő. A
továbbiakban tervezzük Gáll Annamária és Péterfy Lajos nagyváradi színészek valamint Dinnyés
József meghívását.
Egészséghét a Lencsésin
Május 13-tól 19-ig
Ismét megrendezzük a József Attila Lakótelepi Településrészi Önkormányzat anyagi támogatásával.
Az egy hetes rendezvénysorozat minden korosztály számára lehetőséget nyújt az egészség
megőrzésével, a prevencióval és az egészséges életmóddal kapcsolatos programokon való
részvételre. Ismeretterjesztő előadások, bemutató tornák, gyalogtúra, horgászverseny alkotják a
programot.
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Lencsési Gyermeknapi Előzetes
Május 19.
A gyermeknapot megelőző héten szombaton rendezzük meg. A fellépők esetében hagyományosan
felkérjük a lakótelepen működő oktatási intézmények csoportjait, helyi előadókat és lesznek
országosan ismert sztárvendégeink. Az esemény kiegészítő programja a szabadtéri játszóház és
terveink szerint ez évben is kiosztunk ingyenesen a jelen lévő gyermekek közt 600 db palacsintát és
600 adag üdítőt.
Szent István Napi Előzetes
Augusztus 18.
Az intézményünk megalapítása óta minden évben az augusztus 20-a előtti szombaton rendezzük meg
szabadtéri programunkat. Hagyománnyá vált, a lakóterület legnagyobb rendezvénye, melyet immár
26. alkalommal bonyolítjuk le. A Féja Géza téren felállított színpadon fellépnek a lakótelepi oktatási
intézmények csoportjai, helyi és országosan ismert előadók, emellett a Márvány Fotóműhely
szabadtéri tárlata, játszóház, arcfestés és egyéb kísérő programok várják az érdeklődőket. A
sztárvendégünk országosan ismert előadó lesz. A programot hagyományosan tűzijáték zárja
Őszidő
október 29.
Hagyományos kertbarát szakmai napot tartunk, melyre rangos szakembereket hívunk meg.
Ismeretterjesztő előadások, borbemutató, gyümölcskóstoló és kiállítás megszervezését tervezzük,
melyre meghívjuk a jaminai és a megyei kertbarát körök tagságát, továbbá a Lencsésin élő
kiskerttulajdonosokat.
Földünkért Világnap
október hónap folyamán
Hasonlóan a tavalyihoz, rendezvénysorozatot szervezünk, melynek központjában a környezet- és
természetvédelem fog állni.
Erzsébet-Katalin napi bál
November 16.
Nyitótánc, vacsora, névnapi köszöntés, élő zene. A programot az intézményben működő csoportok
tagjainak és hozzátartozóinak részvételével tartjuk.
XIII. Békéscsabai Digiporáma Fesztivál
November 24.
A pályázati felhívást április hónapban tesszük közzé, és a nyilvános vetítéssel egybekötött zsűrizést,
díjkiosztó ünnepséget november 24-én rendezzük. Legutóbb 9 alkotó 12 digiporámáját nézhette
végig az közönség és a szakértő zsűri, mely után 1-2-3. díjat és a Lencsési Közösségi Ház különdíját
osztottuk ki. A meghirdetéssel párhuzamosan személyesen is megkeressük az eddigi nyerteseket,
kérve, hogy nevezzenek újra, ezzel emelve a beérkezett alkotások számát és a rendezvény
színvonalát.
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Advent a Lencsésin
December 12.
Szintén a részönkormányzat anyagi támogatásával szervezzük meg a lakóterületi adventi programot,
melyen fellép a közösségi ház angol szakköre, a lakótelepi óvoda egy nagycsoportja és lesz az
alkalomhoz illő ünnepi műsor. A fellépő gyerekeket teával, szaloncukorral és pogácsával vendégeljük
meg, az érdeklődőket pedig szerény ajándékkal, egy-egy díszes mézeskaláccsal várjuk.
Karácsonyi koncert
December 17.
A nyugdíjas klub hagyományos évzáró programját tervezzük. Az ünnephez illő műsorra mindig iskolai
kórusokat, szólistákat, hangszeres fellépőket kérünk fel. A Szociális Bizottság és a közösségi ház
támogatásával minden klubtag kap egy szerény ajándékcsomagot, melyet eljuttatnak beteg
tagtársaiknak is.

Kiállítások
Lencsési Galéria Sorozat - Az elmúlt év során 19 tárlatot rendeztünk meg, az alapítás óta összesen
249-et. Kiállítási felületet adnak a közösségi házban a nagytermünk és a tanácskozó falai, valamint
kisebb, tárgyi alkotásokat, gyűjteményeket bemutató tárlatoknak az előtérben elhelyezett üveges
tárolók. Az előző években megszokott változatosságra, minőségre és mennyiségre törekszünk ez
évben is. A sorozat keretében bemutatkozik többek között a
- Magyar Kultúra Napja alkalmából a Márvány Fotóműhely,
- Gálos László Róbert salgótarjáni fotográfus
- a Csak tiszta forrásból… című fotópályázat zsűrizett anyaga
- Hidvégi Péter békéscsabai születésű budapesti fotóművész
- Baán Katalin ceglédi fotográfus
- Pljesovszki Lászlóné békéscsabai alkotó gobelinjeivel
- Hagyományosan megrendezzük az Aradi Fotóklubbal
- és a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzattal közös tárlatokat valamint
- Milyó Pál, a Márvány Fotóműhely tagja első önálló kiállítását.

Közösségek
A fenntartásunkban 12 kisközösség működik, melynek taglétszáma a 15-től a 150 főig terjed. A
csoportok első féléves programjaik összeállítása folyamatban van, melyekben előadások, kiállítások,
kirándulások, szakmai bemutatók, túrák, tanácsadások szerepelnek.
Nyugdíjas klub
Összejövetelek: hétfői napokon 14-től 17 óráig
Klubvezető: Valach Jánosné
Kapcsolattartó: Takács Péter
Ismeretterjesztő előadást fog tartani különböző témakörökben többek között, Ugrai Gábor és
Hrabovszki éva tanár, Kertész Éva botanikus, Banner Zoltán művészettörténész, dr. Sprőber Zita
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belgyógyász szakorvos, dr. Pap István, a Megyei Művelődési Központ nyugalmazott igazgatója. Egy
vagy több napos kirándulást szerveznek Budapestre valamint Erdélybe. Megemlékeznek a Költészet
Napjáról, a Nőnapról, az Anyák Napjáról és az Idősek Világnapjáról.
Kertbarát kör
Összejövetelek: minden hónap első hétfői napján 17-től 19 óráig
Klubvezető: Huszár Endre
Kapcsolattartó: Takács Péter
Több alkalommal tervez tagjaik közt kertlátogatásokat, metszési bemutatót, továbbá szakmai
kirándulást tesznek a Hungexpo-ra, a Budai Arborétumba, és Szelekovszky László természetvédelmi
főtanácsos birtokára látogatnak el. Részt vesznek a Békéscsabai Házipálinka valamint a
Gyomaendrődi bor-, pálinka- és szárazkolbász versenyen. Ismeretterjesztő előadást Fabulya Attila
pálinkabíráló, Lukács Ágnes kertészmérnök, Sajben György borszakértő, aki pincészetét is bemutatja.

Csipkeverő klub
Összejövetelek: két hetente, szerdai napokon 15-tól 18 óráig
Klubvezető: Tóthné Kiss Szilvia
Kapcsolattartó: Nagy Emese
Tagjai tematikusan egymásra épülő foglalkozások keretében tovább ismerkednek a gyulai csipkével
majd a gömöri csipkével. Ez évben is részt vesznek szakmai pályázatokon, ellátogatnak Kiskunhalasra
a Csipke Napokra, valamint a nyár folyamán részt vesznek a Népművészeti Egyesület által szervezett
népművészeti táborban. Az év folyamán felkérésre többször tartanak mesterség-bemutatót
Békéscsabán, valamint Gyulán, Budapesten.

Ifi horgászklub
Összejövetelek: keddi napokon 16-tól 17 óráig
Klubvezető: Takács István
Kapcsolattartó: Takács Péter
A klub tevékenységét ezután is tematikusan felépítve a halakkal, vizekkel, horgászfelszerelésekkel
való ismerkedés fogja jellemezni, a tavaszi hónapoktól bővítve ezeket gyakorlati foglalkozásokkal,
vagyis horgászással az Élővíz-csatornán és a Bányatavakon. Májusban a Gyermeknapi Előzetesen
horgászversenyt szervezünk.
Baba-Mama klub
Összejövetelek: minden hónap utolsó pénteki napján 10-től 12 óráig
Klubvezető: Diószeginé Farkas Viktória
Kapcsolattartó: Takács Péter
Az első félévben is heti, kétheti rendszerességgel tartja összejöveteleit, a csoportok jellegének
megfelelő tematikával, ismeretterjesztő előadásokon főként kisgyermekekkel foglalkozó
szakemberek, orvosok, dietetikusok, gyógytornászok meghívását tervezik. A klub 2018-ban ünnepli
megalakulása 25 éves évfordulóját, melyről egy egész napos program, egy Baba-mama Nap
keretében emlékeznek meg.
Paleolit klub
Összejövetelek: két hetente, pénteki napokon 17-től 19 óráig
Klubvezető: Luptovics Dezsőné
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Kapcsolattartó: Nagy Emese

Programjukban ismeretterjesztő előadásokat terveznek, vendégük lesz többek között Andor Ákos
gyógyszerész, a NoCarb Noodle termékek gyártója és forgalmazója, Szendi Gábor, a paleolit
táplálkozás szakértője és a húsvéti készülődés idején süteménykóstolóval Szatmáryné Vantara
Klaudia gasztroblogger. Tapasztalatokat és recepteket cserélnek, illetve ezekből ünnepi paleolit
menüket állítanak össze, kóstolókat tartanak hozott és a közösségi ház konyhájában, közösen
elkészített ételekből. Rövidebb családi biciklitúrákat és kirándulást terveznek a környéken, valamint
részt vesznek a budapesti paleo fesztiválon.
Jóga klub
Összejövetelek: pénteki napokon 18-tól 20 óráig
Klubvezető: Juhász Gabriella
Kapcsolattartó: Nagy Emese
A klub az egészségmegőrzésre helyezi a hangsúlyt, tevékenysége is e téma köré épül. Több
alkalommal terveznek ismeretterjesztő előadást, és jóga estet az Egészséghét keretében. Ez a
közösségünk is ebben az évben ünnepli megalakulása 25 éves évfordulóját, melyről a Jóga nap
keretében emlékeznek meg. Erre országosan ismert előadót és jóga oktatót hívnak meg.

Meditációs klub
Összejövetelek: pénteki napokon 18-tól 20 óráig
Klubvezető: Diószegi István
Kapcsolattartó: Nagy Emese
Tevékenységüket a keleti kultúrák és a természetgyógyászat, a természetes gyógymódok
megismerése jellemzi. A gyakorlati foglalkozásaikon túl e témakörökben terveznek ismeretterjesztő
előadást, nyílt hétvégét és meditációs esteket.
Családi játszóházat (Mesekuckó)
Összejövetelek: a hónapok utolsó szombati napja, 10-től 12 óráig
Klubvezető: Mazán Erzsébet
Kapcsolattartó: Nagy Emese
Havonta egyszer, szombati napon tartunk játszóházat, tematikájában az évszakoknak és az aktuális
ünnepeknek megfelelő tartalommal, kézműves foglalkozásokkal.
Természetjáró kör
Összejövetelek: túra minden hónapban egy vagy két vasárnap
Klubvezető: Zsibrita Mária
Kapcsolattartó: Takács Péter
A kör első túrája januárban a Bandika-fához vezet. Továbbá gyalogtúrát szerveznek többek között
Szabadkígyósra, Póstelekre valamint a Maksári erdőbe. Évzáró-évnyitó foglalkozásuk január közepén
lesz a közösség házban, mely a programok megbeszélése és előző éves kirándulások fotóinak
megtekintése a program. Tervezik továbbá egy hagyományos 1848-as emlékek nyomában túra
megszervezését március 15-re.
Lencsési Márvány Fotóműhely
Összejövetelek: keddi napokon 18-tól 20 óráig
Klubvezető: Katona Péter
Kapcsolattartó: Takács Péter
Ez évben ünnepli fennállása 20 éves évfordulóját, melyről egy rendezvénysorozattal emlékezünk meg
január hónap folyamán. Tagjai készülnek alkotásokkal a MAFOSZ Szalonra, az Alföldi Fotószalonra, és
több, különféle országos pályázatra, a hagyományos aradi kiállításukra. A Magyar Fotográfia
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Napjához kötődően megrendezik hagyományos szabadtéri tárlatukat a Korzó téren. Szakmai
előadásokat terveznek a fotókról, a fotózásról, vendégük lesz többek között Nagy István szentesi
fotóművész. Több klubkollekciójuk kerül bemutatásra, pl. Szentesen, Nagyváradon, Nagyszalontán,
Aradon, és a Szent István Napi Előzetes című rendezvényen a Féja Géza téren. Rendszeresen tartanak
képbírálatot és házi fotópályázatot, melyek mind a szakmai fejlődés szolgálják és segítik a felkészülést
a pályázati anyagaik összeállításánál. Fotós kirándulást a Béli-hegységbe terveznek, egy 5 napos
fotóstábort pedig ebben az évben Pécsen bonyolítják le.

Táborok, képzések
Június 25-től 29-ig és július 2-től 6-ig
Ez évben is két hét időtartammal tervezzük a kézműves tábort, melyre turnusonként 25-30
gyermeket várunk. A résztvevők a szövés, fonás, batikolás, üvegfestés, gyertyamártás, bőrözés,
gyöngyfűzés, varrás és a papírmunkák technikáit sajátíthatják el szakmai vezetők irányításával.
Június 25-től 29-ig
Az első héttel párhuzamosan ismét meghirdetjük a Fotósuli tábort. Évente 2 alkalommal bonyolítunk
le Fotósuli tanfolyamot, melyeken felnőttek jelenlétére számítunk. A jelentős érdeklődésre való
tekintettel a tíz, egymásra épülő témából álló tanfolyami tematikát 5 napos tábori időtartamra
vetítve 12-18 éves gyermekek részére szervezünk nyári „kurzust”, melyet Barabás Ferenc, a Márvány
Fotóműhely tagja vezet.
július 2-től 6-ig
A kézműves tábor második hetével párhuzamosan újra hirdetünk horgásztábort. A résztvevők
elsajátíthatják a horgászat alapvető elméleti ismereteit, amit az Élővíz-csatorna Féja Géza téri
szakaszán a gyakorlatban is kipróbálnak. A foglalkozásokat Takács István, az Ifi horgász klub vezetője
tartja.

Képzések, kapcsolatok
Továbbra is helyet biztosítunk a Lakótelepi Tömegsport Egyesület fogadóóráinak és a Városi
Polgárőrség Egyesület összejöveteleinek. Lehetőségeinkhez képest segítjük a József Attila Lakótelepi
Részönkormányzat munkáját, illetve biztosítjuk az ehhez szükséges feltételeket (ülések, fogadóórák).
Januárban és szeptemberben hirdetünk meg
- jóga tanfolyamot hétfői napokon 18-tól 20 óráig. Vezeti: Juhász Gabriella jóga oktató. A
képzés 24 órás és 12 foglalkozásból áll.
- intim torna tanfolyamot szerdai napokon 18-tól 19 óráig. Vezeti: dr. Vitaszek Lászlóné
gyógytornász. A képzés 10 órás és 10 foglalkozásból áll.
- Fotósulit szerdai napokon 17-től 17 óráig. Vezetik: a Márvány Fotóműhely tagjai. A képzés 10
alkalomból áll.
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Angol újrakezdő és középfokú nyelvtanfolyam felnőtteknek
szerdai illetve csütörtöki napokon 18-tól 20 óráig (május végéig). Vezeti: Baráthné Kutasi Györgyi
nyelvtanár.
Angol szakkör foglalkozásai
hétfői napokon 17 órai és 17,30 órai kezdettel
Folyamatosan tartjuk a (nyári szünet kivételével) két óvodás korú csoportnak az. Foglalkozásvezető
Baráthné Kutasi Györgyi nyelvtanár.
Tornák
nyugdíjas torna: keddi napokon 8,15-től 9,15 óráig, vezeti dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász
baba-mama torna: keddi napokon 9,30-tól 10,30-ig (egy éves kor felett) és 10,30-tól 11,30-ig (egy
éves korig) , vezeti dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász
szülésre felkészítő torna: keddi napokon 16-tól 17 óráig , vezeti dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász
kismama torna: keddi napokon 17-től 18 óráig , vezeti dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász
egészségmegőrző torna : keddi és csütörtöki napokon 14,30-tól 15,30 óráig , vezeti dr. Vitaszek
Lászlóné gyógytornász
alakformáló torna: keddi és csütörtöki napokon 18,30-tól 19,30 óráig , vezeti Kvasz Edit aerobic
oktató
taekbo edzés: keddi és csütörtöki napokon 19,45-től 20,45 óráig , vezeti Skumáthné Harmati Nikolett
Taekwondo edzés ovisoknak: csütörtöki napokon 16-30-tól 17,30 óráig tart óvodás korosztálynak
alapozó edzéseket Krajcsó István IV. danos mester

eMagyarország pont - internet szolgáltatást
A nyári időszak kivételével hétköznapokon 10-től 16 óráig
A közösségi ház helyiségeit folyamatosan bérbe
termékbemutatókra, családi típusú összejövetelekre.

adjuk

vásárokra,

továbbképzésekre,

Együttműködési megállapodásainkat megújítottuk a Lencsési Általános Iskolával, a Lakótelepi
Tömegsport Egyesülettel, a Városi Polgárőr Egyesülettel helyiségek használata, programok
részfeladatainak ellátása és biztosítása tárgyában.

Önként vállalt feladatok
Rendezvények, események
Lengyel Alkotmány Ünnepe és a Lengyel Függetlenség Napja
Május 5. és november 10.
Lengyel Nemzetiségi Önkormányzattal és a Lengyel-Magyar Baráti Társasággal közösen tartunk
megemlékezést a Lengyel Alkotmány Napja illetve a Lengyel Függetlenség Napja alkalmából.
András-napi Kolbászparádé
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December 1.
A Részönkormányzat anyagi támogatásával szervezzük meg idén is a programot. Tizenegyedik
alkalommal lesz kolbászgyúró verseny a lakótelepen működő intézmények és civil szervezetek
csapatainak közreműködésével. A Féja Géza téren felállított sátorban 650 adag székelykáposztát
fogunk lefőzetni, mely 12 órakor sült kolbásszal együtt kerül kóstoltatásra az érdeklődők körében.
Kísérő rendezvényként adventi játszóházzal várjuk a családokat.

Üzemeltetés
Ahhoz, hogy a munkatervben szereplő nagyrendezvényeket meg tudjuk valósítani (Gyermeknapi-,
Szent István Napi Előzetes, Pódium Estek, Digiporáma Fesztivál, „Csak tiszta forrásból…”) szükség van
a város Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sportbizottsága kiemelt, és a részönkormányzat
támogatásaira, legalább a tavalyival azonos nagyságrendben. Fontos továbbá a saját bevétel tavalyit
megközelítő szintjének az elérése, hisz számos programot ebből finanszírozunk, és ez igaz a
képviselői és a szponzori támogatásokra is.
A közösségi ház alapítása óta először 2013-ban bevezettük a kisközösségek részére a tagdíjat 1000.Ft/fő/év nagyságrendben. A befizetendő összeg elsősorban a közösségi ház általános fenntartási
költségeihez való hozzájárulás. A tavalyi években anyagi helyzetünk lehetővé tette, hogy a beszedett
összegek jelentős részét visszaforgassuk az adott klub utolsó negyedéves programjaira.
A látogatottság tekintetében igyekszünk elérni vagy meghaladni a tavalyi mutatókat.
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JAMINAI KÖZÖSSÉGI HÁZ

Alapellátás
Rendezvények, események
Ökomenikus Istentisztelet
2018. január 20.
Az ökumenikus nemzetközi imahét a keresztény egyházak világszerte közös imahete, amelyet évről
évre januárban rendeznek meg. Ennek a része ez az esemény.
„De nehéz az iskolatáska…”
2018. január 26.
Iskola-előkészítésről szóló fórum óvodás korú gyermekek szüleinek szakemberek és pedagógusok
bevonásával. Az előadók között szerepel óvodapedagógus, gyógypedagógus, /klinikai
szakpszichológus/gyermekpszichiáter, általános iskolai tanító.
Farsang – Családi nap
2018. február 17.
A Csabai Farsang programsorozathoz kapcsolódva a hagyományos helyi kulturális értékekre építve, a
farsangi ünnepkör jellegzetes szokásait és tevékenységeit bemutatva szervezzük a családi délutánt,
elsősorban a gyerekekre fókuszálva. A farsangot a Macskák világnapja jegyében tervezzük
megvalósítani.

Stark Adolf Kertbarát Kör tereprendező akció
2018. tavasz
A Stark Adolf Kertbarát Kör a Jaminai Közösségi Ház kollektívájával karöltve, az Erzsébethelyi
Általános Iskola diákjai, valamint a Jaminai Részönkormányzat képviselőinek bevonásával szeretné a
Rózsa utcai sportpálya területét és környékét rendezettebbé tenni, hiszen igen nagy kihasználtsággal
rendelkezik a pálya, de a környezetének rendbetétele elengedhetetlen a további használathoz.
A Stark Adolf Kertbarát Kör rajzpályázata
2018. tavasz, ősz
Ismét tervezzük a Kertbarát Kör közreműködésével megvalósuló rajzpályázatunkat, amelyet a
Békéscsabán működő iskolák és óvodák számára írunk ki, kertészeti, természeti témával
kapcsolatban, évi két alkalommal.
Húsvéti családi program játszóházzal
2018. április 7.
Délutáni program családok számára (nyuszi futtatás, tojásfestés, ajtódíszek készítése, locsolóvers
tanulás, rajzolás-festés stb.)

77

Baba - Mama Klub évzáró rendezvénye, nyárköszöntője
2018. június közepe
Kisgyermekes családok részére szervezett játékos, vetélkedős családi nap a Jaminai Védőnők
együttműködésével.
Programok biztosítása a nyári szünetben kisiskolások számára
2018. június-augusztus
Az Erzsébethelyi Általános Iskola nyári napközis táborával való együttműködés, ahol a gyerekek heti
három napon délelőttönként különböző programokra jelentkezhetnek a Közösségi Házba. Az idén is
tervezzük a kézműves, Xbox és Főző Iskola programjainkat.
Jaminai Családi Nap
2018. augusztus
A Jaminai Településrészi Önkormányzat támogatásával megvalósuló családi program koncertekkel,
gyermekprogrammal, kézműves foglalkozással, főzőversennyel megfűszerezve. A Családi Nap
helyszínéül a Bessenyei utcai sportpálya szolgál.
Jaminai Futóverseny
2018. szeptember
Jaminában először kívánunk futóversenyt rendezni. Az indulás a Közösségi Ház elől történne, az
útvonalat pedig több távon határoznánk meg, a gyermekek és felnőttek állóképességének
figyelembevételével. A futóverseny terveink szerint közérdekű célokat szolgálna.
Szent Mihály Napi Forgatag
2018. szeptember 28.
Az egy napos rendezvényen délelőtt az óvodás korosztály, délután pedig az iskolás korosztály részére
szervezünk előadással összekötött kézműves és játék programot. Az előadások interaktív formában,
mesékkel mutatják be a Szent Mihály Napi szokásokat.
Este a felnőttek részére szervezünk előadást a témához kapcsolódóan.
Jaminai Egészséghét
2018. október 15-19.
Ez évben is tervezzük az Egészséghét megvalósítását, amelynek keretében az érdeklődőknek
lehetősége nyílna ingyenes tornákon, ingyenes egészségügyi állapotfelméréseken való részvételre,
valamint a hét folyamán különböző egészségügyi területen dolgozó szakemberek bevonásával
tartanánk Egészségügyi Fórumot. Programunkban szintén szeretnénk gyümölcsöt osztani a jaminai
óvodákban, és a bölcsődében.

Közösségek karácsonyi, év végi ünnepségei:
Békéscsaba Városi Nagycsaládosok Egyesülete
Új Forrás Baptista Gyülekezet
Varázsének csoport
Varázsmező csoport
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Helyet biztosítunk a saját és külső közösségeinknek, hogy külön rendezvényen készüljenek a
Karácsonyra.

Sorozatok
Irodalmi teadélután
2018. márciustól havonta egy alkalommal
Az Irodalmi teadélutánokat tovább folytatjuk. Az összejövetelek alkalmával egy-egy kedvelt ismert,
vagy a résztvevők által írt verset mutatunk be, kellemes beszélgetéssel egybekötött közös teázás
alkalmával. A teadélutánokra egy-egy ismert személyiséget tervezünk meghívni vendég előadóként.
A Stark Adolf Kertbarát Kör Kertbarát Vetélkedője
2018. tavasz, ősz, tél
Ebben az évben is tervezzük a Stark Adolf Kertbarát Körrel közösen megszervezett Kertbarát
Vetélkedőt, az eddigiektől eltérően azonban több fordulóban szeretnénk megvalósítani, illetve nem
csak jaminai, hanem a városi iskolák diákjait is tervezzük bevonni.
A vetélkedő célja, hogy felmérje az iskoláskorú gyermekek kertműveléssel, növénytermesztéssel
kapcsolatos tudását, valamint az, hogy a Kertbarát Kör tagjai hasznos tanácsokkal lássák el az
érdeklődő gyermekeket, ezáltal megalapozva a kertművelés szeretetét.
Jam in Jamina
2018. januártól havi egy alkalommal
A Jam in Jamina létrejöttét a zene szeretete ihlette. Klub jelleggel működik, amatőr és profi zenészek
közreműködésével. A közös örömzenélésre mindenkit várnak, aki énekel, zenél vagy csak egy jó
társaságban eltöltött kikapcsolódásra vágyik.

JamiNap - családi hagyományőrző program
2018. április 21.
Célunk a városrész helyi értékeinek feltárása, bemutatása, kapcsolatok építése, kiszélesítése
különböző tevékenységeken és bemutatókon keresztül. További célunk a rendezvény szervezésébe is
a helyi közösségeket, csoportokat, civil szervezeteket, intézményeket, vállalkozókat és őket
együttműködésre serkenteni, kapcsolataikat bővíteni, hálózatot építeni. A helyi kisközösségeket
támogatni a megerősödésben és bemutatkozási lehetőséget adni nekik, ezáltal ismertségük
növelését elősegíteni.
Tervezett program:
 Helyi termelők kiállítása
 Mesterség bemutatók (nemezelés, gyöngyözés, bőrözés, kosárfonás, ötvösség, fafaragás, hímzés,
agyagozás, kovács)
 Közösségeink és helyi hagyományőrző csoportok, jaminai óvodák, és iskolák bemutatója
 Kézműves kiállítás
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Gasztronómiai bemutató kóstolással helyi termelőktől
Záró koncert

Kiállítások
2018. január 20. és február 12. között
Kaczkó Erzsébet festőművész „Otthon” című kiállítása
A festőművész a képein keresztül igyekszik bemutatni az otthont, ahol élt, a helyszíneket, amelyekkel
gyermekkorától kezdve találkozott. Olajfestményein valóságszerűen ábrázolja mindezeket.
A Magyar Kultúra Napjához igazodva tervezzük a kiállítás megvalósítását, a helyi iskola diákkórusának
és más művészek bevonásával.
2018. február 14. és március 12. között
„Képek a múltból” - Interaktív fotókiállítás
A kiállítást a Házban működő csoportok, elsősorban jaminai tagjainak és azok idős rokonainak régi
esküvői fotóiból kívánjuk összeállítani. A régi képeken feltüntetjük, hogy kiket ábrázolnak, így az itt
lakók megismerhetik egymás felmenőit és családfák tisztázódhatnak. A kiállítás megnyitása után
lehetőséget biztosítanánk a pároknak fotózásra (terveink szerint Kádár Ferkó Fotószínházának
bevonásával), ahol a hátteret a régi fotók biztosítanák majd.
2018. március16. és április 30. között
Blahut Károly fotóiból készült kiállítás
A művész a Márvány Fotóműhely tagjaként az élete során tett kirándulások alkalmával készített
fotókat tárja a nyilvánosság elé. Képei között egyaránt találunk fekete-fehér, és színes technikával
készültet is.
2018. május 4. és június 11. között
László Henriett tűzzománc képeinek és festményeinek kiállítása
A kiállítást nagyrészt az amatőr művész tűzzománc képei alkotják, de olajfestmények is gazdagítják
azt. A tűzzománcból készült képek elsősorban a magyar mitológia témaköreit ölelik fel.
2018. június 15. és augusztus 12. között
Lócskai Henriett fotókiállítása
A kiállítás fotóin portrék láthatók, de a fotós nagy előszeretettel kapja lencsevégre az egyes
életképeket is. Képeinél mind a színes, mind a fekete-fehér látványvilágot alkalmazza.

2018. szeptember 7. és október 8. között
A Népi Díszítőművész Szakkör kiállítása
A közösségi házban működő szakkör dekoratív, mindennapi használtra is alkalmas tárgyait, hímzett
ruháit mutatjuk be a látogatóinknak. A motívumok mai alkalmazásának bemutatásával még inkább
kedvet kívánunk teremteni a népi kultúra továbbvitelére.
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2018. október 12. és november 27. között
Az Erzsébethelyi Általános iskolai tanárainak kiállítása
A Erzsébethelyi Általános Iskola Rózsa utcai épületének falai között működik egy szakkör, ahol lelkes
amatőr tanárok gyűlnek össze, és készítik el műveiket. Az alkalmazott technikák között található
selyemnyomat, akvarell, olajfestés, de szénrajz is, így igen színes kiállítási anyagot láthatnak majd az
ide látogatók.

2018. november 30. és december 31. között
Bácsfalvi Zoltán festménykiállítása
Az amatőr festőművész tűzoltóként dolgozik, így képein hivatását is nagy előszeretettel jeleníti meg,
de olajfestményei legnagyobb részét a természet szépségei ihlették.

Közösségeink
Stark Adolf Kertbarát Kör
Időpont, gyakoriság: a hónap első hétfője 16 óra, havi 1 alkalom
Vezető: Hankó János elnök
Közösségszervező: Gajdács-Leszkó Georgina
A több mint 50 éve működő Stark Adolf Kertbarát Kör az egyik legrégebbi szervezet, amely
Békéscsabán működik. Vezetője Hankó János, a tagokkal közösen éves programot szervez a tagok
részére a közösségi ház támogatásával. A közösségi ház helyet biztosít a kertbarát kör találkozóinak,
igény szerint végzi az adminisztratív és szervezési feladatokat (pl. találkozók jelenléti íve, bor, pálinka
és kolbász verseny lebonyolítása, rajzpályázat szervezése, lebonyolítása, helyi önkormányzati
pályázatok írása, és ezek adminisztrációs és elszámolási ügyeinek intézése).
Éves programjaikban szerepelnek szakmai kirándulások, tapasztalatcserék, bemutatók, aktuális kerti
és szőlészeti tennivalók megbeszélése. A csoport együttműködik és közös foglalkozásokat is tart a
Lencsési Közösségi Házban működő Kertbarát Körrel.
Népi Díszítőművész Szakkör
Időpont, gyakoriság: kéthetente szombat 15 óra, havi 2 alkalom
Vezető: Baráth Éva szakmai vezető
Közösségszervező: Gajdács-Leszkó Georgina
A szakköri foglalkozásokon a tagok hagyományos hímzés technikákat tanulnak, átadják egymásnak
saját tapasztalataikat, illetve a foglalkozásokon tanultak segítségével otthon elkészülő anyagokat
főképp saját használatra, ajándékozásra készítik. Tagjai a közép és az idősebb korosztályból kerülnek
ki, így állandó, jó hangulatú baráti közösség alakult ki. A szakkör folyamatosan nyitott a fiatalabb
korosztály számára, ezért is fontos a hagyományos technikákat a mai használatra átírni. A közösségi
ház a szakkört pályázati források megszerzésével, az infrastrukturális háttér biztosításával, közös
programok szervezésével segíti. A szakkör az eddigi munkáját folytatja, céljuk a magasabb
színvonalon végzett munka, és a nemzetközi kapcsolatok kiszélesítése ebben az évben.
Varázsmező Kreatív Kézműves Játszóház
Időpont, gyakoriság: minden kedd 10 óra, heti 1 alkalom
Vezető: Péter Enikő
Közösségszervező: Gajdács-Leszkó Georgina
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A Varázsmező egy, a kisgyermekes családoknak szóló kézműves játszóház. Elsősorban 1-3 éves korú
gyermekeket várunk a szülővel, nagyszülővel. A foglalkozások időtartama 1-1,5 óra, amelyen
igyekszünk tartalmas időtöltést biztosítani a kisgyermekeknek és szüleiknek, valamint lehetőség van a
kisgyermekes anyukáknak találkozásokra, tapasztalatcserékre is.
Minden alkalommal más-más technikát használunk, különböző anyagok felhasználásával egyszerű
tárgyakat, képeket készítünk. A kézügyesség és kreativitás fejlesztése mellett fontos szerepe van a
zenének, éneklésnek, ritmikus játékoknak is. Az egyes foglalkozásokon lehetősége van a
gyermekeknek kipróbálni különféle fejlesztő játékokat, egyszerű hangszereket és csörgőket.
Baba-Mama Klub
Időpont, gyakoriság: kéthetente hétfő 10 óra, havi 2 alkalom
Vezetők: a Jaminai Védőnői Szolgálat munkatársai
Közösségszervező: Gajdács-Leszkó Georgina
Kéthetente a jaminai védőnőkkel közösen működtetjük a Baba-Mama Klubot, ahol különböző
témákkal várjuk a kismamákat és tanácsadói szolgálatot látnak el a védőnők. Előadásokat szervezünk
kisgyerekes témákban és június első felében egy közös családi napot szervezünk. Nyári szünet
kivételével folyamatos a működtetés.

Ízvadász Főzőklub
Időpont, gyakoriság: kéthetente csütörtök 16.30 óra
Vezető: Szatmáriné Priskin Anita szakmai vezető
Közösségszervező: Gajdács-Leszkó Georgina
A 2 heti rendszerességgel megtartott klubfoglalkozásokon a klubvezető segítségével különböző
nemzetek ételeit készítik el a résztvevők. A foglalkozások végén közös vacsorával, beszélgetéssel
zárják a találkozóikat. Emellett különböző főzési technikákat sajátítanak el, tapasztalatokat cserélnek.
Ez évben is bővül az országok „látogatása”, amely a foglalkoztató konyha falán kihelyezett táblán
nyomon követhető.
Varázsének - Énekvarázs
Időpont, gyakoriság: kéthetente hétfő 10 óra, havi 2 alkalom
Vezető: Hevesi Imre zenész
Közösségszervező: Gajdács-Leszkó Georgina
A foglalkozásnak helyet adva a kismamák és gyermekeik részére kétheti rendszerességgel továbbra is
tartjuk a zenés, énekes foglalkozásokat, melyeket Hevesi Imre vezet.
Jóga Klub
Időpont, gyakoriság: minden szerda 17.00 óra, havi 4 alkalom
Vezető: Juhász Gabriella
Közösségszervező: Gajdács-Leszkó Georgina
Heti 1 alkalommal Juhász Gabriella vezetésével a résztvevők megismerkedhetnek a jóga elméleti és
gyakorlati alapjaival, frissítő, egészségmegőrző céllal.
2015-ben indult a Jaminai Közösségi Házban egy kezdő jóga tanfolyam, aminek nagy sikere volt.
Azóta a jóga oktatása klubszerűen működik heti rendszerességgel, folyamatosan be lehet kapcsolódni
az összejövetelekbe. Az állandó tagok mellett folyamatosan jönnek új tagok is. A foglalkozásokon
elsősorban a közép- és idősebb korosztály vesz részt, de egyre több fiatal is becsatlakozik a
foglalkozásokba, amelyek családias, baráti légkörűek.
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Baba Játszó-Tér
Időpont, gyakoriság: minden szerda és péntek 10 óra, havi 8 alkalom
Vezető: közösségi ház beosztott munkatársa
Közösségszervező: Gajdács-Leszkó Georgina
Elsősorban kisgyermekes (1-3 éves gyerekek) családok részére biztosítunk „játszóteret” heti 2
délelőttön, ahol biztonságban, szabadon mászhatnak, mozoghatnak a gyerekek és játszhatnak a
szüleikkel, egymással. Ilyenkor használhatják az ugrálóvárat, csúszdát, és a különböző ügyességi
fejlesztő játékainkat. Jó terep a kismamáknak ismerkedésre, közösségi létre, tapasztalatcserére.
Táncos torna
Időpont, gyakoriság: minden csütörtökön 16:30-tól
Vezető: Salló Szonja
Közösségszervező: Gajdács-Leszkó Georgina
A Közösségi Ház táncos torna csoportja 5 éves kortól várja a mozogni vágyó gyermekeket. A
foglalkozások alkalmával a gyermekek mozgáskultúrája, mozgáskoordinációja, egyensúlyérzéke,
ritmusérzéke egyaránt fejlődik. Az egyes alkalmak során tanult koreográfiát a Ház egyéb
rendezvényein mutatják be a csoport tagjai.
Jamina Kórus
2018. januártól minden csütörtökön délelőtt
A Jaminai Közösségi Ház egykori és jelenlegi munkatársai által megalakított amatőr kórus. Alapvető
kórusműveket és ismert dallamokat énekelnek, céljuk a szabadidő hasznos eltöltése a zene
segítségével. Terveik között szerepel egy-egy helyi, közösségi alkalmon való bemutatkozás.
Gerinctorna
Időpont, gyakoriság: hétfő 9 óra, havi 4 alkalom
Vezető: Lukács Józsefné
Kapcsolattartó: Gajdács-Leszkó Georgina
A csoport az idősebb korosztály tagjaiból áll, akik a heti egy órás foglalkozás alatt átmozgatják
testüket. Hát, derék, térd és egyéb mozgásszervi fájdalmak enyhítését segítik, kialakulásukat
csökkentik.
Külső közösségek
Békéscsabai Gazda Nyugdíjas Egyesület
Időpont, gyakoriság: minden szerda 14 óra, havi 4 alkalom
Megbízott vezető: Pécsné Kővári Mária
Kapcsolattartó: Gajdács-Leszkó Georgina
Az egyesület heti találkozóin a tagok átélhetik a közösségi élményeket, beszélgetéseket, lehetőség
van a szórakozásra, kártyázásra. Havi rendszerességgel szerveznek kirándulásokat (egészségmegőrzés
jegyében sokszor gyógy- és termálfürdők látogatása), közösségi programokat (pl. közös névnapok,
születésnap megtartása), zenés összejöveteleket. Igény szerint segítünk az előadásaik (pl.
bűnmegelőzés, egészség témában), programjaik szervezésében. Az egyesület lelkes tagjai önkéntes
munkájukkal segítik a Közösségi Ház rendezvényeit.
Jaminai Szlovák Klub
Időpont, gyakoriság: minden kedd 14 óra, havi 4 alkalom
Vezető: Tóth Mihály
Kapcsolattartó: Gajdács-Leszkó Georgina
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A klub 2016 év elején alakult, mint a Csabai Szlovákok Szervezetének jaminai csoportja. A civil
szervezetnek sok olyan idősebb tagja van, akik Jaminában élnek és már gondot okoz a
városközpontba történő utazás. A Közösségi Ház nagytermében biztosítjuk részükre a közös
összejövetelek helyszínét, a foglalkoztató konyhában lehetőségük van a közös főzésre is. Igény szerint
segítünk az előadások, programjaik szervezésében. A klub tagjai önkéntes munkájukkal segítik a Ház
rendezvényeit.
Újforrás Baptista Gyülekezet
Időpont, gyakoriság: minden vasárnap 10 óra, havi 4 alkalom
Vezető: Krisán Zoltán
Kapcsolattartó: Gajdács-Leszkó Georgina
A gyülekezet a Jaminai Közösségi Házban tartja Istentiszteletét, közösségi ünnepeit. Gyakran hívják
meg más felekezet vezetőit, tagjait vendégségbe, akikkel jó kapcsolatot ápolnak.
Békéscsaba Városi Nagycsaládosok Egyesülete
Időpont, gyakoriság: előre egyeztetett időpontban általában havi 1 alkalom
Vezető: Törökné Lukács Beatrix
Kapcsolattartó: Gajdács-Leszkó Georgina
Nagycsaládosok számára biztosítjuk az ingyenes, színvonalas programokat minden területen. Az
Egyesület tagjai együttműködnek a Ház húsvéti, mindenszenteki és karácsonyi játszóházának
megvalósításában.
Békéscsaba Jaminai Polgárőrség
Időpont, gyakoriság: időszakosan
Vezető: Breznyik András elnök
Kapcsolattartó: Gajdács-Leszkó Georgina
A polgárőrség egyesülete a közösségi házban tartja közgyűléseit, közbiztonsági felügyeletet lát el
nagyobb rendezvényeinknél (pl. Jaminap), illetve napi szinten is figyelik a közösségi ház biztonságát.
MOZDULJ MEG! Baráti Társaság
Időpont, gyakoriság: minden héten
Kapcsolattartó: Gajdács-Leszkó Georgina
Megbízott vezető: Várdainé Faragó Teréz
A Társaságot abból a célból hozták létre, hogy az egészséges életmód jegyében kimozdítsák otthonról
azokat az embereket, akik ugyan tenni akarnak egészségükért, de nincs elég akaraterejük egyedül
nekivágni akár egy esti sétának, vagy kerékpározásnak. A hét két napján közös kerékpározásra, a hét
három napján pedig közös gyaloglásra van lehetőség.
Alakformáló torna
Időpont, gyakoriság: minden hétfő és csütörtök 18:30, havi 8 alkalom
Vezető: Borbola Gyöngyi
Kapcsolattartó: Gajdács-Leszkó Georgina
A foglalkozásokon résztvevők hétfőnként erősítő, csütörtökönként erő- és állóképesség növelő
tornafoglalkozásokon vehetnek részt. Kizárólag nőknek, lányoknak szól.
Senior Torna
Időpont, gyakoriság: kedd 17 óra, havi 4 alkalom
Vezető: Hugyeczné Majoros Csilla
Kapcsolattartó: Gajdács-Leszkó Georgina
2016-ban indult, speciális gyógytorna foglalkozások minden korosztály számára, elsősorban ízületi és
gerinc problémákra.
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Pilates Torna
Időpont, gyakoriság: hétfő 18:30 és szerda 18:30, havi 8 alkalom
Vezető: Gulyás Mihályné
Kapcsolattartó: Gajdács-Leszkó Georgina
A 2016 nyarán alakult csoportban a pilates tornagyakorlatok segítségével edzhetik magukat a
résztvevők. Megnő az izmok és az ízületek állóképessége, csökken a sérülékenységük, illetve egy
esetleges sérülésnél gyorsabb a regenerálódásuk. A módszer valóban egyfajta átmenetet képez a
nyugati és a keleti mozgáskultúra között, ötvözve a keleti jóga jótékony hatásmechanizmusát a
nyugati, kissé erőteljesebb, dinamikusabb mozgásritmikával. Közkedvelt sport a fiatal nők körében is,
így sok fiatal is látogatja a tornát.
Aviva torna
Időpont, gyakoriság: csütörtök 17:30, havi 4 alkalom
Vezető: Lipták Mónika
Kapcsolattartó: Gajdács-Leszkó Georgina
Az Aviva torna 2017 nyarán indult. Formáját tekintve tanfolyam jelleghez hasonlít, hiszen ugyanazon
csoport tagjai heteken keresztül gyakorolják be és alkalmazzák a megtanult mozdulatokat,
gyakorlatokat. A módszer elsősorban az alhas, a belső hasi- és gátizmokat, valamint a farizmokat
mozgatja meg speciális mozdulatsoraival, ezáltal éri el pozitív, gyógyító hatását. Elsősorban nők
számára lett kifejlesztve, de a férfiak is találnak benne nekik szóló gyakorlatokat.
Kezdő hastánc
Időpont, gyakoriság: csütörtök, 18:00, havi 4 alkalom
Vezető: Dukát Erika
Kapcsolattartó: Gajdács-Leszkó Georgina
Kortól és testalkattól függetlenül minden nőnek ajánlott, akit vonz a keleti világ varázsa, aki új színt
vinne mindennapjaiba. Számos kedvező hatása van testnek, léleknek egyaránt. Amellett, hogy növeli
a magabiztosságot, javítja a testtartást, pozitívan hat az emésztésre, vérkeringésre, fejleszti az
egyensúlyérzéket, ritmusérzéket, koordinációt, mélyizmok megmozgatásával formálja a testet.

Részönkormányzati munka
A közösségi ház igény szerint, előre egyeztetett időpontban helyet biztosít a részönkormányzat
működéséhez, összejöveteleihez, szükség esetén segíti egyéb feladatainak ellátását.
A hónap első szerdáin pedig a városrész képviselőinek adunk lehetőséget, hogy fogadóóráikat
megtartsák az intézményben. Fontosnak tartjuk, hogy szakmapolitikai és a helyi társadalmat érintő
kérdésekben egyeztetni tudunk a részönkormányzat vezetőjével, s a részönkormányzati tagok
szívükön viselik az intézmény sorsát.

Képzések
Tortacenter cukrász tanfolyam
Általában havi 1 alkalom
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A tanfolyam kiscsoportos formában működik. A foglalkozások során a tortadíszítés fortélyait
tanulhatják meg a résztvevők. A Közösségi Ház konyhája kitűnő helyszín a képzésre.
Játékos angol foglalkozások óvodás gyermekeknek
Minden szerdán, csütörtökön 16:15-től
Az angol foglalkozásokat szerdán és csütörtökön délután tartjuk, ahol játékos formában tanulhatnak
angolul a gyermekek, sok-sok zene és mozgás mellett. Az egyes alkalmak elsősorban a
szókincsfejlesztés jegyében telnek.
English Clubs
Szombatonként 9-től 12 óráig, havi 3 alkalom
Az English Clubs elsősorban a kisiskolás korosztály számára biztosítja a játékos angoltanulást. Az
órákon nagy hangsúlyt fektetünk a szövegértés- és szókincs fejlesztésére. A megszerzett tudást angol
nyelvű dalok elsajátításával alapozzuk meg. A foglalkozások jó alapot biztosítanak azoknak a
gyermekeknek, akik nyelvvizsgát kívánnak majd tenni.

Táborok
Mesebeli sütitábor
2018. június
A Tündérkert Óvoda Tompa utcai telephelyének zárva tartási idejére, óvodásoknak tervezett tábor,
amelyen a mesék és a mesébe illő sütemények világába kalauzoljuk el a kisgyermekeket.
Tesz Vesz Tábor
2018. július
A lakókörnyezetünk és a természet számtalan olyan tárgyat és anyagot kínál, amit felhasználhatunk
játékkészítésre, tárgyak alkotásra, meglévő dolgaink díszítésére, átalakítására. A tábor foglalkozásain
festve, rajzolva, vágva, ragasztva, ügyeskedve újrahasznosítjuk környezetünk „kincseit” ezzel is védve,
óvva természetet. Természetesen lesz idő játékra, mozgásra, barátkozásra.
Ovis angol tábor
2018. július
Az angol táborba hétfőtől péntekig várjuk azokat az óvodás korú gyermekeket, akik szeretnének
megismerkedni az angol és amerikai mesék hőseivel, szeretnének angol dalokat megtanulni, és
emellett sokat játszani és ismerkedni a táborba érkező társaikkal.
English Clubs angol tábor
2018. július
A tábor hétfőtől péntekig várja azokat az iskoláskorú gyermekeket, akik szeretnének részt venni egy
képzeletbeli utazáson a világ földrészein, mindezt angolul. A délelőtt folyamán angol nyelven
sajátítjuk el az utazás rejtelmeit az indulástól a megérkezésig, szerepjáték formájában, a délután
folyamán Jamina városrészben kirándulunk.
Kisművész Kreatív Főzőtábor
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2018. augusztus
A Kisművész Kreatív Főzőtábor alap ötlete az, hogy a 7-10 éves korosztály gyermekei számára
élményszerű tapasztalatot nyújtsunk az egyes ételek elő- és elkészítése során, mialatt fejleszthetik
saját kreativitásukat a „szakácsművészet” területén.
Önként vállat tevékenységek
Rendezvények, események

Remény-Lak Állatvédő Egyesület Jótékonysági Bál
2018. január 21.
A Remény-Lak Állatvédő Egyesület első jótékonysági bálja. Az Egyesület a bevételt a hontalan kutyák
elhelyezésére szánt tanya fejlesztésére, az állatok ellátásának támogatására fordítja.
Békéscsabai Tündérkert Óvoda Szegfű- Batyus Bál
2018. február 10.
Évi egy alkalommal együttműködés keretében helyet biztosítunk közösségi rendezvényeiknek
mindkét telephely számára. A rendezvény jótékonysági célokat is szolgál az óvoda támogatására.
Matróz Horgász Egyesület Közgyűlés
2018. február 11.
A Matróz Horgász Egyesület évi egy alkalommal a Közösségi Házban tartja éves közgyűlését, ahol az
elmúlt év tapasztalatait és az új év során felmerülő feladatokat ismertetik a résztvevőkkel.
Mackó-Kuckó Óvoda Farsangi Jótékonysági Bál
2018. február 24.
A Mackó-Kuckó Óvodával kötött együttműködés keretében évi egy alkalommal lehetőséget
biztosítunk az intézmény közösségi rendezvénye számára. A farsangi bált jótékonysági célból tervezik
megvalósítani, a befolyt összeg az óvoda fejlesztését szolgálja majd.
Százlábú Egyesület Közgyűlés
2018. március
A Százlábú Egyesület márciusban tartja éves közgyűlését, ahol ismerteti az éves kirándulások és túrák
tervezeteit.
Csabai Raktárszövetkezet közgyűlés
2018. március, 2018. december
A Csabai Raktárszövetkezet évi két alkalommal tartja meg közgyűlését, amelyen egy közösen elköltött
estebéd mellett a vezetőség tagjai ismertetik a Szövetkezet működését, az abban történt
változásokat, a jövőbeli célokat.
Békéscsabai Tündérkert Óvoda Tompa – Batyus Bál
2018. március 24.
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Évi egy alkalommal együttműködés keretében helyet biztosítunk közösségi rendezvényeiknek. A
rendezvény jótékonysági célokat is szolgál az óvoda támogatására.
Polgárőr Közgyűlés
2018. április
A Jaminai Polgárőr Egyesület szervezésében megvalósuló közgyűlés éves alkalma, amelyen a
környező települések polgárőrei a meghívottak. A közgyűlésen ismertetésre kerülnek az Egyesület
működését érintő kérdések, javaslatok, valamint a többi szervezettel való együttműködés formája is
megvitatásra kerül.
BMH MÖBK csapatépítő vacsora
2018. május
A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal békéscsabai kirendeltségének munkatársai évi egy
alkalommal csapatépítő jelleggel szervezik meg vacsorájukat.
Mezőker Kft. csapatépítő vacsora
2018. október
A Mezőker Kft. munkatársai évente rendezik meg zenés csapatépítő vacsorájukat, amelyen a kft.
minden munkatársa részt vesz.
BMH MÖBK évzáró vacsora
2018. december
Hagyományteremtő jelleggel a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal békéscsabai kirendeltségének
munkatársai decemberben tartják zenés évzáró vacsorájukat, amelyen a Hivatal minden jelenlegi,
illetve korábbi dolgozója részt vesz.
Százlábú Egyesület Évzáró Klubest
2018. december
Az Egyesület tagjai decemberben tartják évzáró klubestjüket, amelyen beszámolnak az elmúlt év
során megvalósult programokról.
Békéscsabai Városi Nagycsaládosok Egyesülete Mikulás ünnepség
2018. december
Az Egyesület minden évben megrendezi Mikulás ünnepségét, ahová ellátogat a Mikulás és
megajándékozza a résztvevő családokat a „Nagy könyvbe” írt jóságlista alapján, majd közös
vacsorával zárják az alkalmat.
Békéscsabai Városi Nagycsaládosok Egyesülete Karácsonyváró Játszóház
2018. december
Az Egyesület minden évben megrendezi Karácsonyváró Játszóházát, ahol minden korosztály számára
készülnek kézműves foglalkozással, ételkóstolóval, lehetőség van házi szaloncukor készítésére, az
alkalmat pedig közös gyertyagyújtással zárják.
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Egyéb önként vállalt tevékenységek

Kánaán Vásár
2018. január, május, december
A Kánaán Vásárban használati tárgyakat, ruhaneműket lehet megvásárolni kedvező áron. A vásár
időtartama másfél óra.
A közösségi ház helyiségeit folyamatosan bérbe
termékbemutatókra, családi típusú összejövetelekre.

adjuk

vásárokra,

továbbképzésekre,

Üzemeltetés
A ház látogatottsága miatt továbbra is fontos a látogatóink parkolásának megoldásán elgondolkodni.
Napi üzemeltetési feladatokat a közösségi ház szakmai vezetője ellenőrzi. Fontos a tagintézmény
folyamatos és rendszeres állapotellenőrzése, hibák, hiányosságok jelzése a központ felé – szükség
esetén árajánlatok beszerzése.
A tagintézmény rendeltetésszerű használatához folyamatosan szükséges a napi takarítás rugalmas
munkaidőben, a rendezvényekhez igazítva.
Figyelni kell a javítást, felújítást igénylő munkákat, ezeket időben meghatározni és a hibákat minél
hamarabb elhárítani vagy elháríttatni.
Házirend elkészítése, módosítása évente szükséges. Tűzvédelmi Rend és egyéb szabályzatok a
központ által kerülnek meghatározásra.
Hibajavítási tevékenységünk alapvetően kétféle módon zajlik, a nagyobb terjedelmű problémák
javítása a központ műszaki vezetőjével egyeztetve és az ő intézkedése során történik, kis volumenű
javításokat a közösségi házban dolgozó munkatársak által oldjuk meg a szakmai vezető
felügyeletével.
Mivel a közösségi ház 2018-ban egy fő szakmai munkatárssal kevesebb létszámmal kell, hogy
kiszolgálja a felmerülő igényeket – nagy valószínűséggel azokban a hétköznapi órában, amikor nincs
rendezvény, foglalkozás, akkor épületünket zárva kell majd tartani. Mindezt annak érdekében, hogy a
megmaradó munkatársak munkaidőkerete ne sérüljön.
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Munkácsy Emlékház

Alapellátás
Állandó kiállítások
Munkácsy Mihály Békéscsabán
Változatlanul a Magyar Nemzeti Galéria által kölcsönzött 21 Munkácsy Mihály és 1 db Szamossy Elek
a feleségét ábrázoló festménye, illetve 1 db békéscsabai magángyűjtő állítólagosan Munkácsy korai
időszakában, az asztalos mesteréről – Láng Györgyről - festett portréja alapján tudjuk Munkácsy
életét, munkásságát, művészeti korszakait bemutatni a látogatóknak.
2017. november végén lejárt a képek kölcsönzési ideje, a meghosszabbítási kérelmet intézményünk
elindította a Szépművészeti Múzeum főigazgatója felé.
Az Omaszta-kúria
A család megmaradt és kiállítás-kész állapotba hozott bútorait, arcképeit, tárgyait továbbra is a
Békéscsabai Evangélikus Gyülekezet kölcsönzi számunkra. Megvásárlásuk a város által azért is fontos
lenne, mert az országban csupán néhány helyen van ilyen eredeti kúria-enteriőr.

Rendezvények, események
A Magyar Kultúra Ünnepe
(2018. január 20.)
A Magyar Kultúra Ünnepéhez kapcsolódva hagyományosan egy időszaki kiállítás megnyitásával, idén
Kohán György festőművész alkotásait bemutató tárlattal és egy műterem-látogatással járulunk hozzá
a rendezvénysorozathoz. 2018-ban Plesovszki Klára keramikus műhelyébe látogatunk el, ahol a
kerámiafestés és díszítés munkálataival ismerkedhetünk meg.

Csabai Farsang
(2018. február 22-és 23.)
Idén is megrendezésre kerül a már hagyománynak számító Ovis farsang, a kicsiknek Hevesi Imi bácsi
kedveskedik gyermekműsorral, amely után kreatív kézműves foglalkozáson vehetnek részt. Pénteken
pedig a régi csabai télbúcsúztató hagyományokat felelevenítő Asszonyfarsangra kerül sor, farsangi
ételek készítésével és borkóstolóval egybekötve.
Kisnemesi Otthonok 17. Országos Találkozója
(2018. március 22-23.)
A vidéki műemléki konferenciák megritkult eseményeinek kitartó rendezvényére 2018-ban március
22-23-án kerül sor a szervezésünkben, mert a szokásos időpont, március utolsó hete már a húsvéti
ünnepekre esne.
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A két napos konferencia első napján, csütörtök délután előadások hangzanak el műemlékekben
működő múzeumok helyzetéről, nagy lélegzetű felújítások sikeréről és a múzeumi szemléltetés új
módszereiről.
A pénteki napon kirándulást teszünk Zsáka, Bakonszeg, Nagyrábé műemlékeinek megtekintésére.
A Békés Megyei Építész Kamara közreműködésével az építészek kredit pontjai nőnek a részvétellel,
így nem csak az előadók között, hanem a közönség soraiban is sok szakember lesz majd.
Múzeumok Világnapja
(2018. május 18.)
A világnap üzenete: amit a múzeumok láttatnak, az nem holt anyag, hanem létünk előzménye,
kultúránk, emberi mivoltunk szimbóluma.
Ehhez a gondolathoz kapcsolódva az idei évben a gyulai Erkel Emlékház anyagából nyitunk
fotókiállítást a világnap tiszteletére.
Múzeumok Éjszakája
(2018.június 23.)
A 2018-as évben is csatlakozunk az országos rendezvénysorozathoz. A központi témával
összefüggésben rendhagyó tárlatvezetéseket, szórakoztató előadásokat, családi játékokat és az este
fénypontjaként egy koncertet tervezünk.
Látványos, időszaki kiállítást is tervezünk a napra: egy magángyűjtő anyagából egyedi
petróleumlámpákat mutatunk be a közönségnek.
Kulturális Örökség Napjai
(2018.szeptember 15-16.)
Hagyományosan szeptember harmadik hétvégéje a Kulturális Örökség Napjai országos rendezvény
időpontja. A szombati napon a megadott témához kapcsolódó városi túrát, vasárnap pedig a
gyerekeknek játszóházat szervezünk kézműves foglalkozásokkal és társasjátékokkal.
Az előző évi tapasztalatokból leszűrtük, hogy szélesebb körű marketingtevékenység szükséges a
részvételi létszám emelkedéséhez.
Szent Mihály napi csabaiságok
(2018. szeptember 28.)
Népi életképek az Emlékházban
A Szent Mihály nap tiszteletére rendhagyó tárlatvezetéssel készülünk az érdeklődőknek Munkácsy
Mihály népi életképeire fókuszálva.
Ezen kívül a délelőtt folyamán színes előadásokkal és bemutatókkal felelevenítjük a Mihály-naphoz
kötődő hagyományokat, az udvaron pedig kézműves és gasztronómiai termékek kirakódó vásárát
rendezzük meg.

Idősek világnapja
(2018. október 2.)
A világnaphoz kapcsolódva egy amatőr színjátszó csoport előadásával lepjük meg az időseket. A
Kötegyáni Amatőr Színjátszó csoport a My Fair Lady egy jelenetének bemutatásával kedveskedik
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nyugdíjas látogatóinknak és természetesen minden érdeklődőnek. Az előadás után lehetőséget
teremtünk az idősek és a fiatalok eszmecseréjére a színdarab kapcsán.
Múzeumok Őszi Fesztiválja
(2018. október 3-november 11.)
A Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum támogatásával megvalósuló rendezvényekre lehet
pályázatot benyújtani különféle témákban. Általában városi séták, nyitott ajtós programok, utazó
múzeum, irodalmi találkozások a múzeumban és őszbúcsúztató Márton-napi családi nap szerepel a
kiírásban. Az idei évben is szeretnénk pályázni. Ez országos műsorfüzet és internetes megjelenést is
jelent.
Alkotó nők köre
(2018. december 14.)
Folytatjuk az Alkotó nők köre rendezvényt, amelyen, egy-egy képzőművészettel, zenével vagy
irodalommal foglalkozó hölgyet mutatunk be. Ez hagyományosan a karácsonyi záró programunk is
egyben.

Időszaki kiállítások
Magyar Kultúra Ünnepe (2018.január 20.)
A Magyar Kultúra Ünnepe nyitányaként kiállításra kerül a gyulai Erkel Ferenc Kulturális Nonprofit Kft.
Kohán anyagából kölcsönzött, 8 alkotásból álló anyag.
Kohán György festőművész életéről, munkásságáról Árpási Zoltán újságíró és Gyöpös Viktória
restaurátor beszélget az érdeklődőkkel.
A tárlat február 25-ig lesz látogatható.
„Munkácsy születésnapjára (2018. február 21.)
Az idén ezt a jeles napot Munkácsy Mihály személyes használati tárgyaiból nyitott kiállítással
ünnepeljük, melyet a felújítás miatt épp zárva tartó Munkácsy Mihály Múzeumból kölcsönzünk.
A kiállítás célja a készülő Munkácsy Kulturális Negyed köztudatbeli erősítése.
Nagy-Magyarország textilkultúrája - Országos Textiles Konferencia kiállítása (2018. március 9.)
A kiállítás a Békés Megyei Népművészeti Egyesület anyagából valósul meg.
2018. április 9-ig látogatható.
Magyar Fotográfia Napja (2018. augusztus 29.)
A Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége kezdeményezte a Magyar Fotográfia
Napjának megünneplését. Ezen a napon készült Magyarországon először nyilvános rendezvényen
fénykép (dagerrotípia). E jeles nap alkalmából a békéscsabai Príma-díjas fotóművész, Martin Gábor
munkáiból nyitott tárlatot tekinthetik meg az érdeklődők.
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Magyar Festészet Napja (2018. október 18.)
„Új utakon Munkácsy nyomában” Munkácsy-díjas kortárs képzőművészeket bemutató
sorozatunkban Kopasz Tamás festőművésszel ismerkedhet meg a közönség. Szokásosan a kamara
kiállítás megnyitóján egy beszélgetés zajlik művésszel életútjáról, művei hátteréről.

Művészeti ismeretterjesztés, sorozatok
Ismét meghirdetjük jól bevált, eszközrendszerrel ellátott ismeretterjesztő foglalkozásainkat.
Óvodásoknak és alsó tagozatos diákoknak interaktív előadásokat tartunk „Művészeti ágak a
Munkácsy Emlékházban” címmel. Az építészet, festészet és szobrászat témakörében zajló művészeti
foglalkozásokat a korcsoporthoz illeszkedő tárlatvezetés előzi meg.
Emellett folytatódik Pincétől a padlásig, Élet a kúriában sorozatunk is.
Családi napok
2018. március 31. Tavaszváró, húsvéti kézműves foglalkozásokkal
2018. november 10. Márton napi őszbúcsúztató
2018. december 8. Téli családi nap, karácsonyi forgatag

Saját közösségek
Kisfestő szakkör
Csütörtökönként 16.30-17.30 óráig heti rendszerességgel.
Vezető: Baji Miklós Zoltán, képzőművész
Kapcsolattartó: Bogdán Adrienn
4-től 12 éves korú gyermekek részvételével zajlanak a művészeti foglalkozások. Rajzolnak, többféle
festészeti technikát, agyagozást kipróbálnak ezeken az alkalmakon Baji Miklós Zoltán vezetésével.
Városi és országos pályázatokra, kiállításokra készítenek munkákat nagy sikerrel.
Az érdeklődésre való tekintettel 2018-ban is szeretnénk tovább működtetni a szakkört.

Táborok
Élet a kúriában tábor (2018.június 26-29.)
Adorján Lászlóné szakmai vezetésével a ház régi hangulatát felelevenítő foglalkozások zajlanak. Szóba
kerül a háztartás, az ezüstpucolás, terítés, sütés. Emlékkönyv, ékszeres doboz ékszerek, legyezők
készülnek. Jelmezes szituációs játékok során ismerkednek a ma is aktuális illemszabályokkal, legyezőés virágnyelvvel, a teadélutánok szokásaival a gyerekek.
Kisfestő tábor (2018. augusztus 13-17.)
Tervek szerint az idén is tovább folytatjuk a nagy népszerűségnek örvendő Kisfestő táborunkat . A
délelőtti foglalkozásokat Baji Miklós Zoltán vezeti, többféle érdekes festészeti, illetve szobrászati
technikával ismerkednek a gyerekek. Délután modern technikáké a főszerep: montázs, kollázs, batik,
mozaik.
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Önként vállat tevékenységek
Sorozatok
Rendhagyó történelem
2018-ban rendhagyó történelemóra sorozatot indítunk helyi középiskolásoknak neves történelmi
évfordulókhoz és a Békéscsaba300 emlékévhez kapcsolódva. Az előadások aktuális történelmi
időpontokhoz kapcsolódnak. 2018-ban 3 előadást tervezünk a tanévhez és az iskolai szünetekhez
igazodva.
Csabaiak a forradalomban (2018. március 13.)
Rendhagyó történelemóra az 1848-as forradalom és szabadságharc tiszteletére. Az interaktív tanóra
során az érdeklődő diákok az események csabai vonatkozásával is megismerkedhetnek Szalay Ágnes
történész előadásában. A diákokat és kísérőiket két beöltözött huszár fogadja a hangulat
megteremtése érdekében.
Csaba első lakói (2018. április 25.)
Rendhagyó történelemóra középiskolás diákoknak a Békéscsaba 300 emlékévhez kapcsolódva. Az
előadás során a város történelmét sajátíthatják el a diákok interaktív előadás formájában Szalay
Ágnes történész közreműködésével. Az előadás végén a diákok kvízt töltenek ki az elhangzottakkal
kapcsolatban. A hibátlan megfejtéseket apró ajándékokkal jutalmazzuk.
100 éve ért véget az I. világháború (2018. november 16.)
Rendhagyó történelemóra sorozatunk utolsó előadása az I. világháború eseményeinek megértéséhez
kívánja hozzásegíteni a középiskolás diákokat a már szokásos interaktív formában Szalay Ágnes
történész közreműködésével.
Vendégek a szalonban
E sorozatunkban az idei évben nemzetünk nagy színészeire emlékezünk. Havi rendszerességű
filmklubot indítunk Honthy Hanna, Bajor Gizi, Karády Katalin vagy éppen Jávor Pál előtt tisztelegve.
Az események mindenki számára nyitottak, de alkalmanként tervezzük a békéscsabai középiskolák
médiaműhelyeinek meghívását filmek utáni beszélgetésre, elemzésre. Az eseményeket minden
hónap utolsó csütörtöki napjára tervezzük.
Események, rendezvények
Békéscsabai Tavaszi Fesztivál
Mi egy időszaki kiállítással, Pacsika Emília textilművész tárlatával valamint könyvbemutatóval
csatlakozunk a rendezvényhez. Textiljeinek kivitelezésénél a reneszánsz műhelyek mívességét követi,
de szívesen alkalmaz pop-artos megoldásokat is. Mondanivalója legtöbbször kultúrtörténeti
korokhoz, a hagyományvilág és a társművészetek rekvizitumaihoz, néha szakrális témákhoz
kapcsolódik, de megjelennek munkáin a jelenkor élményei is.
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Békés Megyei Múzeumok Juniálisa
(2018. június 9.)
A múzeumi koordinátori rendszer Emlékházhoz kötődő vonatkozása 2018-ban megszűnik. A
rendezvényt a Múzeumi Koordinátori Hálózat bonyolítja. Az idei évtől már nem szervezőként, csak
résztvevő múzeumként jelenünk meg az alkalmon, amely kiváló lehetőség a térség többi múzeumával
és az érdeklődő iskolákkal való kapcsolattartásra.
Közösségek hete
(2018. május 11.)
2018-ban mi a Generációk találkozásaira helyezzük a hangsúlyt a Cselekvő Közösségek felhívásához
kapcsolódva. Az általunk bemutatni kívánt közösség a csabai szlovákság, a Csabai Szlovákok
Szervezete.
A program során egy jellegzetes szlovák édesség készítését tervezzük kisiskolás diákok bevonásával. A
program lehetőséget biztosít a gyerekek aktív közreműködésére is.
Rendezvényünk célja, hogy a még élő hagyományokat továbbadja a fiatalabb generációknak, így
őrizve meg a helyi értékeket.
Közösségek
Rajzszakkör felnőtteknek
Szombaton 10.00-13.00 óráig hetente egyszer tartjuk.
Vezető: Bartolák Anna, rajztanár
Kapcsolattartó: Bogdán Adrienn
Ez a szakkör azoknak nyújt szórakozást, akik munka mellett szeretnének egy kicsit kedvtelésből
rajzolni, festeni, illetve készségükben fejlődni. Ehhez témákat és a megoldásokban segítséget kapnak
a szakkörvezetőtől.
Cuvée Klub
Péntekenként 18.00-21.00 óráig, havonta egyszer tartja borkóstolóit a pincében.
Vezető: Laurinyecz László és Mokran Róbert
Kapcsolattartó: Bogdán Adrienn
Önállóan szervezik és bonyolítják a rendezvényeket, mindig a kedvező lehetőségek szerint alakítva a
kóstolók programját. Többször hívnak borászt is egy-egy pincészet bemutatásához.

Egyéb
Együttműködések, vendégprogramok
Békés Megyei Népművészeti Egyesület
Évek óta jó a kapcsolatunk, pályázati kiállításaikhoz adunk szép környezetet a házban, mind a
kiállítók, mind a közönség megelégedésére. 2018-ban az Országos Textiles Konferencia kiállítási
anyaga a Munkácsy Emlékházban lesz látható. Cserébe játszóházainkban, kézműves foglalkozások
során kapunk tőlük segítséget.
Békéscsabai Városvédő és Városszépítő Egyesület
Az egyesület a műemlékvédő munkában és az előadások, kirándulások szervezésével segíti továbbra
is a munkánkat. Programjainkon, előadásainkon rendszeresen részt vesznek a tagok.
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Csabai Kolbászklub
Évek óta töretlenül jó kapcsolatot ápolunk a klubbal. A kúriatalálkozó kolbászkészítési bemutatóját és
esti kolbászkóstolóját a klub segítségével tartjuk.
Békés Megyei Építészkamara
Évek óta részt vesz a tagság a kúriatalálkozón. Ebben az évben is kreditpont gyűjtő hely lesz a
műemléki konferencia az építészeknek.

Üzemeltetés
Az épület elavult kazánjának és korszerűtlen fűtési rendszerének cseréje mindenképpen szükséges a
megfelelő színvonalon történő működés biztosításához. A probléma megoldását pályázati forrásból
reméljük.
A rossz állapotú nyílászárók cseréje szintén hozzájárulna az energiatakarékos működéshez.
A padlót burkoló parketta a kiállító terekben néhány helyen felvált, az elemek helyreállítása
folyamatos.
Egyre súlyosbodó probléma az iroda részen lévő mosdó és kézmosó vizesedése, mely már a kiállító
terem falán is látható.
A belső terek takarítását az itt dolgozók végzik, a kert gondozásához segítséget hívunk (fűnyírás, stb.).
Az előadások és konferenciák során problémaként merül fel a Vörös Szalon és az előtér internet
hozzáférése, ugyanis ezekben a helyiségekben nem elérhető a Wifi hálózat pedig sokszor szükség
lenne rá.
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