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I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

A Csabagyöngye Kulturális Központ 

stratégiai célkitűzései a 2016-os évben 

 

2016-os évi tevékenységünk stratégiai alapja az intézmény stabilitásának megőrzése volt. Ennek 

legfontosabb céljai a kivívott szakmai szint és minőségfejlesztési eredményeink további szilárdítása, a 

pénzügyi egyensúly fenntartása, és az Agóra-program indikátor-követelményeinek maradéktalan 

teljesítése voltak. Úgy érezzük céljainkat teljesítettük,sikerült erősítenünk intézményünk pozícióit, és 

ezzel a város kulturális eredményességét. 

Az év folyamán megőriztük stabilitásunkat, a korábbi évekhez viszonyítva kockázatmentesebben 

igyekeztünk végezni munkánkat, s a „földön maradva” igyekeztünk kiszolgálni a helyi lakosság, és a 

környékben élők művelődéssel kapcsolatos igényeit. Látogatottsági mutatóink alapján 2016-ban, 

intézményegységeinkben összesen 8.426 esemény valósult meg 348.453 fő részvételével. Ebből a 

Csabagyöngye Központban 3.310 esemény volt, 229.901 fő látogatóval, kisházainkban összesen 

5.116 esemény, 118.552 fővel. 

 

Szakmai munkánk továbbra is rendezvényeinkre és eseménysorozatainkra, közösséggondozói 

tevékenységünkre, illetve széleskörű szolgáltatói kínálatunkra épült, melyeket egy korszerű 

kommunikációs közeg és egy működőképes üzemeltetési háttér segített. Tevékenységünk 

projektekben, tevékenységcsomagokban realizálódik, melyek lényegében egy minőségi kritériumok 

alapján szerkesztett, elemeikben egymásnak megfelelni igyekvő tevékenységi hálót alkotnak. 

Szemléletesen ez az a háló, amely átfogja, átfonja, összetartja a stratégiai alapokat. Meghatározó 

csomópontjaiban intézményegységeink, legnagyobb fesztiváljaink, kiemelt közösségeink voltak 

megtalálhatóak. Ez az rendszer a 2016-os évben is biztosította működőképességünket.  

 A 2016-os év során figyelmünket a minőségfejlesztési követelmények még színvonalasabb 

biztosítására irányítottuk. Eredményeképp a megszerezhető nyolc területből haton elértük a 

minősített címet – megvédve a 2011-ben megszerzett rendezvényszervezési és kiállítás-rendezési 

minősítés mellé a közösségi szolgáltatások, művelődő közösségek, ismeretterjesztés és származtatott 

szolgáltatások terén sikerült a kiemelkedő szint teljesítése.   

Programkínálatunk gerincét továbbra is hagyományos fesztiváljaink adták, januárban a kultúra-napi 

rendezvényekkel indultunk, februárban következett a Csabai Farsang, majd márciusban az ismét 

sikerrel zárult Tavaszi Fesztivál. Áprilisban a SCHERZO, a musicalszínpadok országos fesztiválja immár 

huszadszor került megrendezésre, májusban pedig a Gyereknappal és a 100X Szép Fesztivállal 

folytattuk a sort. Nyáron természetesen a Főtéri nyáré volt a főszerep, melynek keretében 

megrendezésre került a II. Big Band Találkozó és a 30. ZENIT. Ősszel az Őszi Művészeti Hetek 

programja biztosította a minőségi eseményeket, majd a Mikulásfesztivál, és az Országos Társastánc 

Bajnokság zárta a fesztiválok, nagyrendezvények sorát.  Mellettük természetesen folyamatosan 

szerveztük koncertjeinket, eseti programjainkat, sorozatainkat, így a Cseh Tamás Program 

támogatásával megvalósuló könnyűzenei koncertjeinket is ismert és feltörekvő zenekarok 

meghívásával.  

Mindig, minden évben alapvető elvárás önmagunkkal szemben, hogy kiemelt közösségeink és 

szabadidős klubjaink továbbra is a legjobb működési feltételek közt dolgozhassanak. A Nyíri Lajos 
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Társastáncklub, a Csabai Színistúdió, a Calandrella Kamarakórus, a Márvány Fotóműhely, a Csaba Big 

Band fejlődőképes művészeti műhelyek, komoly értékei a városéletnek.  

Hagyományőrzőink, nyugdíjas klubjaink, hobby-csoportjaink, ismeretterjesztő-önművelő 

közösségeink napi tevékenységünk középpontjában álltak idén is. Igyekeztünk növelni 

komfortérzetüket, intézményegységeink otthonosságát, nekik szóló szolgáltatásaink színvonalát.  

Törekedtünk a nálunk dolgozó önálló jogi személyiségű közösségek maximális kiszolgálására, közülük 

is kiemelkedett a Békés Megyei Szimfonikus Zenekar, a Békéstáji Művészeti Társaság, a Bartók Béla 

Vegyeskar, a Chopin Kórus, a Feeling Színház, és a Csabatánc.  

 

Csabagyöngye Központ 

A Központ életében az egyik legnagyobb változás volt, hogy a Tourinform Iroda szervezetileg és 

helyileg is elkerült az intézmény fenntartása alól, mely eredményeként az Agora programban 

tevékenységi tábláján is változást kellett eszközölnünk. Helyére egy soft-iroda került, ahol azok a 

munkatársak, szakmai közfoglalkoztatottak kapnak teret, akik munkaidejük nagyobb részét az épület 

aktív területein töltik, de adminisztratív feladataik is vannak, melyhez szükségük van irodai háttérre 

is. Így fel tudtuk közösségi célokra szabadítani az első emeleti „Klaszter” helyiségünket, de a KEK és a 

Múzeum így is beszorítja mindennapi életünket, munkatársaink apró irodákban szoronganak, és 

továbbra is három közösségi foglalkoztatónk hiányzik a rendszerből.   

Kitűzött céljainkat teljesítettük, közel 3.300 művelődési alkalmon több mint kétszázhúszezer 

látogatót fogadtunk, ötvenöt közösséget működtetve. Decemberben köszöntöttük a négy éves épület 

nyolcszázezredik látogatóját.  

Idén két fesztiválunk is kerek évfordulóhoz érkezett (SCHERZO, ZENIT), ezek méltó megünneplése 

természetesen nem maradt el.  

 

Az Arany János Művelődési Ház idei legfőbb célkitűzései között szerepelt, hogy új 

kezdeményezéseinket megerősítsük és a helybeli lakosságot még jobban bevonjuk a településrész 

rendezvényeinek megvalósításába. A Kárpát-medencei népzenei találkozó újabb sikereket ért el, és 

kiegészült egy új kezdeményezéssel is, a fazekas-találkozóval. Tovább erősödött a kézműves falu 

közösségi ereje, és új művészeti csoportként létrejött egy asszonykórusunk is. Sajnos Ledzényi Jutka 

néni, aki évtizedek óta meghatározta a Ház kézműves tevékenységét, elhunyt. Hiánya pótolhatatlan 

veszteségünk. 

 

A Meseházban megvalósításra kerülő programokat - állandó és időszaki kiállítások, családi és 

gyermek rendezvények, értékőrző programok, ifjúsági kezdeményezések és a helyi kisebbségekkel és 

a határon túli magyarsággal kialakított sokszínű kapcsolatok - a minőség és hagyomány jellemezte 

2016-ban is. Itt is veszteség ért bennünket, Ancsin Erzsike néni halálával. 

A Meseház munkájának új területe Békéscsaba legrégibb álló lakóháza, a 200 éves Molnár-ház, 

melynek megnyitó ünnepségére ősszel került sor. 

 

A 2016-os év kiemelkedő volt a Lencsési Közösségi Ház életében, hiszen Békéscsaba Megyei Jogú 

Város 25 évvel ezelőtt alapította meg a közösségi házat.  

2016. évi munkánkat is úgy szerveztük, hogy az épüljön az elmúlt években kialakult tevékenységi 

struktúrára és minél szélesebb választékot nyújtson a közösségi élet, a közművelődés és a szabadidő 

hasznos eltöltése szempontjából a lakótelepen élő valamennyi korosztály számára. 

A Márvány Fotóműhely korábbi vezetőjének, Bazsó Imrének a halála itt is beárnyékolta napjainkat. 
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A Jaminai Közösségi Ház munkáját a civil szervezetekkel, kulturális közfoglalkoztatottakkal, 

önkéntesekkel együttműködve, az igényeknek, programoknak megfelelően igyekeztünk megoldani ez 

évben is, de a Jamina Szövetség széthullása miatt ez csak komoly zökkenésekkel sikerült.  

Igyekeztünk szolgáltatásaink fejlesztésére koncentrálni, így nőtt látogatottságunk, és a komfortérzet 

növelése érdekében elvégeztük a több évtizede használatban levő asztalok, székek cseréjét. 

 

A Munkácsy Emlékház 2016-ban is méltó látogatóhely volt a művészet és a 19. századi kortörténet 

után érdeklődő vendégek számára. Eseményeink, rendezvényeink, kiállításaink magas színvonalon 

zajlottak, s kidolgoztuk a Ház MVP-s felújításának teljes szakmai tervét, a „Pincétől a padlásig” 

projektet. 

 

Stabilitásunk megtartása mellett négy stratégiailag fontos programot is meg kívántunk valósítani. 

Az év kiemelt stratégiai célja volt a Munkácsy Kulturális Negyed kommunikációs tevékenységének 

elindítása, melynek érdekében januárban konferenciát szerveztünk, s kezdeményezésünk sikerét 

jelenti, hogy a projekt kibővítve, a tavasz folyamán része lett a város Modern Városok Programja 

számára készített fejlesztési anyagának. Ebben a munkában részfeladatokat kaptunk, melyet 

határidőre teljesítettünk. 

 

Második kiemelt projektünk, a Tantó József program, mely a korábbi Közkincs-programunk, az NMI 

Kapunyitogatójában való részvételünk és a TÉKA II. pályázatunk tapasztalatai alapján az Agóra-

program területi közművelődési feladatellátásának kiteljesítését célozta meg a békéscsabai járásban, 

sajnos más irányú leterheltségünk és helyhiányaink miatt csak a tervezés szintjéig jutott el.  

 

Harmadik projektünk volt, hogy egy teljes körű minőségfejlesztési önellenőrzés során újból 

megfeleljünk a Közművelődési Minőség Díj követelményrendszerének. Mivel az újraminősülésnek 

nem volt gyakorlata eddig, ezért a Nemzeti Művelődési Intézettel leegyeztetve, az országban 

elsőként próbáltuk megvédeni minősített címeinket, és újabbakkal kiegészíteni azok sorát. 

Az év folyamán szisztematikusan áttekintettük a címek eléréséhez szükséges feltételeket, 

megvizsgáltuk, hogyan teljesítettük a részterületek alapkritériumait, elemeztük, hogy mennyiben 

javult a vezetés szerepe a szervezet változásainak menedzselésében, s a folyamatszervezéssel 

kapcsolatban több belső szakanyagot is kézre bocsátottunk, illetve október-november hónapban 

rendszeressé tettük a szakterületenkénti belső képzéseket egy 30 órás rendezvényszervezési 

tanfolyammal. 

 

A negyedik stratégiai projekt az üzemeltetés fenntarthatóságot segítő gyakorlatáról, a takarékos 

működtetésről szólt. Az elmúlt években az elért indikátorok érdekében kifejtett üzemeltetési 

tevékenység láthatóvá tette a teljes intézményegyüttes működésének költségeit, és elemezhetővé 

váltak a költséghatékonyság mutatói. Az Agóra-projekt fenntartható fejlődési stratégiája kijelölte a 

fenntartás idejének irányelveit, s úgy gondoljuk ennek szellemében sikerült a vártnál lényegesen 

alacsonyabb bekerüléssel működtetni intézményegységeinket, kiemelten pedig új beruházású 

központunkat, és a szintén néhány éve átadott jaminai közösségi házunkat. Három év után tehát 

lényegében beállt költségekről beszélhettünk, ami lehetővé tette, hogy üzemeltetési tevékenységünk 

minden szegmensében megpróbáljunk – máshol már bevált - költségcsökkentő eljárásokat bevezetni. 

Ebbe a szemléletbe illeszkedve éves keretszerződéseket kötünk a lehető legtöbb szolgáltatás 
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tekintetében, ezzel is elősegítve a költséghatékony gazdálkodást. Szisztematikus próbálkozásaink 

különösen az energiagazdálkodás terén vezettek eredményre, lényegében a teljes intézményi 

felületen. 

 

 

 

II. INTÉZMÉNYSZERVEZÉS 

 

Szakmai kapcsolatrendszerünk 2016-ban 

 

Intézményünk 2013 óta székhelye a Kulturális Központok Országos Szövetségének, ami egyben azt is 

jelenti, hogy 2016-ban is a szakmai közélet egyik központi helyszíne voltunk. Munkatársaink 

rendszeres résztvevői voltak az országos szakmai konferenciáknak, műhelyeknek, az intézmény 

vezetése pedig személyes szerepet vállalt az államtitkársági szintű kulturális érdekegyeztetésben 

(KÁÉT), melynek elmúlt évi legnagyobb eredménye a 15 %-os bérkiegészítés a 2017-es évre, s 

várhatóan egy további két lépcsőből álló bérfejlesztés.  

Rendszeres és jó kapcsolatot ápolunk a Nemzeti Művelődési Intézet megyei irodájával, kiemelten 

kezeljük az általuk szervezett eseményeken való részvételt.  

A fenti két kapcsolathoz szorosan társul az Agóra-műhelyben való szerepvállalásunk, mely szintén 

országos hálózati feladatok ellátását is feltételezi intézményünk részéről. E fenti kapcsolatoktól el 

lehetett volna tekintenünk az elmúlt időszakban, de az rontotta volna az intézmény pozícióit, különös 

tekintettel pályázati esélyeinkre, szakmai elismerhetőségünkre, Békéscsaba város kulturális életének 

országos megítélésére. 

Képviseltettük magunkat a Népművelők Egyesülete vándorgyűlésén, megyei rendezvényein és a 

Fesztiválszövetség programjain is – egy ízben fogadhattuk a szövetség területi műhelykonferenciáját 

is. Kapcsolatot tartunk fenn a Színháztechnikai Szövetséggel, műszaki munkatársaink látogatták 

bemutatóikat, tanácskozásukat. 

A társadalmi szerepvállalást intézményünk több területen is képes érvényesíteni. Ennek legújabb és 

leghatékonyabb területe most számunkra az a közéletiség, amely új központi épületünk Agóra-

programjának kapcsán rövid idő alatt kiszélesedett.  

Az önkéntességen alapuló polgári szervezetekkel, civil társaságokkal folyamatos az együttélésünk, és 

szektorsemlegesen igyekeztünk 2016-ban is segíteni mindenkinek, előtérben és tiszteletben tartva 

törekvéseit. Az együttműködés körülményeit, a kölcsönösség formáit mindig éves megállapodás 

formájában rögzítettük partnereinkkel. Az együttműködések közös pályázatok, projektek 

kialakításában, közös rendezvények meghirdetésében, egymás munkájának rendszeres segítésében 

realizálódtak.  

A helyi társadalomra irányuló kapcsolati munkánk egyik legfontosabb része az a lakóterületi munka, 

amit tagintézményeink végeztek közvetlen kapcsolatban a társadalom szinte minden rétegével. Általa 

válik a közéleti szerep a mi hitvallásunkban szakmai feladattá, hiszen lényegében a település- és 

közösségfejlesztő munka egyik alappilléréről beszélünk. Kezelésükben, fenntartásukban a szakmai 

vezetők, telephelyfelelősök önállósággal rendelkeznek, munkájuk eredményes, közösségorientált, és 

az állampolgárok számára elérhető volt. 
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Pénzügyi beszámoló 2016. 

 

 

Jogcím Eredeti előirányzat 

(e Ft) 

Módosított 

előirányzat (e Ft) 

 

Várható teljesítés (e 

Ft) 

Bevételek    

Működési bevételek 85762 104054 108900 

Központi irányítószervi 

támogatás 

178889 245603 230974 

Működési célú 

támogatások 

államháztartáson bel. 

 40590 43448 

Működési célú átvett 

pénzeszközök 

 234 233 

Maradvány 

igénybevétele 

 9730 9730 

Összesen: 264651 400211 393285 

    

Kiadások    

Személyi juttatások 106216 155116 149578 

Munkaadókat terhelő 

járulékok 

26320 36799 41323 

Dologi kiadások 128115 188020 186528 

Felújítások  11139 9692 

Beruházások 4000 9137 6164 

Összesen: 264651 400211 393285 

 

 

 

Gazdálkodás: 

 Intézményünk 2016. évi saját bevételi előírása az előző évhez jelentősen, 9.762 ezer Ft-al 

magasabb összegben került megállapításra. Ehhez mérten a bevételi előírásunkat 23.138 

ezer Ft összeggel teljesítettük túl ez év végére, amely összeg azonban 7.665 ezer Ft-al 

kevesebb lett mint 2015. év december 31.-én.  

 A megítélt költségvetési támogatásunk kissé növekedett az előző évhez képest és az év végi 

alulfinanszírozásunk 14.629 ezer Ft körül alakul majd. 

 Az eddigi évekhez hasonlóan a közfoglalkoztatatási program állami támogatása jelentős 

összeget képvisel költségvetésünkben. Ebben az évben ez 36.297 ezer Ft lesz. A programok 

megvalósításához saját forrásainkon kívül külső forrásból – hazai pályázatokból – próbálunk 

fedezetet biztosítani. Az ez évi sikeres pályázatainknak köszönhetően ez 4.293 ezer Ft volt.  
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 2016. évben mind az előző évi alulfinanszírozásunk terhére, mind pedig az ez évre biztosított 

fenntartói támogatásból jelentős összegű fejlesztéseket tudtunk megvalósítani. Leginkább a 

telephelyeink bútorzatának cseréjére költöttünk, de fontos beruházás történt a nyomtatott 

anyagaink, információs füzetünk, kiadványaink magas színvonalon történő megvalósítása  

érdekében egy igen korszerű fénymásoló gép megvásárlásával.  Az Agora terem akusztikai 

problémájának megoldására ez évben is jelentős anyagi forrásokat fordítottunk, melyet a 

fenntartó biztosított számunkra.  

 

A Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ és a Csabagyöngye Kulturális Központ együttműködése 

 

A Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ és a Csabagyöngye Kulturális Központ feladat- megosztási 

megállapodáson alapuló együttműködése ez évben is zavartalanul folytatódott a gazdasági feladatok 

ellátása területén. 

Jelen pillanatban is a Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ állományából 5 főnek a Csabagyöngye 

Kulturális Központ Széchenyi utcai épületében biztosítottunk helyet. Az elhelyezést egy, a bérlők 

számára bérelhető oktatóteremben oldottuk meg, ezzel lemondva további bevételi források 

intézményi bevonásáról.  

 

 

Erőforrás-menedzsment 

 

2016. évben intézményünk engedélyezett létszámában nem történt változás, de azt mindenképpen 

meg kell állapítani, hogy az előző évekhez mérten is jelentős fluktuáció mutatkozott.  

Az előző évekhez hasonlóan ez évben is nélkülözhetetlen volt a közfoglalkoztatási jogviszonyban 

dolgozó munkavállalók bevonása az intézmény életébe, 2016. évben átlagosan 28 fő állt 

rendelkezésünkre a feladatellátás biztonságos ellátáshoz hónapról hónapra. Meg kell azonban 

jegyeznünk, hogy a saját hatáskörben igényelt közfoglalkoztatott munkavállalók 100 %-os 

bértámogatása ellenére az intézménynek több mint 3,7 millió Ft önrészt kellett vállalnia 

költségvetése terhére a járulékok 50%-os fedezetének megfizetésére. Ennek az összegnek a nagy 

részét kérelmünkre a fenntartó biztosította az év végére. 

 

        

           

Minőségfejlesztés 

2011-re vonatkozóan 4 tevékenységi területen szerezte meg a ház a „Minősített Közművelődési 

Intézmény Cím”-et, továbbá 2013-ban az országban másodikként „Közművelődési Minőség Díj”-ban 

részesült a Csabagyöngye Kulturális Központ. A 2016-os évben újra felülvizsgáltuk magunkat immár 6 

tevékenységi területen -ismeretterjesztés, kiállítás, művelődő közösség, közösségi szolgáltatás, 

rendezvény, származtatott szolgáltatás- minőségfejlesztési munkánk tekintetében, amire ismét 

megkaptuk a Minőség Címet. Belső rendszerek és folyamatok változásai segítették a látogatóinkkal, 

bérlőinkkel folytatott kommunikációnkat, ami által magasabb színvonalon tudtuk ellátni a 

rendezvényeinkre vonatkozó feladatokat. Változást jelentett minőségfejlesztési munkánkban, hogy 

egyre több elégedettségi mérőt tudtunk feldolgozni és elemezni közönségeink és bérlőink kitöltése 

által, így rálátást nyertünk arra, miben tudna még tovább fejlődnie a Házunk. A fejlesztési 
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folyamatokat kollégáinkkal együttműködve tudtuk végrehajtani, mára minden szervezeti egységünk 

részt vesz folyamatirányítási fejlesztéseink kidolgozásában, véleményezésében, mely nagyban 

hozzájárul minőségfejlesztési munkánk sikerességéhez. Telephelyeink tekintetében már a 2015-ös 

évben és a tavalyi évben új statisztikai rendszer bevezetése és fenntartása volt a feladatunk, ami 

teljesítésre került, így az intézményhálózat tekintetében egységes adatfeldolgozásra van 

lehetőségünk, ami nagyban segíti munkánkat. 

                 

Pályázati munka, projektirodai tevékenység 

 

2016-ban az elérhető és működésünkre nézve releváns hazai pályázati források feltérképezése, 

realizálása az előző évek gyakorlatának megfelelően folyamatos és aktív volt.  

Hosszú várakozás után kiírásra kerültek az új Európai Uniós ciklus kulturális célú első kiírásai, így az év 

második felében két EFOP fejlesztési támogatási igény projektdokumentációját készítettük el, illetve 

került benyújtásra. Emellett a közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések megvalósítására 

irányuló békéscsabai akciócsoport projektjének kidolgozásában is jelentős feladatokat vállalt 

intézményünk.   

A pályázati terület munkafolyamatait továbbra is két munkatárs koordinálta, hazai és Eu-s típusú 

megosztásban.  

Hazai támogatási rendszerből, a Nemzeti Kulturális Alap szakmai kollégiumaitól közel 10 millió 

forintos támogatási összeget sikerült elnyernünk, első sorban kulturális fesztiválprogramok, 

közművelődési rendezvények, könnyű,- és komolyzenei programok, valamint képzőművészeti 

tevékenységek finanszírozására.  

Intézményünk továbbá tanácsadással, valamint pályázatíró és pénzügyi lebonyolítói tevékenységgel 

segítette a kapcsolódó civil közösségek, egyéni alkotók pályázati szándékait. 
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Üzemeltetés 

A Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ létrejötte után szükségessé vált intézményünkben az 

üzemeltetési osztály létrehozása. Az üzemeltetés az összes olyan szolgáltatást, és a szolgáltatások 

irányítását foglalja magában, amelyek a szervezet fő üzleti tevékenység támogatásához és a működés 

elősegítéséhez szükségesek, jellemző feladatai közé tartoznak a hulladékkezelés, biztonság, a fizikai 

munkahely összes kérdése, a terület- és költözés menedzsment, az épület berendezéseinek 

üzemeltetése, a berendezések és az ingatlanok karbantartásának kérdései, az olyan belső 

szolgáltatások, mint a másolás, az utazásszervezés, a járműpark menedzsmentje, az irattárolás, az 

irodaszerekkel való ellátás. 

Intézményünk elhivatott a környezet és az élőhelyek védelmében, valamint a fenntartható fejlődést 

tartja elsődleges szempontnak. Ezt tartjuk szem előtt mind hulladékgazdálkodásunk mind pedig 

higiéniai munkánk során is. A 2016. évben beszállító partnerünktől a tisztítószerek terén áttértünk a 

környezetbarát szerek használatára, kerültük a korlátozottan vagy engedélyhez kötött vegyi 

hatóanyagok használatát. Továbbá szigorú irányelveket fogalmaztunk meg az energia és 

mindennemű műanyag termék felhasználásra, a környezeti terhelés csökkentését szem előtt tartva 

lehetőségek szerint olyan eszközöket, gépeket és tartozékokat alkalmaztunk, amelyek tartós 
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használatra vannak tervezve és gazdaságosan karbantarthatóak. Nagymértékű megtakarítás 

mutatható ki a berendezési tárgyak, eszközök, gépek karbantartása kapcsán szakképzett karbantartó 

kolléga alkalmazásával. Azon területeken, ahol szakszerviz szolgáltatás igénybevétele szükséges vagy 

kikötött, éves karbantartási szerződések jöttek létre számunkra kedvezőbb pénzügyi megoldásokkal.  

Az ingatlan valamint az ingóságok hasznosítása terén is változtatásokat hoztunk létre. Szem előtt 

tartottuk a helyiségek kihasználtságának növelését, átstrukturálását a ráfordított munkaórák 

csökkentése mellett. Azokat a termeket, amik eddig statisztikailag is kimutathatóan alacsony szinten 

voltak hasznosítva, átalakítottuk, funkcióját megváltoztattuk s így az év végére már számottevő 

növekedés volt megfigyelhető.  

Az elmúlt évben kiemelten foglalkoztunk környezetünk, zöldterületeink megújításával. 

Megkezdődtek a munkálatok az intézmény gondozásába átadott Omaszta-park területén valamint a 

központi intézményegység Zöldtető felületének rendbetétele. A Zöldtető mint indikátor is szerepel 

Agóra projektünkben. A nem megfelelő talajréteg miatt szükségessé vált olyan növény telepítése, 

amelyek az időjárás viszontagságait is túlélve újra zöldbe boríthatják a területet. Első ütemben 350 tő 

varjúháj pozsgás megvásárlására, ültetésére valamint tőszaporítására került sor. További problémát 

okozott az esővízgyűjtő tartály meghibásodása, mely elősegítette a környezettudatos gazdálkodást a 

terület öntözésében. A műtárgy megjavítását vagy annak megfelelő hatékonyságú helyettesítő 

eszközzel való pótlását kezdeményeztük a garanciális értekezleten. 

Az év végén az üzemeltetés terén is feladatmegosztásra került sor a KEK-kel, az Ellátó átvette az 

épületünk és a Könyvtár épülete feletti infrastrukturális menedzsmenti feladatok kezelését, így 

működtetési tevékenységünkben nekünk elsősorban a napi ügyekre kell koncentrálnunk ezután. 

  

Felújítások, fejlesztések  2016: 

1.)  Békési úti Kh. kazáncsere       300.230,-Ft 

2.) Munkácsy Emlékház szennyvíz gerincvezeték felújítás    474.500,-Ftl 

3.) Tetőjavítás Kétegyházi  úti raktárban      182.000,-Ft 

4.) 20 db  összecsukható rendezvényasztal beszerzése      863.600,-Ft   

5.) Lencsési Kh. tetőjavítás        114.300,-Ft 

6.) Molnárház felújítás                   8.000.000,-Ft 

7.) Molnárház villamos energia és vízközmű ellátás     614.000,-Ft 

8.) Agóra terem  táncterem közötti fal hangszigetelése    764.657,-Ft 

9.) Táncterem és Pataky terem falának hangszigetelése    397.387,-Ft 

 

Összesen:                  11.710.674,-Ft 

          

 

 

 

Intézményi kommunikáció, kreatív munka 

        

Intézményi kommunikáció 

 

Változatlanul a Csabagyöngye Kulturális Központ egyik „húzóága” a terület. 
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M3 Kreatív csoportunk munkájának eredményeként 2016-ban az intézmény arculatát meghatározó, 

minőségi vizuális anyagok készültek el változatos formában (plakát, műsorfüzet, szóróanyagok, 

molinó, videó, stb.), nemcsak saját rendezvényeink, hanem az együttműködésben megvalósított és a 

terembérleti események kapcsán is. 

A megjelenések alapját a Csaba Rádióval, a Népújság Kft-vel és a Békéscsabai Médiacentrummal 

kötött együttműködési megállapodások alkották. A Médiacentrum felületein – Csabai Mérleg, 7.tv, 

behir.hu – folyamatosan jelen volt a Csabagyöngye ebben az évben. Ezeken felül természetesen 

szerepeltettük az intézményt a megye más médiumaiban is. 

Az autóbuszokon LCD monitorokat üzemeltető Mediamotion Kft-vel kötött megállapodásunkat 

azonban 2016 végén felmondtuk, mivel visszatérő sugárzási hiányosságokat tapasztaltunk a cég 

részéről.  

Lépést tartottunk a kommunikációs eszközök használatának változásaival is. Ennek megfelelően a 

hagyományos hirdetési felületek mellett az online megjelenésekre, a közösségi felületekre fektettünk 

nagyobb hangsúlyt. Az év végére facebookos kedvelőink száma a tizenháromezret közelítette, amely 

szám kiemelkedően magas a hazai közművelődési intézmények között. 

Összességében úgy ítéljük meg, az intézmény programjai jól hozzáférhetők mindenki számára, az 

idősebbektől a fiatal korosztályig (a Csabai Mérlegtől a közösségi oldalakig). 

 

Kreatív ipari tevékenység 

Kreatív ipari tevékenységünk komoly eredményeket hozott, de azt is el kell ismerni, hogy a 2016-ra 

tervezett elképzelések csak részben valósultak meg. 

Az év első felében a Csabai Színistúdió egy teljesen önálló produkcióval, A senki sem tökéletes című 

musicallel állt színpadra, amely igazán sikeresnek bizonyult, mind a Scherzon, mind önálló 

előadásként, minden alkalommal teltházas volt, remek reklámot adva ezzel a közösségnek és az 

intézménynek. 

A produkciós menedzsment területén is voltak hiányosságok az évben, a Megyeri Kézműves Falu 

projektünk sem haladt megfelelő ütemben és a Műszaki folyamatrendszerek a Csabagyöngye 

Kulturális Központban című könyv kiadása is átnyúlik 2017-re.  A könyvkiadás területén azonban 

sikeres vállalkozásról is be tudunk számolni, hiszen Békéscsaba MJV támogatásával októberben újra 

kiadtuk az 56-os olvasókönyvet, 300 példányban. 

Kreatív műhelyünk 2016-ban negyedik alkalommal készített kisfilmet karácsony alkalmából. Ezúttal 

ráadásul teljes mértékben saját produkcióként valósult meg a vállalkozás, hiszen a Csabagyöngye 

saját dolgozóival készítettük mind a hang, mind pedig a képi anyagot. A facebookos és youtube-os 

megtekintések jelenleg a 17.000-et közelítik. Molnár Kati új dalfeldolgozásának (Máté Péter: Most 

élsz) felvétele is a Csabagyöngye munkatársainak segítségével valósult meg, jelenleg 1000 fölötti 

megtekintése van a youtube-on. 
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CSABAGYÖNGYE KÖZPONT 

 

 

Programszervezés  

 

Illényi Katica és a Békés Megyei Szimfonikus Zenekar évköszöntő koncertje  

2016. január 9. szombat 

Nagyszabású újévi gálakoncerttel nyitotta az évet szimfonikus zenekarunk, melynek sztárvendége 

Illényi Katica művésznő volt.  

 

Közösségi Gála 2016. 

2016. január 23.  

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 rendezett Közösségi Gálán került sor, amelyre 

az intézmény tagintézményeinek összes közössége, csoportja meghívást kap. A közel 400 fős 

eseményen 4 féle díj került kiosztásra. 

Stark Emlékérmet kapott a CsaKK-ban működő közösségben a közösség fejlődése, gyarapodása, 

hírnevének öregbítése érdekében folytatott kimagasló tevékenységéért, önzetlen áldozatvállalással 

végzett alkotói, nevelői, közösségi munkájáért Valach Jánosné, a Lencsési Közösségi Ház Nyugdíjas 

Klubjának vezetője, Novák Attila, a Meseházban dolgozó Alkotó Fiatalok Műhelye vezetője, 

valamint Ledzényi Pálné, a mezőmegyeri Arany János Művelődési Ház Kézimunka klubjának vezetője. 

Posztumusz elismerésben részesült Csávás Imre, a Csabagyöngye Szíves és Hipertóniás Klubjának 

egykori vezetője és Sotyi György, a Meseház Honismereti Körének néhai első embere. 

Csabagyöngye Közösségi Díj elismerésben részesült a kulturális központban huzamosabb ideje 

kimagasló közösségi, szakmai munkát végző tevékenységéért a Lencsési Közösségi Ház Csipkeverő 

Klubja, a Csabagyöngye Rejtvényfejtő Klubja, az Arany János Művelődési Ház közösségeként 

működő Mezőmegyeri Nyugdíjasok Klubja és a Meseházban dolgozó Városi Bélyeggyűjtő Kör. 

Csabagyöngye Siker Díj elnevezéssel a CsaKK-ban működő közösségből indult és kimagaslót alkotó, 

ez által az intézmény jó hírét vivő munkájáért kapott díjat a Csabai Színistúdió egykori 

növendéke, Mészáros Tibor színész, aki 2015-ben Kaszás Attila-díjban részesült, illetve a sporttal a 

Sakk-Szakkörben megismerkedett, külföldön is ismertséget szerzett Balogh Imre sakkozó. 

A Csabagyöngye Tisztelet Díjat az elmúlt időszakban az intézménynek vagy programjának nyújtott 

kimagasló, jelentős, szakmai támogató segítségéért a Jamina Szövetség, a békéscsabai polgármesteri 

hivatal nyugalmazott munkatársa, Csernus István és több közösség meghatározó 

személyisége, Ancsin Pálné kapta. 

 

XIV. Csabai Farsang 

2016. február 3-9. 

A központi épületben február 3-án a L’art pour L’art Társulat produkciójával kezdődött a XIV. Csabai 

Farsang, amely során nem maradt üres szék a Hangversenyteremben. Másnap nemzetközi vizekre 

evezve Nicole Taylor, amerikai operaénekesnő előadását csodálhatta meg a közönség, míg február 5-

https://www.facebook.com/CsabagyongyeKulturalisKozpont/photos/a.968583789862872.1073742341.399923566728900/968584259862825/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CsabagyongyeKulturalisKozpont/photos/a.968583789862872.1073742341.399923566728900/968584369862814/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CsabagyongyeKulturalisKozpont/photos/a.968583789862872.1073742341.399923566728900/968584499862801/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CsabagyongyeKulturalisKozpont/photos/a.968583789862872.1073742341.399923566728900/968584509862800/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CsabagyongyeKulturalisKozpont/photos/a.968583789862872.1073742341.399923566728900/968584636529454/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CsabagyongyeKulturalisKozpont/photos/a.968583789862872.1073742341.399923566728900/968584716529446/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CsabagyongyeKulturalisKozpont/photos/a.968583789862872.1073742341.399923566728900/968584716529446/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CsabagyongyeKulturalisKozpont/photos/a.968583789862872.1073742341.399923566728900/968584766529441/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CsabagyongyeKulturalisKozpont/photos/a.968583789862872.1073742341.399923566728900/968584769862774/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CsabagyongyeKulturalisKozpont/photos/a.968583789862872.1073742341.399923566728900/968584836529434/?type=3&theater
http://www.hirado.hu/2015/08/29/meszaros-tibor-kapta-a-kaszas-attila-dijat/
https://www.facebook.com/CsabagyongyeKulturalisKozpont/photos/a.968583789862872.1073742341.399923566728900/968584866529431/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CsabagyongyeKulturalisKozpont/photos/a.968583789862872.1073742341.399923566728900/968585106529407/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CsabagyongyeKulturalisKozpont/photos/a.968583789862872.1073742341.399923566728900/968585216529396/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CsabagyongyeKulturalisKozpont/photos/a.968583789862872.1073742341.399923566728900/968585266529391/?type=3&theater
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én következett a Zenészfal(s)hang, a színpadon a Random Trip együttessel. Ezen a napon égettük el a 

kiszebabát a Csabagyöngye teraszán, hogy végképp elűzzük a telet, amelyet a Guzsalyas táncházzal 

koronáztunk meg. A programsorozatban ezúttal is helyet kapott a Békés Megyei Pálinka Verseny 

ünnepélyes eredményhirdetése. Immár hagyománnyá vált, hogy a Csabai Színistúdió tagjai 

gálaműsorral indítják az évet. 2016-ban a Csabai Farsang eseménysorába illeszkedve, telt ház előtt 

tartották meg gálájukat. 

Tagintézményeink szintén részt vettek rendezvények lebonyolításában. A Munkácsy Emlékházban 

például Asszonyfarsangot és Ovis farsangot, míg a Jaminai Közösségi Házban látványdisznótor 

rendeztek. 

 

IV. Viharsarki Vigadalom   

2016. február 20.  

A néptáncest a Tabán Néptáncegyüttes szervezésében valósult meg. Az est első felében a Viharsarok 

népi kultúráját mutatták be a tánccsoportok, akik Szegedről, Aradról, Magyarkanizsáról érkeztek, de 

a Békéscsabai néptáncos közösségek is megmutatták magukat. Az est második felében A Tabán 

táncegyüttes egy órás előadását tekinthették meg a nézők, melynek Hullámzó Csomád volt a címe és 

a Szent Anna tó legendáját dolgozta fel. A néptáncos előadást Farkas Tamás Örökös Aranysarkantyús 

és a Népművészet Ifjú Mestere címmel rendelkező táncos koreografálta és rendezte meg. 

 

IX. Határ Menti Karvezetői és Énekkari kurzus 

2016. március 4-6. 

Az amatőr művészeti mozgalmat támogató program a kórusének, illetve a karvezetés iránt érdeklődő 

résztvevők, valamint a műfajt kedvelő közönség hagyományos - a Csabagyöngye Kulturális Központ 

és a Körösvidéki Baptista Egyházkerület közös rendezésű - zenei hosszú hétvégéje. A kurzus neves 

művészeti vezetője Oláh Gábor, a Magyar Rádió Énekkarának karnagya volt. Az esemény kiemelt 

kísérőrendezvényeként egy tragikusan fiatalon elhunyt zeneművész, Oláh Zsolt emlékére adott 

nyilvános koncertet a Baptista Központi Énekkar. 

 

Tavaszi Fesztivál,  
2016. március 7. - április 4. 
A közel egy hónapig tartó rendezvénysorozatot úgy állítottuk össze, hogy a közönség széles körét 

megszólíthassuk. A Fesztivált a Körösparti Vasutas Koncert Fúvószenekar és a dadaizmus 

létrejöttének századik évfordulója alkalmából nyílt vándorkiállítás nyitotta meg. Nagy érdeklődés 

kísérte a Kézzelfogható Alapítvány kiállítását, ahol a látogatók tapintás útján ismerkedhettek meg az 

alkotásokkal. Színesítette a programot a Premier Művészeti Szakközépiskola előadása, ahol a kortárs, 

modern táncműfajok mellett szerepet kapott többek között a hip-hop, funky, jazz-balett. Színházi 

előadásról a Féling Színház gondoskodott két előadással is, s kuriózumként említhető Kiss Ottó költő 

és Baji Miklós Zoltán képzőművész közös estje. A koncertek széles kínálatát mutatja, hogy a 

komolyzene mellett szerepelt könnyűzene, rockzene, gospel, kórusmuzsika, blues, s minden stílusban 

nagy sikerű előadásokat láthattak, hallhattak az érdeklődők. Zorán és Bródy teltházas koncertet 

adott, akárcsak a blues híres európai képviselője, Ripoff Raskolnikov. Nagy közönséget vonzott a 

Békéscsabai Bartók Béla Vegyeskar előadásán. A Tavaszi Fesztivál záróakkordjaként Tóth Péter 

zongoraművész játékát csodálhatta meg a közönség. 

 

Nőnapi Batyus Bál  
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2016. március 12. 

A Nőnapi Batyus Bálon egy hangulatos zenés esten vehet részt a közönség a Csabagyöngye Kulturális 

Központ Panorámatermében. A táncest remek alkalom volt arra, hogy elegáns környezetben 

szórakozhassanak a romantikára vágyó párok, baráti társaságok. A vacsora közben táncbemutatót 

láthatott a közönség, majd a Torony Band változatos zenei kínálatával szórakoztatja a közönséget. Az 

est népszerűsége miatt előre kell az eseményre asztalt foglalni. A belépőjegyet 1000 forintos áron 

válthatták meg az érdeklődők. Az est 19 órakor kezdődött, de még éjfélkor is megtöltötték a 

táncparkettet a vendégek.  

 

Kegyelem -"A zene a lélek szava"  

a Calandrella Kamarakórus és az Alföld Quartet közös hangversenye 

2016. március 25. 

A Békéscsabai Tavaszi Fesztivál ünnepváró, saját rendezésű nagypénteki koncertjén a Calandrella 

Kamarakórus az Alföld Quartet vonós zenei kíséretével lépett színpadra, Kutyejné Ablonczy Katalin 

vezényletével.  

Az emberi lélek megtisztulásának küzdelmét Ola Gjeilo zenéje megrendítően közvetítette a hallgatók 

szívére hatva. Jézus Krisztus emberekért elszenvedett halálának emléknapján Isten csodálatos 

kegyelmére fordíthattuk figyelmünket belefeledkezve a norvég kortárs zeneszerző szívmelengető 

muzsikájába… "Lélektől lélekig".  Közreműködött: Tokai Ágnes énekművész, valamint zongorán Rázga 

Áron művésztanár.  

Ezen bemutatót követően a produkciót az ország több városában is tájoltattuk, így Tatabányán, 

Tatán, valamint Orosházán és Szegeden került egy-egy alkalommal műsorra.     

 

 

XX.SCHERZO – Musical Színpadok Országos Fesztiválja 

2016. április 8-10. 

2016-ban, Pápával váltott sorban immár huszadszor várta a SCHERZO az ország legjobb zenés 

színpadait. A békéscsabai kezdeményezésű fesztivál az ország amatőrszínházi mozgalmainak egyik 

kultikus találkozója. 

A zsűri ebben az évben is nagy szakmai múlttal rendelkező személyekből állt: Földes Tamás 

színművész, Kovalik Ágnes színésznőz (aki an húsz év előtti első SCHERZO-n még résztvevő volt), és 

Tihanyi Ákos koreográfus, táncművész. Éjjel Szabó Balázs bandája húzta a talpalávalót. Az egész 

hétvégét átölelő fesztivált a vasárnap este sorra kerülő díjátadó zárta.  A XX. SCHERZO-ra két 

kategóriában jelentkezhettek a fiatalok (Musical-ek, rockoperák, illetve Musical- és 

Dalösszeállítások). A programsorban szereplő tíz amatőr produkció mindegyike minősült arany-, 

ezüst- vagy bronz minősítéssel, valamint a zsűri hét csoportos és tizenhat egyéni díjat adott ki.   

Az eddigi tapasztalatok alapján a SCHERZO elengedhetetlen részévé vált a színművészet felé 

orientálódó fiatalok életében. A kiváló hangulat és a szórakoztató műsorok pedig gondoskodnak 

arról, hogy az eseményre nézőként érkező kedves vendégeink egy olyan miliőbe csöppenjenek, 

amely egy életre szóló élményt biztosít. 

 

 

Társasjátéknap 

2016. április 23. és október 29. 
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A hagyományokhoz hűen évente két alkalommal kerül megrendezésre a Társasjátéknap a 

Csabagyöngye és a VÁR-JÁTÉK együttműködésében. E napokon az érdeklődők a legizgalmasabb, 

legkreatívabb társasjátékokat próbálhatták ki, korosztálytól és nemtől függetlenül. Az őszi 

Társasjátéknapot vattacukor, aszaltgyümölcs, popcorn és hot-dog árusítás színesítette. Az események 

népszerűségét bizonyítja, hogy a látogatok száma mindkét alkalommal közelített az 1000 főhöz. 

 

 

VII. Békéscsabai Táncfesztivál –  

2016. április 29 – 2016. május 1. 

A VII. Békéscsabai Táncfesztivál megrendezésére 2016. április 29 – 2016. május elsejéig került sor. A 

műsort az Acid Jazz Alapfokú Művészetkoktatási Intézémény szervezte. Két helyszínen zajlottak az 

események, a táncos bemutatók egy részét a főtéren, másik részét a Csabagyöngye Kulturális 

Központban tekinthette meg a közönség. Az első napon a néptáncé volt a főszerep, néptánc versenyt, 

néptáncos Gálaestet láthattunk, este pedig táncházon lehetett részt venni. Szombaton a Magyar 

Divat és Sporttánc Szövetség rendezte meg ranglista versenyét, modern tánc, jazz tánc és street 

dance kategóriákban. A bajnokságok után este a legjobb táncosok mutatkoztak be a gálán, majd a 

Hevesi Happy Band szórakoztatta a közönséget. Vasárnap nemzetközi táncversenyt hirdettünk meg, 

melyre nyolc kategóriában lehetett megmutatkozni. Utána show tánc, jazz tánc és modern tánc 

versenyek következtek, „B” kategóriás versenyzők számára, majd az este nemzetközi táncgálával 

zárult. A táncfesztivál nagy népszerűségnek örvend, közel ezer ember tekinthette meg a különböző 

táncokat a három nap alatt, valamint a május elsejei program majális hangulatot teremt a város 

főterén. 

 

Országos Rejtvényfejtő Verseny 

2016. május 7-8. 

A verseny a  rejtvényfejtés legelismertebb országos jelentőségű eseményei közé tartozik. Négy 

felnőtt kategóriában – kezdő, haladó, mester és mesterjelölt szinten -, valamint két gyermek 

korosztályban versenyeztek az egyéni résztvevők, majd a kétnapos esemény második napján  négyfős 

csapatok mérették meg magukat. A két napos versenyen 121 általános iskolás diák és 213 felnőtt vett 

részt, az ország 44 településéről. Kiemelendő, hogy az intézmény klubja nem csak a verseny 

megszervezésében és lebonyolításában jeleskedett, hanem a felnőtt kategóriák élmezőnyében is 

számos csabai versenyző volt megtalálható. A rendezvény a Rejtvényfejtők Országos Egyesületével 

együttműködésben valósult meg. 

 

Éneklő Magyarország 

2016. május 21. 

A Csabagyöngye Kulturális Központ „Éneklő Magyarország” minősítő kórushangversenyt rendezett 

2016. május 21-én. A békési térség amatőr kórusmozgalmát támogató, színvonalának emelését, 

valamint kvalifikáció megszerzését célzó rendezvény helyszínéül városunk egyik jelképéül is szolgáló 

szakrális kulturális színterét, az Evangélikus Kistemplomot választottuk. A Magyar Kórusok, Zenekarok 

és Népzenei Együttesek Szövetségével szoros szakmai együttműködésben, országos rendszerük 

elvárásainak pontosan megfelelteve szervezte meg intézményünk a minősítő programot, melynek 

lehetőségével három kórus élt, az alábbi nagyszerű eredményekkel: Békéscsabai Evangélikus 

Vegyeskar az ún. „hagyományos” minősítés keretében az „Arany”, Dicsérettel, míg a Calandrella 

Kamarakórus a nem hivatásos énekkarok legmagasabb „kategória” minősítését, a 
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„Hangversenykórus” címet érdemelte ki. A kórusok szakmai felkészítője és karnagya Kutyejné 

Ablonczy Katalin. A Református Gyülekezet Énekkara, Hajtmann Ildikó vezényletével „Ezüst” 

kvalifikációt vehetett át.  

A zsűri soraiban neves szaktekintélyek értékelték az elhangzó produkciókat: Oláh Gábor, a Baptista 

Központi Énekkar karnagya, Dr. Dohány Gabriella Artisjus-díjas karnagy, és Almainé Szabó Gabriella 

ének-zene szaktanácsadó.  

 

100 X Szép Fesztivál, Városi Gyermeknap 

2017. május 22-27. 

A 2016-os nagyrendezvény tematikája a western filmek világa volt, ezzel kapcsolatos 

élményfotózásban vehettek részt a gyermekek. Hagyományosnak tekinthető a pontgyűjtő 

tevékenység, mellyel ösztönöztük a családokat-gyermekeket minél több játék kipróbálására, minél 

több tevékenységben való részvételre. Az eseményen még a pontgyűjtő papírról is western csizmába 

bújt mosolygós figura és a kalapja mosolygott tulajdonosára. A pontokat kisebb-nagyobb „kincsekre 

lehetett beváltani. A kisligetben Baji Miklós Zoltán festőműhelye mellett, a 77 magyar népmese 

játékpark eszközeit használhatták a gyermekek, képzett animátorok segítő figyelme mellett. A 

színpadon délelőtt 10 órától délután fél 3-ig követték egymást a programok, de a Csabagyöngye 

Kulturális Központ AGÓRA termében is volt néptánc oktatás és capoeira bemutató.  

Az eseményre a Munkácsy Múzeummal és a Megyei Könyvtárral közös szervezésben került sor, közel 

2000 résztvevővel. 

 

Labdarúgó Európa Bajnokság – „Kiülős-Xtra” 

2016. június-július 

2016-ban hazánk válogatottja is részt vett a tornán. A magyar válogatott mérkőzésein túl a 

legizgalmasabb párharcokat is vetítettük a Csabagyöngye teraszán, az Ifikaszinó teremben és az 

Agórában. Az egy hónap alatt több mint 2000 szurkolót fogadtunk intézményünkben, így Békéscsaba 

legnagyobb számú szurkolói zónája lehettünk. 

 

Gerlai Falunap 

2016. július 23. 

Az Északi és Keleti Városrészi Településrészi Önkormányzat és Gerla önkormányzati képviselője 

felkérésére, a Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ partnersége mellett 

szervez5tük meg első alkalommal a falunapot. Évek óta történtek kisebb-nagyobb próbálkozások a 

kerület legnagyobb rendezvényének megszervezésére, de a 2016-os vitathatatlanul a legnagyobb volt 

mind közül. A színpadi produkciók (operett-, musical összeállítás, társastánc és néptánc bemutató, 

koncert és retro-disco) mellett marhapörkölt-főző verseny és gyermekprogramok, játszóház és 

ügyességi játékok színesítették a programot. Az egész napos rendezvényen körülbelül 1000 fő jelent 

meg jellemzően Gerláról, de örömmel tapasztaltuk, hogy a városból is jöttek ki a színvonalas 

programok, a falusias környezet és a garantált jó szórakozás miatt.  

 

 

I. Csabagyöngye Eurokegel Bajnokság 

2016. augusztus 13.  

A Magyar Bábus Biliárd Egyesülettel közösen, első alkalommal szerveztük meg versenyt. Az Európa 

legnagyobb billiárdos közösségei által kidolgozott EUROKEGEL szabályrendszert alapul véve 
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versenyzett 32 játékos, először 8, 4 fős csoport, majd a csoportok első két helyezettje folytatta a 

versenyt az egyenes kieséses szakaszban. Az éjszakába nyúló rendezvény végén kiderült ki lett az 

ország legjobb Eurokegel játékosa.  

 

 

CSABAI NYÁR 

Főtéri Nyár  

2016. június 24-augusztus 20. 

A 2016-os Főtéri Nyár szisztémája a programokat tekintve a korábbi évekhez hasonló volt. 

Hétfőnként komolyzenei koncertet  szerveztünk, amely alkalomból fellépet többek között az Alföld 

Quartet, míg keddenként már a könnyűzene irányába eveztünk, amikor olyan ifjú tehetségek 

prezentálhatták tudásukat, mint Illyés József, vagy a Plan B Acoustic Duo. Szerdán a tánc került a 

középpontba: a hagyományőrző Csaba Népdalkör mellett például a modern táncot képviselő Fit 

Dance Center SE bemutatóját is láthatta a közönség. Csütörtöki napokon újra koncertek kerültek 

megrendezésre, melyek során fellépett  az Antovszki Band, illetve az országosan ismert PASO. 

Péntekenként „kiülős” koncerteket szerveztünk a Csabagyöngye teraszán. Már nem először járt 

nálunk a Nyughatatlan, ám a Belau friss, feltörekvő, egyedi stílust képviselő  formációként újdonág 

volt a repertoárban. Kiemelendő még az Illés Lajos emlékkoncert, amelyre több mint ötszázan voltak 

kíváncsiak. Szombaton folytattuk a koncertek sorozatát, a Torony Band például igazi utcabál 

hangulatot kreált a Főtéren. Vasárnaponként tagintézményeink is csatlakozta a Csabai Nyárhoz, e 

napokon játszóházzal várták a családokat. 

A programsorozat első hétvégéje a Fröccsöntő 7vége volt, e fesztiváljellegű két napon ellátogatott 

hozzánk az ifjú felfedezett, Szeder, a már méltán népszerű Csemer Boglárka „Boggie”, illetve az Anna 

and the Barbies. A hétvégén több ezer érdeklődő jelent meg a Szent István téren. 

Július 29. és 30. között a Big Band Találkozót, augusztus 11. és 14. között pedig a jubileumi, a XXX. 

ZENIT-et szerveztük. 

Államalapító Szent István Ünnepe után ugyan, de a Csaba Nyárba illeszkedve került augusztus 28-án 

megrendezésre a Nyárbúcsúztató dalest, amely alkalommal a Békés Megyei Szimfonikus Zenekar 

lépett színpadra, Gál Tamás Liszt-díjas karmester vezényletével, valamint Piti Katalin Liszt-díjas 

operaénekes vendégszereplésével. 

Államalapító Szent István Ünnepe 

Augusztus 20-án színes programokkal vártunk Békéscsaba lakosságára és a város érdeklődő 

vendégeire. A délelőtti órákban lebonyolított protokoll eseményeket követően a Napsugár 

Bábszínház műsorával kedveskedtünk a gyerekeknek, délután viszont már az idősebbek is 

megtalálták a számukra érdekes előadásokat. A táncot a Salsa műhely és a Balassi Táncegyüttes 

képviselte, míg a Jókai Színház művészei egy musical összeállítást adtak elő. Később, Évi tündér révén 

újra egy gyermekműsor került terítékre, a polgármesteri köszöntő előtt pedig Herczku Ágnes és a 

Banda lépett színpadra. Az esti protokoll programot és a tűzijátékot követően Rúzsa Magdi 

fergeteges rockkoncertet adott, látványos színpadi vizuális effektusokkal karöltve. 

Az előadások mellett egész nap vásár, étel –és italszolgáltatás, játszóházak, légvárak, kézműves 

foglalkozások várták a közönséget. 

Augusztus 20-a végleges látogatószáma elérte a 14.000 főt. 
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Big Band Találkozó 

2016. július 29-30. 

A Big Band Találkozóra a Csabagyöngye melletti stégen került sor. A két estén keresztül zajló kis 

sorozat négy fellépővel zajlott. A szegedi Deák Big Band, a Csaba Big band és a gyula Big band 

képviselte a big band műfajt, és mellettük az erős fúvósszekcióval felálló, de más stílusjegyeket 

felvonultató Grandmother’s JAM adott koncertet. 

 

XXX. ZENIT - Zenei Ifjúsági Találkozó és Nemzetközi Fúvószenekari Verseny 

2016. augusztus 11. – 14. 

A 2016. évben megrendezésre került Zenei Ifjúsági Találkozónak rendkívül nagy hagyományai 

vannak. A programsorozat szempontjából fontos körülmény, hogy a Zenit nem csak találkozó, hanem 

verseny is egyben. A fesztivál profilját úgy alakítottuk, hogy az első nap a Békéscsabai Szaxofon- és 

Klarinéttábor kisegyütteseié volt, aztán három napon keresztül a nagyzenekaroknak jutott a főszerep. 

A négynapos rendezvény talán színesebb volt minden korábbi Zenitnél, természetesen úgy, hogy a 

fúvószene dominanciája megmaradt. A helyszín korábban a város szabadtéri kertmozija, a Városháza 

udvara, az Andrássy út (a főutca), illetve egy szálloda előtti kiöblösödés volt, az utóbbi években – a 

főtér átadása óta - pedig a Szent István tér (a főtér) lett, kiegészülve a Csabagyöngye Kulturális 

Központ mellett lévő stéggel és néhány térzene helyszínnel. 2016-ban a fesztivál minden napján 

szerepelt a fellépők között a programban önálló majorett csoport, illetve a zárónapon tárogatózene is 

hallható volt, hiszen Kiss Gy Csaba tárogató együttese s színpadra lépett. Bemutatkozhattak a 

békéscsabai Szaxofon- és Klarinéttábor tanárai és növendékei is, valamit lehetőséget biztosítottunk a 

nagyobb közönség előtti játékra a Szóló Hangszeresek Találkozója előadói egy részének is. A szóló 

hangszeresek bemutatkozását is számítva kb. harminc fellépő szórakoztatta a közönséget. A zsűri 

rendre többféle szempontból értékelte a fellépő együtteseket, ennek eredményeként a különdíjakkal 

együtt nyolc díj talált gazdára.  Így nívódíjakat, karmesteri különdíjat, legjobb szólista, legjobb show-

műsornak járó díjat is osztottunk ki, valamint a legjobb műsorválasztásért, és kortárs muzsika 

előadásáért is kaptak díjat a fellépők.  

 

22. Nemzetközi Makettkiállítás és Verseny 

2016. szeptember 17-18. 

Békéscsaba legpatinásabb hobbi-klubja 2016-ban 22. alkalommal szervezte meg a Nemzetközi 

Makettkiállítást és Versenyt. Az intézményünkben második alkalommal megrendezett makettes 

seregszemlére nagyjából 600 érdeklődő volt kíváncsi a 140 kiállító hozzávetőlegesen 200 munkájára. 

Kísérőrendezvényként maketthajó úsztatás, airsoft fegyver bemutató és hobbi-börze színesítette az 

amúgy is sokoldalú kiállítás programjait. 

 

Csabagyöngye Pálinka Műhelykonferencia 

2016. szeptember 17. 

A Nagy Csabai Házipálinka Kóstoló és Pörköltölő nagyrendezvény kiegészítő programjakén szerveztük 

meg a műhelykonferenciát. A szakmai nap előadói között köszöntöttük a már említett 

nagyrendezvény főszervezőjét, a NAV Békés megyei igazgatóját Dr. Kovács Tamást, Fabulya Attila 

okleveles pálinkabírálót és Szalay Ágnes történészt. A mintegy 25 fő érdeklődése mellett lezajlódott 

rendezvényt pálinkakóstolás kísérte.  
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Családi nap  

2016. szeptember 30. 

A Millenium lakótelep rendszeresen, évi egy-két alkalommal biztosít helyszínt a családoknak 

szervezett eseményeknek. Tavaly, követve a korábbi években jól bevált gyakorlatot, az egészségre 

nevelés jegyében szűrővizsgálatok, ételkóstoló és sport- illetve ügyességi versenyek is elemei voltak a 

nem csak a lakótelep lakóit megmozgató rendezvénynek. A gyermekek örömét mindig kiváltó 

trambulin, játszóház és kézműves foglalkozás mellett bohócműsor is színesítette a programot. 

 

SZENT MIHÁLY-NAPI CSABAISÁGOK  

Itthon vagy! Magyaroszág szeretlek! - hétvége 

szeptember 24. -  október 1.  

Ezen a hétvégén a Csabagyöngye Kulturális Központ minden tagintézménye ismét részt vett az 

eseményen, így a város teljes területét lefedtük programokkal, színesítve ezzel a kínálatot. 

A Központi épületben a IV. CsaKK Halfőző Verseny, Mezőmegyeren a III. Szent Mihály-napi 

Birkapörkölt Főzőverseny, Jaminában a Szent Mihály Napi Forgatag, a Meseházban a 

Boldogságbetakarító Ünnep, a Lencsési Közösségi Házban Kertbarát műhelykonferencia várja majd az 

érdeklődőket, valamint a Munkácsy Emlékház rendhagyó tárlatvezetéssel és programokkal készül 

majd. Az esti tűzgyújtás elmaradhatatlan eleme a programnak, így ismét látványos máglyát rakunk az 

élővízcsatorna közepén. 

 

IV. CSAKK Halfőző Verseny 

2016. szeptember 30. 

Békéscsaba Munkácsy és a kolbász városa, no meg a halé, tudhatta meg több százezer ember, aki 

figyelemmel kísérte az M1 Itthon vagy! Magyarország szeretlek! című műsor egész napos 

körkapcsolását. 15 csapat részvételével zajlott le hagyományos versenyünk, s neves zsűritagok 

döntöttek a versenyző csapatok díjazottjainak sorrendjéről. Külön, a televíziós közvetítés kedvéért 

került bemutatásra a nap folyamán a csabai kolbászos harcsapaprikás juhtúrós galuskával. 

 

 

ŐSZI MŰVÉSZETI HETEK 
2016. október 1. – november 26. 
Az Őszi Művészeti Hetek eseményei között hat komolyzenei hangversenyt, két jazz- és két 
szórakoztató zenei koncertet, egy vizuális pályázat döntőjét, valamint négy kiállítást találhattunk, 
melyet  közel három és félezer néző láthatott. 
A rendezvénysorozatot október 1.-én a Zene Világnapján a 10 éves Chopin Kórus nyitotta jubileumi 

koncertjével, vezényelt Rázga Józsefné alapító karnagy . A Chopin vendége a  „JUTRZENKA” 

vegyeskar volt Lengyelországból. 

2016. október 3. és november 26. között immár tizenhatodik alkalommal rendeztük meg a „Csabai 

Szalon” című kiállítását, amely mindig a békéscsabai képzőművészet legfrissebb alkotásainak 

reprezentatív szemléje. Az eseményt Tamus István debreceni grafikusművész nyitotta meg. 

Október 6-án két, nemzetközi szinten is többször elismert zenész, Oláh Kálmán és Peter Lehel 

mutatta be „Lyrical Album” névre keresztelt új lemezük anyagát a jazz rajongóinak, míg október 17-

én Koncz Zsuzsa volt a vendégünk. 
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Október 18-tól a Magyar Festészet napja alkalmából a Munkácsy Emlékház Kisterme adott otthont 

Lipták Pál Kossut-díjas békéscsabai könyvtáros és festőművész szőnyegterveiből összeállított 

kiállításnak. 

Október 21-én nyílt a Békéstáji Művészeti Társaság „Hommage á ’56” című tárlata, a forradalom 

emlékestjén pedig a Békéscsabai Szimfonikus Zenekar Gál Tamás Liszt-díjas karmester, Érdemes 

művész vezényletével mutatta be ünnepi programját, mely Beethoven Egmont nyitányából, V. 

szimfóniájából, és Erkel Ferenc Bánk bán című operájának Hazám, hazám című dalából állt.  

Október 24-én a Filharmónia Magyarország jóvoltából a Kodály Filharmonikusok voltak a vendégeink 

Somogyi-Tóth Dániel vezetésével. Az Artériumban 26-án nyitottuk Pintér Gyöngyi festőművész 

kiállítását. 

A november Révész Sándor és Závodi János Piramis évek című koncertjével indult, és november 11-

én a Szakcsi Quartet koncertjével folytatódott. November 14-én a Gyüdi Sándor Liszt Ferenc-díjas 

karmester vezette Szegedi Szimfonikus Zenekar volt a vendégünk a Filharmónia Magyarország 

rendezésében. 

November 18-án újra a Békéscsabai Szimfonikus Zenekar következett, az Ifjú Zenebarátok Napja 

alkalmából a Bartók Béla Zeneiskola legtehetségesebb növendékeivel adtak közös családi koncertet, 

„A mi virtuózaink” címmel. 

November 23-án a békéscsabai Bartók Béla Vegyeskar 40 éves jubileuma alkalmából adott 

nagysikerű koncertet, ahol a közösség sok régi tagja is színpadra lépett, köztük Rálik Szilvia, a 

nemzeti opera kiemelkedő szopránja. November 25-én 11 órától az Új utakon Munkácsy nyomában 

sorozat keretében „Élet-rajz” címmel Nádas László Munkácsy-díjas képzőművész könyvbemutatójára 

került sor, míg a Lencsési Közösségi Házban 26-án a XI. Békéscsabai Digiporáma Fesztivál vetítéssel 

egybekötött zsűrizését láthatta a közönség. 

 A Művészeti Hetek kiemelt támogatója a Nemzeti Kulturális Alap és Békéscsaba Megyei Jogú Város 

önkormányzata volt. 

 

I. Nemzetközi Eurokegel Bajnokság 

2017. november 5.  

Intézményünk, közösen a Magyar Bábus Biliárd Egyesülettel, első alkalommal szervezte meg az 

európai bábus biliárd közösség legjobbjait felvonultató versenyt. A versenyzők a német, dán és 

magyar játékosok által kifejlesztett Eurokegel szabályrendszert használták, az annak megfelelő 

méretű asztalokon, bábukkal és golyókkal. Egyszerre 8 asztalon, 32 versenyzővel mentek a 

küzdelmek, majd a csoportmérkőzések utáni egyenes kiesési rendszerben folytatódott tovább a 

küzdelem, mely végén kialakult a végeredmény és Európa legjobbja megkapta Európa legnagyobb 

Eurokegel-kupáját. Folytatás következik, a rendezvényt hagyományteremtő szándékkal hoztuk létre. 

 

 

 

“Sukhishvili” Grúz Állami Nép Együttes 

2016. november 29. 

Tizennégy év után újra Magyarországra látogatott Grúzia legismertebb népi együttese. A formáció 

ezúttal a Csabagyöngyében is bemutatta páratlan előadását. A “Sukhishvili” Grúz Állami Nép 

Együttest Grúzia első hivatalos állami tánccsoportjaként tartják számon, mely 70 éves ünnepi 

turnéjával járta 2016-ban a magyar nagyvárosokat is.  A csabai érdeklődők egy kétórás lélegzetelállító 
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műsort tekinthettek meg, amely a grúz nép szenvedését, népi harcát és az ezek mellett felbukkanó 

hősiességet mutatja be lenyűgöző, modernizált táncelemeken keresztül. 

 

Mikulásfesztivál 

2016. november 21- december 3. 

A 2016-ban megrendezésre került Mikulásfesztivál üzenete a jótékonykodás, az adományozás volt. A 

rendezvénnyel kapcsolatos kommunikációban, (rádió reklámokban, plakátokon, szórólapokon) 

megjelentek az ezzel kapcsolatos gondolatok, hívószavak, mint például: „Ajándékozz!”, „Adni jó!”, 

„Jószívű vagy!”. A Mikulásfesztivál keretein belül a Csabagyöngye Kulturális Központban működő 

gyermekfoglalkozások mutatkoztak be a nagyközönségnek. A Mikulásnap programjai között 

bemutatkozott a Megyeri Kézműves Falu, Bartolák Anna festőműhelye és a CSEÖH által 

megszervezett alternatív kincskeresés is nagyon népszerű volt a rendezvényre látogatók között. A 

színpadi produkciók közül kiemelendő a Katicabogárka Csapat, a Csabai Színistúdió és Hevesi Imre 

Zűrzavar gyermekzenekara. 

 

 

B-A-S Országos Bajnokság és Senior Open Országos Bajnokság  

I. Nyíri Lajos Emlékverseny és U21 Tíztánc Magyar Bajnokság  

2016. december 10.-11. 

A Magyar Táncsport Szakszövetség által kiírt pályázaton nyerte el a Nyíri Lajos Táncsport Egyesület 

és a Csabagyöngye Kulturális Központ a társastáncbajnokságok rendeségi jogát, így a B-A-S osztályos 

országos versenyt ebben az évben 47. alkalommal tartottuk Békéscsabán. 2016-ban volt az első 

olyan év, amikor két napossá bővült az esemény. 2016. december 10-én a B-A-S osztályos Országos 

Bajnokság került megrendezésre, míg másnap az I. Nyíri Lajos Emlékverseny és az U21 Tíztánc 

Magyar Bajnokság. Közel 200 táncos lépett a 243 m²-es parkettre ezen a két napon, melyet csak erre 

az alkalomra építünk meg minden évben. Az ország legjobb táncosai mellett bemutatkoztak a 

növendékek, a jövő versenyzői is. A szombati napon 18 kategóriában, vasárnap 33 kategóriában 

indulhattak versenyzők. Minden korosztály megmérettette magát, az egészen kicsiktől kezdve a 

szenior párokig. A versenyt a Magyar Táncsport Szakszövetség versenyszabályzata alapján kell 

megszervezni, az MTASZ rendelik ki a pontozókat, döntnököt, a versenyfelügyelőt és a számlálókat.  

A verseny egyik érdekessége, hogy 1970-ben innen, az egykori Ifiház nagyterméből indult el és vált 

hagyománnyá Nyíri Lajosnak köszönhetően az A osztályos Országos Bajnokság. Ezért is számított 

nagyon fontos eseménynek, hogy 2016-ban, december 11-én megrendezésre került az I. Nyíri Lajos 

Emlékverseny, mely egy klubközi táncverseny. A verseny végén a díjakat Nyíri Lajos lánya, Nyíri 

Marika néni adta át férjével, Felczán Bélával együtt, így őrizvén meg a társastáncos élet számára 

édesapja emlékét.  

Az U21 Tíztánc Magyar Bajnokság kiemelt táncversenynek számít és a legmagasabb osztályokból 

érkeznek rá a versenyzők 21 éves kor alatt, hogy mind a tíz fajta táncban összemérjék tudásukat. A 

két nap alatt közel 900 ember tekintette meg az eseményt.  

A szombati nap vendége volt  Sági István úr, a Magyar Táncsport Szakszövetség elnöke, aki díjakat 

adott át a legeredményesebb versenyzők részére.  
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Adventi hangverseny  

- a Calandrella Kamarakórus és Körösparti Vasutas Koncert Fúvószenekar közös hangversenye 

2016. december 10.  

Kiemelt művészeti közösségünk, a Calandrella Kamarakórus immáron második alkalommal készült a 

szintén népszerű Körösparti Vasutas Koncert Fúvószenekarral közös hangversenyre. A két sikeres és 

elismert közösség advent üzenetét igényes műsorválasztással és nagyszerű előadással tolmácsolta 

telt házas közönsége felé a Békéscsabai Evangélikus Kistemplomban.  Az est fénypontjaként 

elhangzott a Kamarakórus, a Fúvószenekar, valamint további négy békéscsabai kórus előadásában 

Ola Gjeilo monumentális műve, a Meridian. Így a koncerten közel 120 zenei közreműködő 

gondoskodott az ünnepre hangoló dallamokról, a két művészeti vezető, Kutyejné Ablonczy Katalin és 

Döge Csaba vezényletével.  

 

Békéscsaba, a musical  

2016. december 20. 

A zenés színház áthághatatlan szabályrendszerét tiszteletben tartva vágott neki Balla Eszter, Nagy 

Sándor, Szinetár Dóra, Simon Kornél, Szente Vajk egy új vállalkozásnak: amerre járnak, feldolgozzák 

az adott város, helyszín történetét, jelenét, múltját és nem restek a jövőjét sem megénekelni. Először 

Magyarországon Békéscsaba városa került terítékre. A közönség nevetése és vastapsa közepette a 

művészek ismerős dallamokkal énekelték meg a csabai kolbász receptjét. 

 

Téli szünidei játszóházak  

2016. december 27-30. 

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján azt mondhatjuk, hogy mindig akad néhány család, amelynek 

igénye van a két ünnep közötti programokra. Ahogyan eddig is, úgy 2016-ban is kézműves 

foglalkozásokkal, játszóházzal, mesékkel vártuk a családokat a Lencsési, Jaminában, a Meseházban, és 

Mezőmegyeren. 

 

 

 

Munkácsy Kulturális Negyed  

 

Békéscsaba kulturális turizmusának felpezsdítésében nagy szerepe lehet a tervezett Munkácsy-

negyednek. Az ehhez szükséges összefogás, közös akcióterv elkészült, a program része Békéscsaba 

tervezett MVP-s fejlesztéseinek. Az átfogó városi tervezés átírta korábbi elképzeléseinket, és kijelölte 

intézményünk helyét a feladatellátásban. 

A Munkácsy-negyed intézményeinek egységes marketingje, mely közös arculati megjelenést 

eredményezhet, része az épülő projektnek, egyelőre nem volt feladata intézményünknek, mint ahogy 

az óriásvásznak elkészíttetése sem, vagy a környék városképi sebeinek orvoslása sem. (Utóbbi a Zöld 

Város projekten belül hamarosan megkezdődik a Városfejlesztési Kft. gondozásában.) 

 

Munkácsy-negyed 1.0 Műhelykonferencia 

2016. január 20.  

A Munkácsy Kulturális Negyed koncepciójának kiteljesítése, előre mozdítása 2016-ban városunk egyik 

kiemelten fontos lokális fejlesztési célja volt, melyhez év elején a Csabagyöngye Kulturális Központ 

szakmai információs nap rendezésével is hozzájárult. Meghívott vendégeink széles körében 
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képviseltetve voltak a város vezető testületei, továbbá a projektben érintett kulturális, építészeti és 

civil szféra, valamint a helyi média.  

A plenáris műhelykonferencia keretében a fókusztéma megismertetését és fejlesztését szolgáló 

prezentációk szóltak többek között a Munkácsy-negyed historikus múltjáról, a nyertes ötletpályázat 

terveiről, a tervezett fejlesztési elemek áttekintéséről, továbbá más városokban megvalósult, hasonló 

projektek működtetésének, tapasztalatainak bemutatásáról. Eme kitekintést Pécsről (Zsolnay 

negyed) és Egerből (Egri várnegyed) érkezett rangos vendégelőadók szolgáltatták. Természetesen 

lehetőséget biztosítottunk a résztvevők témában megfogalmazódó reflexióinak megosztására is. 

 

„A PINCÉTŐL A PADLÁSIG”  

Turisztikai attrakció- és szolgáltatásfejlesztés a Munkácsy Emlékházban 

Elkészítettük a program egyik ránk eső részének szakmai tervét és az ahhoz kapcsolódó 

infrastrukturális fejlesztés építészeti koncepcióját és költségkalkulációját.  

A program szerint a munka a XIX. és XX. századi békéscsabai kisnemesi és polgári élet bemutatására 

irányul, az épület és parkjának felújításával. Célja, a múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai 

feltételeink korszerűsítése, és az intézmény kvalitatív beillesztése a Munkácsy Kulturális Negyed 

arculatába. A fejlesztések eredményeképpen a látogatók a Munkácsy Emlékházban a XIX. századi 

polgári miliő felfedezése és a Munkácsy alkotások megismerése közben - az egyes élményelemek 

kipróbálásával - maguk is aktív részeseivé válhatnak a korabeli vidéki, kisnemesi kúriák életének. Az 

egymáshoz kapcsolódó, egymást kiegészítő attrakciók és szolgáltatások innovatív, újszerű technikai 

megoldással kerülnének megvalósításra, illeszkedve a fejlesztések helyszíne, vagyis a Munkácsy 

Emlékházra jellemző sajátos értékekre. Szezontól és időjárástól függetlenül is igénybe vehető 

garantált szolgáltatások növelnék a Munkácsy Emlékház látogatottságát, növelnék a tartózkodási időt 

és hozzájárulnának az egy főre eső költés növekedéséhez. A komplex turisztikai programkínálat 

hozzájárul Békéscsaba turizmusának fellendüléséhez, a látogatók és a vendégéjszakák számának 

növeléséhez, munkahelyeket és beszállítói munkát teremthet, és lehetőséget ad a turisztikai szezon 

meghosszabbítására. 

 

 

Kiállítások 

A Csabagyöngye Kulturális Központ évente 30 és 35 körüli kiállításnak szokott otthont adni. A 2016- 

os évben az 5 kiállító térben és az alkalmanként használt másik 3 térben 44 db kiállítás valósult meg. 

A kiállítóink nagy része 2016 -ban Békés megyei alkotó vagy kötődik a megyéhez. Természetesen a 

vándorkiállításokat illetve más kiállítóknak is szívesen ad otthont a központ, de első sorban a megye 

művészeinek illetve bemutatkozni vágyó amatőr művészeinek segít a széles körű bemutatkozásban. A 

festészet szobrászat, grafika, és fotó kiállításon kívül ez évben sok tematikus kiállításnak is otthont 

adott az épület, mint pl. méhészeti kiállítás (kellékek, védőruha, kaptárok, régi folyóiratok), 

termékek. Láthatatlan kiállítás (vakok és gyengén látók vezetésével) ahol tapintás útján lehetett 

megtekinteni a kiállítást, és végül betlehemes installációk kiállítására is sor került, amit a helyi 

kézművesek állítottak össze különböző természetes anyagok felhasználásával (csuhé, termény, fa, 

filc, mézes kalács) 

A Békéstáji Galéria kiállításai 
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A társaság vezetőségének döntése alapján a galériában hat magas színvonalú kiállítás valósult meg az 

év folyamán. A Békéstáji Művészeti Társaság összes tagjának tárlata, majd Szereday Ilona 

festőművész, Papp Zoltán grafikus, a Békéscsabai Evangélikus Gimnázium és Művészeti 

Szakközépiskola végzős növendékei, Bereczki-Kossack Katalin és Kossack Laura, keramikusok 

kiállítása. Végül „Hommage á 56” címmel újból a tagság alkotóinak tematikus tárlatával zárták az 

évet. 

Hungarikum Klub 

 KIT-Makett Klub jan. 8 - febr. 6 A makett klub kiállítása vonzó volt kicsiknek és nagyoknak 

egyaránt, hisz a kiállított több száz maketten kívül a helyszínen ki is lehetett próbálni a 

különböző technikákat 

 Juhász Franciska Patchwork febr. 16 - márc. 2 A kiállítás nagy sikernek örvendett a 

kisgyermekes családnyák és a fiatalok körében egyaránt. A varrott fali képtől a kistáskáig 

mindenki talált kedvére valót) 

 Mezőmegyeri Kézműves Falu (Zalai Erika) márc. 3-24  Itt mutatkozott be a Mezőmegyeri 

Kézműves Falu ami a megyeri kézművesek munkáit vonultatta fel a fazekas munkától a 

nemez tágyakon át a szőttesekig 

 Gruber Béla márc. 31 – ápr. 20 Grúber Béla 1963-ban elhunyt fiatal festőművész 

emlékkiállítása. A kiállítás létrehozásában a családja volt segítségünkre 

 Szilasi Robert ápr. 22 – máj. 27 Modern fotók, modern látásmóddal, különleges technikával) 

 jún. 4- 20 (A Ortodox egyház konferenciája alkalmából nyílt kiállítás az egyház festett 

ikonjaiból, a magyarországi Román nagykövetség és a Munkácsy Múzeum támogatásával 

 Pápis Mária jún. 23 – aug. 3 A magyar viseletet bemutató, szintén békés megyei 

zsinórmester munkái voltak megtekinthetőek, illetve megvásárolhatók Az alkotó közel 10 éve 

kezdett el a zsinóros technikával foglalkozni, melyet leginkább a huszárok díszegyenruhájáról 

ismerhetünk. Mária ezt a sajátos eljárást többféle ruhanemű elkészítéséhez használja, így 

műhelyéből díszes kabátok, kosztümök, blúzok, ingek és mellények is kikerülnek. 

 László Henrietta és Rúzsa Ilona Tűzzománc aug. 9 – okt. 1 Mester és tanítványa kiállítása, 25 

gyönyörű tűzzománc kép. Méhkeréki születésű Rúzsa Ilona Békéscsabai lakos, 30 éve 

foglalkozik festészettel, 20 éve tűzzománcozik és tanítja is a technikát. A kiállításon is egyik 

tanítványával közösen jelentek meg képei 

 Méhészet-kiállítás okt. 4 – nov. 25 A nagy sikernek örvendett kiállítást a Békés Megyei 

Méhész Egyesülettel karöltve sikerült megszervezni, illetve a megye több egyesülete is részt 

vett a tárgyak összegyűjtésében: Békési Méhész Egyesület, Békéscsaba és Vídéke Méhész 

Egyesület, Orosháza Város és Körzete Méhész Egyesület, Szarvasi Méhész Baráti kör 

Egyesület 

 Betlehemes nov. 28 – jan. 6 A betlehemes installációkat a békés megyei kézművesek keze 

munkái, összesen 13 betlehemet tekinthetett meg a nagyérdemű, ami mint természetes 

anyagokból készült. 

 

Panoráma terem: 

 Marea Furnea aradi festőművész "Színes gondolatok”  jan. 13 – febr. 15 

 M3 kreatív klub rendezvényeken készített fotói - febr. 18 – márc. 3 
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 Vándorkiállítás, helyi alkotók, dadaizmus témában alkotott képei márc. 7 – 19 

 Blahut Károly fotókiállítása „Pillanat bűvöletében” - márc. 22 – ápr. 30 Blahut Károly 

vászonra nyomtatott természet és épített örökséget bemutató fotói 

 Csabai szalon okt. 3 – nov. 26 Minden évben megszervezett kiállítás a Panoráma teremben 

 

Kerengő földszint: 

 Kőszeginé Anna, Pásztor Rita,Fülöp Antal közös festmény kiállítása jan. 23 – márc. 2 

 Fábián Irén festőművész és Szőke Sándor  szobrászművész közös kiállítása melyet a Illyés 

András művészetfilozófus művészeti író nyitotta meg. márc. 10 – ápr. 12 

 Dr. Örsi Károly emlékkiállítás ápr. 15 – máj. 17 Emlékezés a Békés megyei kastélytervező és 

kertépítő munkásságára. 

 Diószegi Eszter gyerek illusztrátor rajzai máj. 19 – jún. 29 

 Fölszállott a páva 2015 ös év műsoráról készített fotók vándorkiállítása a kerengőben. júl. 12 

– aug. 4 

 ZENIT –Fotótörténeti kiállítás aug. 8 – szept. 20 Zenit fesztivál múltjából összeállított 

fotósorozat 

 Vörös Eszter Anna gödöllői festő kiállítása szept. 23 – nov. 9  Akvarell képek, tűfilc 

technikával ötvözve 

 Bácsfalvi Zoltán kiállítása nov. 11 – dec. 1 Bácsfalvi Zoltán békéscsabai festő visszatérő 

kiállítója az intézménynek, termékeny évének munkáit tekinthette meg a nagyérdemű ezen a 

kiállításon. Munkáit főleg tájképek alkotják. 

 "Tegnap-Után"c. fotókiállítás dec. 5 – feb. 11 A kiállítás vászonra nyomtatott fotókból áll, 

amin Békéscsaba város múltja és jelene jelenik meg egyszerre. Különleges technikával a régi 

képeslapok és az újonnan készített képek keveréke egy képen jelenik meg. 

 

Artérium -  első emelet: 

 Pintér Miroszláv márc. 3 – ápr. 27 (Felvidéki festő kiállíása) 

 Békéscsabai postás nyugdíjas klub képeslap kiállítása máj. 5 – jún. 24 

 Sorsfonó egyesület plakátkiállítása "Engedd lelked szabadon szárnyalni” jún. 28 – júl. 7 A 

kiállításon az egyesület elmúlt éveinek plakátjai voltak megtekinthetőek 

 Tóth Kovács József júl. 10 – szept. 13 A csongrádi festőművész óriás festményei, és egyedi 

témaválasztása megosztó véleményeket keltett a látogatókban. A téma, a falusi élet, 

disznótor és a lovarda köré csoportosult 

 Csaba Királyfi útján szept. 16 – okt. 23 Csaba Királyfi útján programsorozat keretében 

megvalósuló kiállítás részvevői/kiállító művészei: Ütő Gusztáv – Nagyvárad (performansz 

művész), Nógrádi Csilla – Békéscsaba (festő), Mira Marincas – Kolozsvár (festő), Baji Miklós 

Zoltán  BMZ– festő, performansz művész (Békéscsaba) 

 Pintér Györgyi okt. 26 – dec. 9 Gyulai születésű „amatőr” festőművész kiállítási képein főként 

régi tárgyak, használati eszközök és terítők jelentek meg. A kiállítás ezért is kapta  a „Régi ház 

körül…” címet. 

 Szemián Sámuel Egylet tagjának Pethő Lászlónak a fotókiállítása dec. 12 – febr. 3 A kiállítás 

az utazásai alatt készített képek a világ különböző tájairól 
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Földszinti várakozó: 

 Veterán motor kiállítás febr. 12 – jún. 30 A békéscsabai Veterán Motorosok Klubja 

közreműködésével jöhetett létre. Több mint 25 veterán motorkerékpár került bemutatásra 

ez időn belül. A motorokat kettesével állítottuk ki és minden 2 hétben csere történt így 

tudtuk az egyesület majdnem össze motorkerékpárját bemutatni 

 Csaba Táncegyüttes kiállítása nov. 16 – dec. 1 A Csaba Nemzetiségi Táncegyüttes, -az 

intézmény csoportja - 30 éves évfordulója alkalmából, a hosszú évek alatt készült 

fotóanyagaiból válogattunk, ereklyéi, díjai és használt viseletét láthatta a közönség. Ezzel 

egyidejűleg megszervezték a táncegyüttes gálaműsorát is. 

 

Ifjúsági kiállítótér: 

 "100 éves a dadaizmus" márc. 21 – máj. 31 A Dadaizmus emlékévének tiszteletére a 

leghíresebb dadaista alkotók műveiből állítottunk ki jó minőségű nyomatokat 

 "ÉN kiállítok, TE kiállítasz, Ő kiállít - a MI kiállításunk" jún. 1 – jún. 13  

 Márvány fotóműhely aug. 26 – szept. 20 A Lencsési Közösségi Ház csoportjaként jegyzett 

fotóműhely rendszeres kiállítója az intézménynek. Minden évben ugyanabban az időszakban 

mutatják be az egy év alatt elkészült munkáikat 

 Ip-Art c. kiállítás szept. 21 – nov. 2  A békéscsabai Szent-Györgyi Albert iskola iparművészeti 

tagozatának alkotásaiból létrejött kiállítás 

 Bartolák Anna festőművész munkái nov. 4 – jan. 9 

 

Klaszter terem: 

 Kézzel fogható Alapítvány kiállítása márc. 12 – ápr. 9  A Vakok és Gyengén látók Egyesülete 

és az országos kirendeltséggel karöltve jöhetett létre az év egyik leg kiemelkedőbb kiállítása, 

ami egy ablaktalan sötét teremben volt kiállítva. A kiállítást kisebb csoportokban lehetett 

„megtekinteni” ahol vakok és gyengén látók voltak a tárlat vezetői. A kiállított munkákat 

kizárólag tapintás útján lehetett érzékelni. Más más anyagok formák és keménységű 

tárgyak”megtekintése után, a világosban is megtekintett tárgyak már egész más hatással 

voltak a látogatóra. 

 

 

Sorozatok 

 

Több, mint tanóra… 

Hagyományos ismeretterjesztő-sorozatunk az ifjúsági korosztály nemzeti történelmünkhöz 

kapcsolódó ismereteit bővíteti. Koncepciónk a tankönyveken túlmutató, a fiatalok számára érdekes 

és tanulságos részletekben bővelkedő tudásmegosztás, valamint olyan eszmék és érzületek 

tolmácsolása, mely fontos szerepűek lehetnek nemzeti öntudatuk és identitásuk formálásában.   

Jeles napok, évfordulók alkalmával szervezett programjaink között kiemelten jegyeztük az október 6-i 

rendhagyó történelem órákat: sorozatunk elkötelezett és közkedvelt pedagógus egyénisége, Ugrai 

Gábor az Aradi Vértanúk emlékezetéről tartott egy-egy rendhagyó történelem órát a 

Csabagyöngyében, valamint kihelyezett programként az Erzsébethelyi Általános Iskolában.  
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Az ’56-os emlékév kapcsán intézményünkhöz kapcsolódó ifjúsági körben (DÖK, Patent diákiroda) a 

gazdagon szervezett, intézményünk által lebonyolított városi ’56-os történelmi estek programjain 

történő részvételt népszerűsítettük, szorgalmaztuk.   

 

“56-os Estek”  

2016. november 2.-25. 

Négy alkalomból álló, moderátor által vezetett beszélgetést szerveztünk a Hivatal Oktatási, 

Közművelődési és Sportosztályával közösen a Fekete Pál gyűjteményének helyet adó emlékszobában, 

ahol a kor tanúi személyes emlékeik felidézésével mutatják be a forradalom napjait, előzményeit és 

az embereket, családokat megnyomorító következményeit. Vendégünk volt Vánsza Pál, Szekeres 

István, Várnai László és Dr. Blahut Károlyné. A négy beszélgetést M³ műhelyünk rögzítette is. 

 

Agykontroll tanfolyamok 

Évről évre megrendezésre kerül az intézményben, a megyében egyetlen helyszínként a felnőtt, kezdő 

agykontroll tanfolyam. Ehhez a kurzushoz kapcsolódóan külön alsótagozatos és tizenéves 

gyerekeknek hirdettünk gyerektanfolyamot, valamint az agykontroll módszerét felhasználó 

Villámolvasás és Tanuláskontroll tanfolyamot. 

 

Motivációs előadás sorozat 

A "Motivációs előadások" sorozat hiteles személyiségek, pozitív példával szolgáló előadók 

meghívásával mutat lehetőséget ahhoz, miként lehet egyéni és közösségi nehézségeket a magunk 

kezdeményező erejével leküzdeni, és másokon is segíteni. A foglalkozások vendégei eredményes 

sportolók, sikeres emberek, világutazók voltak, akik az önmaguk elé kitűzött célokat el tudták érni, 

ezzel mintát mutatva másoknak. 

 

Szabadelőadások 

Szabadelőadásaink témái a közösségi és családi konfliktusoktól, a lelki egyensúly kérdésein, a 

munkahelyi vagy házassági problémákon át, a transzcendenciához fűződő, nem mindig 

kiegyensúlyozott kapcsolat problematikájáig terjedt ebben az évben is. Az előadások nyitottak voltak, 

bárki eljöhetett, nem kellett elvárásoknak megfelelni, elég volt a hallgatóság nyílt hozzáállása a 

felmerülő kérdésekhez. Vendégeik között volt Lippai Marianna, Dr. Almási Kitti és Dr. Bagdy Emőke is.  

 

Dumaszínház 

Havi rendszerességgel találkozhatott közönségünk a színház legkedveltebb humoristáival, köztük 

Hadházi Lászlóval, Kiss Ádámmal, Beliczai Balázzsal, Felméri Péterrel, Csenki Attilával, Kovács András 

Péterrel, Kormos Anetel és a Szomszédnéni Produkciós Iroda tagjaival. 

 

Cseh Tamás Program – könnyűzenei koncertek 

2016. február – május 

A 2016-os évben a Csabagyöngye Kulturális Központ sikeresen pályázott a Cseh Tamás Programban, 

így havonta legalább egyszer könnyűzenei koncertek valósultak meg intézményünkben. Ennek 

köszönhetően indíthattuk el új koncertsorozatunkat, melynek a CasinoLive címet adtuk, utalva az 

események helyszínére. Az első fellépő, a Foo Lighters februárban érkezett hozzánk, s májusban a 

Good Time Boys nevű formáció zárta az évadot. 
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Az együttesek közül kiemelendő a Margaret Island, akikre több mint 300 néző volt kíváncsi, de olyan 

feltörekvő zenekarok is fellépett nálunk, mint a Superstereo és a HeadBengs. 

 

Guzsalyas táncházak 

Az Nemzeti Kulturális Alap támogatásának köszönhetően havi rendszerességgel tudtuk táncházainkat 

megszervezni, melyben a Csaba Kulturális Egyesület a Táncművészetért volt a segítségünkre. Amikor 

jó idő volt, akkor kivittük a programot a házból és a főtéren vagy a Csabagyöngy Kulturális Központ 

stégén rendeztük meg az eseményt. A táncházakban elsősorban moldvai és gyimesi népzenét játszik 

a Berbécs Zenekar. Békéscsabán kiemelkedő hagyományai vannak a néptánc ápolásának, több 

jelentősebb néptánc csoport is van (köztük a Csaba Nemzetiségi Néptáncegyüttes, mely a saját 

közösségünk), akik rendszeres látogatói guzsalyas táncházainknak. A rendezvényen mindig díjtalanul 

látogatható, gyermekek és felnőttek számára egyaránt. A sorozat részeként a nagyobb, 

gyermekeknek szánt rendezvényeken is szoktunk guzsalyas táncházat szervezni, mely kifejezetten a 

piciknek szól. Ilyen alkalmakkor táncművészeti diplomával rendelkező néptánc oktató segít játékos 

formában elsajátítani a magyar néptánc alaplépéseit a kicsik számára.  

 

 

 

Táborok 

 

Nyári táboraink szerkezete az elmúlt években szervesen illeszkedett a városi kínálatba. Sikerült olyan 

érdeklődési körök köré szervezni tábori tevékenységünket, melyeket máshol nemigen találnak meg 

az érdeklődők, s ezt a tevékenységünket szakmai színvonalban is magas szintre tudtuk emelni. 2016-

ban ismét megszerveztük legsikeresebb programjainkat, így a sakk tábort, a versenytánc táborokat és 

a megyei színjátszó tábort. Folytatjuk a kulturális ágazat dolgozónak gyermekei számára szervezett 

napközis jellegű táborunkat is.  

 

Tánctábor a Nyíri Lajos Táncsport Egyesület versenyzői számára –  

2016. július 4 – 2016. július 8. 

Az öt napos latin tábor, melyet Meszlényi Viktória latin tréner vezetett, intenzív felkészülést nyújtott 

az egyesület versenyzői számára. A nap mindig futással és erőnléti edzéssel kezdődött, majd a 

délelőtt és délután a szakmai fejlődés és a verseny koreográfiák tökéletesítését szolgálta. A 

versenyzők lelkesen vesznek részt mindig a táborban, hiszen ilyenkor az egész napjukat a táncnak 

szentelhetik.  A trénerek szerint is nagyon hasznosak az ilyen intenzív edzésnapok, mert ilyenkor 

ugrásszerű fejlődést figyelhetnek meg egyes táncosoknál. 

 

Csabai Színistúdió – Békés megyei színjátszó tábor 

2016. július 25. – augusztus 1. (Szeghalom-Várhelyi Ifjúsági- Sport és Szabadidőközpont) 

A Csabagyöngye Kulturális Központ közel két évtizede minden évben nyári színjátszó tábort szervez a 

a Csabai Színistúdió munkájára építve. A táborokban lehetőség nyílik próbadarabok, etűdök 

megalkotására és az új előadások előkészítésére. 

A 2016-os évben 3 csoportra osztottuk a gyerekeket, figyelembe véve az életkort és az 

előképzettséget egyaránt.  
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A kis csoport feladata az újonnan érkező tagok bevezetése volt a színház világába. A középső csoport 

Egressy Zoltán: Kék, kék, kék című tragikomédiáját vitte színre, míg a „nagyok” csapata Lőrinczy 

Attila: Balta a fejbe című tragikomédiájának rövidített verzióját próbálták be. 

A táborban felvett tagokból sikerült egy új csoportot létrehoznunk.  

 

Sakk táborok 

A nyár folyamán három alkalommal tartottunk általános iskolás korosztály számára sakktábort. A 

hétfőtől péntekig tartó táborok során délelőtt sakkozással, délután strandolással, fürdőzéssel 

töltötték az időt a gyerekek. 

 

 

Ifjúsági munka 

Az ifjúsági iroda alapfeladata 2016-ban sem változott: kapcsolattartás, információgyűjtés és 

továbbítás, a gyermek- és ifjúsági korosztály felkészítése a különböző helyzetekre, képzések, 

találkozók keretein belül.  

 

A diákiroda folyamatosan helyet biztosít ifjúsági civil szervezetek programjainak, 2016. év elején az 

mEGYETEM Klub programjai segítették a középiskolásokat a pályaválasztás kérdéseiben. Az Egyesület 

Békéscsaba Ifjúságáért mentorai először tartották meg az Egyetem Napot, ahol az egyetemi élet 

fontosabb részeibe nyerhettek belátást a diákok, részletes tájékoztatást kaphattak a jelentkezésről, 

pontszámításról. Az AFS Nemzetközi Cserediák Program önkéntesei is a diákirodában szervezték meg 

találkozásaikat. Keddenként a Diákönkormányzat tartotta megbeszéléseit a diákirodában, minden 

hónap első szerdáján pedig az Önkéntes Klubnak is otthont adott az iroda. A középiskolások itt 

tartották különböző stábüléseiket az iskolai diáknapokra és a Garabonciás Napokra való készülésük 

során. 

 

A Patent Diákiroda és a Békéscsabai Diákönkormányzat közös szervezésében 10 éve kerül 

megrendezésre a Városi Ifjúsági Parlamentet tavaszi és őszi ülések során. Ezen a napon a diákokat 

érintő kérdésekben tartjuk előadásainkat, és igyekszünk válaszokat adni nekik, valamint kikérni 

véleményüket az adott témában. A tematizált szekciókat többnyire a Diákönkormányzat tagjai 

tartják.  

A 2016. évi VIP tavaszi és őszi ülésén 11 szekcióba lehetett jelentkezni, és közel 220 általános- és 

középiskolás diák jött el egy-egy alkalomra. A szekciókat a DÖK-ös diákok, valamit szakemberek 

tartották.  

 

A 2016/17-es tanév kezdésekor a Diákönkormányzat új vezetőt kapott, így teljesen új erővel kellett a 

tanév elébe néznie a megfogyatkozott csoportnak. A tanév első felében helyt kellett állniuk a Városi 

Ifjúsági Parlament szervezése során, közreműködtek az AFS Nemzetközi Cserediák Program által 

szervezett “Kultúrák Közötti Párbeszéd Napján”. Képzéseken, országos ifjúsági találkozón és 

programokon vettek részt a diákok, a békéscsabai diákok érdekeinek helyi és országos szinteken 

történő képviseletére és volt alkalom.  

A gyűléseket továbbra is heti rendszerességgel tartották meg.  
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2016. legfőbb programjai közé sorolható az év eleji mEgyetem és Egyetem Nap szervezésében való 

segítség, a tavaszi és őszi VIP, és a Lézengő Ifjúság Kulturális Eseménye (LIKE). 

 

Az őszi VIP előtt tartottuk a DÖK-Castingot, ahol a jelentkező fiatalok személyes beszélgetés és közös 

munka során kerülhettek be a diákönkormányzat tagjai közé, ám a nagy érdeklődésre való tekintettel 

utó castingra is sort kellett keríteni. A megfogyatkozott csoport így 45 fős létszámra tornázta fel 

magát és kezdett bele a közös munkába.  

 

A Csabagyöngye Kulturális Központnak együttműködési megállapodása van a békéscsabai 

középiskolákkal, intézményünk rengeteg diákot fogadott be az elmúlt év során az érettségihez kötött, 

kötelező 50 óra közösségi szolgálat letöltésének segítségében. 

 

 

 

Önkéntes Program 

 A közösségünk rendezvények során jegyszedői, ültetői, ruhatári és animátori feladatokat látnak el 

többek között, de olykor tagintézményinknek is segítenek különböző feladatvállalásokban. A 

közösség minden hónap első szerdáján ül össze, ahol folyamatos fejlesztés folyik, továbbá itt 

beszéljük meg az aktuális rendezvények feladatelosztásait. Az önkéntesek az előző évhez képest 

ledolgozott órája 500 órával emelkedett, a 2015-ös évben 750 munkaóra volt, míg a 2016-os évvel 

bezárólag 1250 munkaórát dolgoztak le önkénteseink. 

 

 

Közösségi művelődési szolgálat 

 

A Közösségi Művelődési Szolgálat fókuszában 2016-ban is a projektfejlesztő és a területi munkát 

támogató tevékenységeink álltak, természetesen nem elhanyagolva a nonprofit szektor szakmai 

támogatását sem. 

A lakóterületi munkánk, területi feladatellátásunk koordinációja segítette az intézményegységeink 

közötti együttműködéseket, és hozzájárult az AGÓRA program adottságainak kihasználásához, és 

folytatódott a Központ és telephelyei között kialakult együttműködések, pályázati konstrukciók minél 

hatékonyabb kiaknázása. 

 

Tantó József program 

Bár a térségi közművelődési tanácsadó tevékenység feladatunk ellátásához lényegében napi szinten 

együttműködtünk a Nemzeti Művelődési Intézet Békés Megyei Irodájával, a program kidolgozása 

sajnos lassabban haladt, mint azt terveztük. Egyrészt a várt EFOP-os pályázatok nem tartalmazták a 

területet segítő kitételeket, másrészt a közösségfejlesztéssel kapcsolatos kapacitásunkat két EFOP-os 

pályázat beadása, és a CLLD-s program lekötötte. 

A korábbi Közkincs-kerekasztal program kapcsolati hálójának felelevenítésével megkezdtük  a 

párbeszéd kialakítását a helyi közösségekkel, de közös akciók, programok szervezéséig egyelőre nem 

jutottunk.  
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Áldozatvédelmi Iroda 

A hagyományos primer prevenció, tanácsadás mellett egy új szolgáltatás bevezetése állt a 2016-os 

tevékenységek fókuszában. 

A magyar áldozatvédő szervezet, a FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület 2016-ban együttműködést 

kötött a Békés Megyei Áldozatvédelmi és Bűnmegelőzési Közhasznú Egyesülettel Fehér Gyűrű 

Áldozatsegítő Szervezet Békéscsabai Irodájának működtetésére. Tevékenységei között szerepel, 

hogy konkrét és közvetlen támogatást ad, valamint segítséget nyújt a bűncselekmények – főleg a 

szociális helyzetük miatt rászoruló – áldozatainak és hozzátartozóiknak, anyagi, jogi, pszichikai és 

egyéb formában. 

Az új „Fehér Gyűrű Békéscsabai Áldozatvédelmi Iroda” tevékenységéhez szükséges működési 

feltételeket biztosítása érdekében együttműködési megállapodás született a helyi szervezet és 

intézményünk között. 

 

 

Civil Iroda 

Továbbra is szerepet vállaltunk a nonprofit szektor működésének segítésében. Munkánk 

középpontjában a helyi és térségi civil szervezetek segítése érdekében az aktuális információk 

eljuttatása és időnkénti szakmai tanácsadások biztosítása állt. Több szervezetnek biztosítottunk 

térítésmentesen helyet központi épületünkben vagy telephelyeinken, emellett segítettük 

programszervezésüket, problémamegoldó tevékenységüket (Polgári Civil Egyesület, EBI, Megyeri 

Kézműves Faluért Egyesület, Nők Egyesülete, Egyensúly AE Egyesület, Turisztikai Egyesület, stb.). Míg 

ezek az együttműködések eredményesek voltak, sajnos a Jamina Szövetség irányában tett segítő 

próbálkozásaink nem vezettek eredményre. 

 

Békéscsabai Helyi Közösség –  

Közösségvezérelt helyi fejlesztések (CLLD) 

Intézményünk 2016 februárjában kezdeményezte, hogy Békéscsabán is teremtsük meg a lehetőségét 

a közösségvezérelt helyi fejlesztések (CLLD) megvalósításának. A regisztrációs felhívás megjelenését 

követően elektronikus levélben több mint 400 címre került kiküldésre meghívó, amely a CLLD 

nyújtotta lehetőségekről tájékoztató fórumra, a közösségi tervezést indító rendezvényre invitálta a 

címzetteket. 

A széleskörű tájékoztatást követően megalakult 11 tagú Helyi Közösség a lakosság mozgósítása 

érdekében városrészenként konzultációk keretében folytatott párbeszédet és elindította a 

tájékoztató honlapot (http://clldbekescsaba.hu/). A 11 tagú szervezetben a közszférát Békéscsaba 

Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Békéscsaba Városfejlesztési Kft., a Csabagyöngye Kulturális 

Központ, a Munkácsy Mihály Múzeum és a Békéscsabai Médiacentrum Kft. képviseli. A civil 

szervezetek közül a Békés Megye Népművészetéért Alapítvány, a Békéscsabai Turisztikai Egyesület, a 

Jamina Szövetség és az ORIENS 2000 Alapítvány lett a Közösség alapítója, míg a Csabai Füstölt Kolbász 

Kft. és a Csaba-Hullám Kft. az üzleti szféra jelenlétét biztosítja. A minél szélesebb bevonás érdekében 

interjúk segítségével igényfelmérés készült a civil szféra, az egyházak, aktivisták, intézményvezetők, 

önkéntesek körében fejlesztési elképzeléseik rögzítése érdekében, elkészült a Stratégia helyzetfeltáró 

fejezete, majd annak alapján több körös műhelymunka keretében megtörtént a SWOT mátrix 

összeállítása. Ezt követően kerültek meghatározásra a HACS tagjaiból és a város érdeklődő 

szereplőinek képviselőiből álló kibővített munkacsoportok által a legfontosabb fejlesztési 

szükségletek. A tematikus fókuszt erősítette meg a közös gondolkodás: a kulturális és kreatív ipar 
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fejlesztése lesz az a kulcsterület, amelyre az infrastrukturális, a közösségfejlesztési és kulturális 

beavatkozási területek felfűzésre kerülnek, mivel ennek a szakmai területnek a támogatásával 

remény mutatkozik a város lakosságmegtartó-képességének erősödésére, a fiatalok elvándorlásának 

megakadályozására, a helyi közösség megerősödésére és nem utolsósorban a kreatív iparhoz köthető 

szakmákban elvárt kompetenciák és szakértelem átadására. 

A Stratégia jövőképe a következőképpen került megfogalmazásra: „Békéscsabán a XXI. századi 

igényeket kielégítő, korszerű, együttműködésnek, kísérletezésnek helyet teremtő, szabadtéri és 

fedett közösségi terekben az önkifejezés, az alkotómunka, a kulturális és kreatív ipar eszközeinek 

segítségével egymásra találó korosztályok, az egymást megismerő városrészi közösségek fogják 

megerősíteni az összetartozás érzését, a békéscsabai identitás megélését, a város népességmegtartó 

képességét.” A Helyi Közösségnek a Stratégiában megfogalmazott átfogó célja az új és megújuló 

közösségi terekben a kulturális és kreatív ipar eszközeivel megteremteni a város korosztályainak 

egymásra találását, a különböző városrészek közötti kapcsolat erősítését, ezáltal biztosítani a város 

lakosságának megtartását.  

A Stratégia megvalósításának keretében családi játszóparkok kerülnek kialakításra, játszóterek 

újulnak meg úgy, hogy több generáció is használhassa őket, emellett több olyan közösségfejlesztési 

program is társításra kerül a nyitott közösségi terek infrastrukturális beruházásaihoz kapcsolódva, 

melyek fenntarthatósági együttműködések kialakítását fogják támogatni. A Stratégia támogatni 

szeretné a helyi termékekhez köthető közösségi programok generálását, hozzájárulva a helyi 

gazdaság megerősödéséhez. Ennek érdekében közösségi és bemutató kerteket, minta 

iskolaszövetkezeteket, a rendezett portákhoz és a zöldség- és gyümölcstermesztéshez kapcsoló 

mozgalmakat támogat a békéscsabai CLLD. 

A Békéscsabai Helyi Közösség Stratégiája egy kulturális, közösségi és gazdasági irányokat célul kitűző, 

a város egészét megszólítani kívánó fejlesztési elképzelésre épül. Központi célként a közösségi 

tervezés eszközeivel megalkotott Stratégiában – figyelembe véve a település Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Programhoz köthető terveit, a Modern Városok békéscsabai 

programját, illetve a Munkácsy Negyedre vonatkozó elképzeléseket – alapvetően egy kulturális 

alapokra építő, a helyi közösségi terek látogatóit aktívan bevonni képes, továbbá a helyi 

gazdaságfejlesztés szereplői mellett a szociális gazdaságban is érvényesíthető iparág, a kreatív 

iparhoz köthető közösségi fejlesztések támogatása került meghatározásra. A Stratégia közösségi 

megalkotása azt a célt szolgálta, hogy Békéscsaba hosszú távú fejlesztése tudatos módon, a lehető 

legtöbb lakos, közösség, intézmény, szervezet és vállalkozás egyetértésével, közreműködésével 

valósuljon meg. 

A Békéscsabai Helyi Közösség Stratégiája megvalósítása érdekében 800 millió forintra pályázott, de a 

témában sajnos a mai napig nem született döntés. A közösség munkája ennek ellenére folyamatos, 

összejövetelei rendszeresek. 

 

Eszközkölcsönző 

 

Az Agóra-program részeként Békéscsabán és térségében nyújtottunk idén is eszközkölcsönző 

szolgáltatást, mely célja kulturális programok, civil szervezetek, oktatási intézmények és családi 

közösségek segítése volt. 2016-ban inkább csak helybeli, békéscsabai szervezetek vették igénybe 

szolgáltatásainkat. 
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Felnőttképzés 

 

Az AGÓRA program adta lehetőségeink, jól felszerelt, többfunkciós termeink továbbra is megfelelő 

helyszínei voltak külső szervezetek, intézmények képzéseinek. Ezek közül a kisgyermekek idegen 

nyelvi képzése, a pénzügyi továbbképzések, és a művészeti neveléshez kapcsolódó felkészítések 

voltak a leggyakoribbak. Október-november hónapban belső képzést indítottunk fiatal kollégáink, 

kulturális közfoglalkoztatottjaink számára, ahol részletesen megismerkedhettek a Csabagyöngye 

rendezvényszervezéshez kapcsolódó folyamatszabályozásával, a közösséggondozó tevékenység és a 

pályázatírás intézményi követelményeivel. 

 

 

Közösségek 

 

2016-ban közösségeink munkájának segítése kiemelt feladatunk volt, hiszen láthatóan folyamatosan 

nő az intézmény társadalmi beágyazódottsága, így talán még fontosabb a közösségi élet segítése.  

 

Békéscsabai Társastánc Klub és Nyíri Lajos Táncsport Egyesület 

Az egyesület és a klub jelen pillanatban minden korosztály és a különböző érdeklődési szint szerint is 

nyújt fejlődési lehetőséget azok számára, akik a társastánc szerelmesei.  Akik csak szabadidős 

elfoglaltságként szeretnének foglalkozni a tánccal négy különböző tanfolyam közül választhatnak. 

2016-ban két tanfolyam indult, gyermekek és felnőttek részére kezdő szinten és ezeken kívül van 

még két szintén felnőtteknek szóló tanfolyamunk haladók számára, akik már régebb óta foglalkoznak 

ezzel a tánccal. Az egyesület versenyzői hetente négy alkalommal vehetnek részt csoportos 

edzéseken, de ezen felül a versenyidőszakban egyénileg is foglalkoznak velük igény szerint a 

trénerek. Minden évben igyekszünk számukra tábort szervezni nyáron, ahol intenzívebben 

foglalkozhatnak a latin és standard táncokkal is. Valamint év közben is több alkalommal volt rá példa, 

hogy egy-egy tréner intenzív táncnapot hirdetett meg, amikor nem csak 1-2 órában, hanem teljes 

nap foglalkoztak a táncosokkal. A versenyzők év közben is több alkalommal felléptek a Csabagyöngye 

Kulturális Központ rendezvényein, valamint a város reprezentatív eseményein. 2016-ban ott voltunk 

az Esküvő Kiállításon, a Főtéri Nyáron, a Városi Bálon, a Gerlai Falunapon, valamint céges 

rendezvényeken is tartottunk bemutatókat. Tehát nem csak a versenyeken nyújtanak kiemelkedő 

teljesítményt versenyzőink, hanem a városunk életének programjait is sűrűn színesítik fellépéseikkel. 

De nem csak a fiatalok számára kedvelt szabadidős foglalkozás a társastánc, hanem az idősebbek 

számára is. Békéscsaba olyan 12 tagú szenior formációval büszkélkedhet, akik több megmérettetésen 

is arany minősítést kaptak. Valamint nagy ritkaság számít az országban az ekkora létszámú szenior 

formáció. Az egyesület és klubélet aktív működését példázza az is, hogy minden évben részt vállalnak 

az Országos Társastánc Bajnokság szervezéséből. Amely rendezvény idén, ennek is köszönhetően, 

már két napossá bővült. A 2016. december 10-én megrendezett B-A-S Országos Bajnokságon kívül, 

Nyíri Lajos kiváló békéscsabai táncpedagógus emlékére 2016. december 11-én tartottuk az I. Nyíri 

Lajos Emlékversenyt. Valamint 2016-ban azt a megtisztelő felkérést kapta az egyesület a Magyar 

Táncsport Szövetség részéről, hogy 2016-ban az U21 Tíztánc Magyar Bajnokságot is mi rendezzük, 

mely kiemelt társastánc versenynek számít. Ennek a kérésnek legjobb tudásunk szerint eleget is 

tettünk. 
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Csabai Színistúdió 

A 2016. évben új tagokkal bővült a csoport, tehát a megtervezett 2 kisebb csoportunk létrejöhetett. 

Joggal nevezhetjük a csapat egyik legaktívabb évének, mivel a munkatervben említett és tervezett 

fellépések mellett, számos rendezvényen is részt vehetett a csapat, amelyek sok tapasztalattal 

bővítették a tudásukat. A Magyar Színjátékos Szövetség által meghirdetett Megyei Impró Fesztivál 

első helyezettjeként indítottuk az évet. Február 8 –án került sor, a minden évben megrendezett Gála 

estre, ami a mostani évben mondhatni az egyik legsikeresebbnek bizonyult. A rendezvény a Csabai 

Farsang keretében valósulhatott meg „Álarcosbál” címmel. A gálán elhangzottak musical dalok, 

operett, és opera részletek is, mindezt koreográfiák is színesítették. A Megyei Impró Fesztivál első 

helyezettjeként továbbjutottak a Gödöllőn megszervezett Országos Impró Fesztiválra, ahol a III. 

helyet ítélte a csapatnak a zsűri. XX. SCHERZO –n (Amatőr Musical Színpadok Fesztiválja) a „Senki sem 

tökéletes” újrahasznosított musical comedy, óriási sikerrel végzett az országos mezőnyben. Július 25-

től augusztus 1- ig Megyei Színjátszó táborban vett részt a csapat Szeghalom-Várhely Ifjúsági 

táborhelyen. A decemberben főként, Mikulás és karácsonyi műsorokban működik közre a csapat. 

 

Calandrella Kamarakórus 

A Calandrella Kamarakórus városunk prémium színvonalon működő énekegyüttese. A kórus tagsága, 

valamennyi szólamot optimálisan feltöltve 20 főre stabilizálódott. Próbáikat heti rendszerességgel 

pénteki napokon tartották, városunk elismert zenepedagógusának, Kutyejné Ablonczy Katalin 

művészeti vezetésével.   

A tavasz folyamán az országban több helyszínen léptek dobogóra a „Kegyelem”- a zene a lélek szava 

című Ola Gjeilo szerzői esttel, melyen a kórust az Alföld Quartet kísérte: a Békéscsabai Tavaszi 

Fesztivál nagypénteki ünnepi kóruskoncertjeként, majd áprilisban Tatabányán és Tatán, valamint 

májusban egy-egy alkalommal Orosházán, az Evangélikus templom gyülekezeti körében, illetve 

Szegeden, a Korzó Zeneházban hallhatta a közönség a kiváló kortárs norvég evangélikus zeneszerző 

szívmelengető kórusműveit a békéscsabai kamarakórus előadásában. Ez a produkció az énekkar 

repertoárjában továbbra is előkelő helyen tartott, hiszen a közönség „fülét és lelkét” előadásról 

előadásra mindenhol meghódította.  

2016. május 21. a kórus naptárában igen jeles dátumként jegyzett, amikor is a közönség szeretete 

rangos szakmai elismeréssel párosult: a Calandrella az „Éneklő Magyarország” rendszerében a 

minősítő hangversenyen megszerezte a legmagasabb hivatalos kategória-kvalifikációt, a 

„Hangversenykórus” címet, mely az ország legkiválóbb énekkarainak védjegye.  

Az ősz az adventi koncertek előkészületeivel telt. Első advent vasárnap a jaminai Jézus Szíve 

Templomban az ökumenikus program fellépői voltak, december 10-én nagyszabású közös ünnepi 

koncertet adtak a Körösparti Vasutas Koncert Fúvószenekarral, majd december 18-án ismét 

Tatabányán vendégszerepeltek.   

 

Sakk szakkör 

A klubba a sakkozás iránt érdeklődő alsós gyerekek keddenként, a felsősök pedig szerdánként jártak. 

A tehetséggondozás, a gondolkodás fejlesztése nem csak csoportos, hanem esetenként egyéni 

formában is zajlott. A sakktudás szempontjából nagyon eltérő a részt vevők helyzete, hiszen év 

közben is csatlakoztak olyan kisiskolások, akik a játék alapjaival kívántak megismerkedni, ugyanakkor 

a korosztályukban versenyre járó diákok is tagjai a csoportnak. 
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Junior novella műhely 

A Kör foglalkozásain kéthetente legalább egy-egy új verssel vagy novellával jelentkeztek a tanulók. A 

felolvasások során értékelték egymás munkáit, a stílust, beszédmódot.  A klubtagok számára a 

jelenkori líra és széppróza megismerésére a foglalkozások során messze a középiskolai szint felett 

volt lehetőség A műhelymunka eredményességét bizonyítja, hogy három klubtag indult országos 

pályázatokon, és mindannyian nyertek dobogós helyezést. 

 

Rejtvényklub 

A rejtvényklub a rejtvényfejtést kedvelők számára nyújt közösségi elfoglaltságot és játéklehetőséget. 

Tagjainak száma húsz fő, 4 kezdő, 8 haladó, 6 mesterjelölt és 2 mester tagja a csoportnak. A tagság 

évek óta részt vesz a rejtvényfejtés népszerűsítésében, így a Városi Kulturális Játékokon, a 

Gyermeknapon, Családi hétvégéken, a könyvtár versenyén, emellett megszervezi Magyarország 

legnagyobb létszámú rejtvényversenyét. 

 

Rehabilitációs klub 

A klub a jóga módszerével, tornával, heti foglalkozásokkal szolgálta a résztvevők egészségi 

állapotának szinten tartását, illetve javulását. A tagság szív- és érrendszeri betegségekkel, 

mozgásszervi bajokkal küzd, ezért fontos számukra, hogy járjanak a foglalkozásokra. A gyakorlatok 

testi és lelki területen is javítják a részt vevők állapotát, javul a mozgáskészség, a kondicionális 

helyzet, a lelki egészség állapota és a koncentrációs képesség is. A klub átlagosan harminc főnyi 

létszámmal működik. 

 

Fájdalom Nélkül Klub  

A klub 2016. novemberében alakult. A foglalkozásokat vezető, több évtizedes tapasztalattal 

rendelkező gyógytornász kiváló szakértelemmel és jó empatikus képességgel irányította, felügyelte a 

résztvevők átmozgató tornáját, melynek célja a fájdalom mentesség elérése. A foglalkozásokon 

végzett gyógytorna számottevő segítséget nyújt a résztvevők mozgásszervi panaszainak 

enyhítésében. 

Szíves és hipertónia klub 

A klub tagjai magasvérnyomásos betegek, illetve valamilyen szív- és érrendszeri betegségtől 

szenvedő, zömmel hatvan év feletti, idős emberek. A havi foglalkozások változatos témákat 

dolgoztak fel. Az időjárási frontok hatásaitól a gasztroenterológia aktualitásain és az orvostörténet 

érdekességein keresztül, az ortopédiai betegségekig és a fizioterápiáig hallhattak előadásokat a részt 

vevők. Májusban egynapos gyulai kiránduláson vettek részt az érdeklődők. 

 

Anime Klub 

Az anime iránt fogékony ifjúsági korosztály számára jó szabadidő eltöltési lehetőséget nyújt a Békés 

Megyei Anime Társaság klubja. A klub rendszeres programjai vetítésből zenehallgatásból, játékból, 

beszélgetésből állnak. Az elmúlt évben kétszer megrendezett nagyobb rendezvényeken a japán 

kultúrával és az animékkel foglalkozó előadások, valamint az egész napos játéklehetőség mellett 

rengeteg verseny is szórakoztatta az érdeklődőknek. 

 

Csaba Big Band 

A zenekar a CSKK központi épületének átadása után, 2013. tavaszán alakult, a trombitás Illyés Miklós 

vezetésével. A Big Band a tavalyelőtt a Budapesti Big Band Találkozón A kategóriában Ezüst 
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Minősítést szerzett, tavaly azonban nem tudott elindulni ezen a rangos megmérettetésen. A zenekar 

intenzív munkával töltötte az elmúlt évet, szombat délutánonként rendszeresen próbált, annak 

ellenére, hogy a húszfős zenekar tagjai több helyen élnek az országban. 

 

Érmegyűjtők Köre  

A kör 2015-ben talált otthonra az intézményben. A huszonöt fős csoport alakulása óta hasonló jellegű 

tevékenységet folytat, tagjai a Magyar Éremgyűjtők Egyesületéhez tartoznak. A részt vevők látogatják 

a Magyar Éremgyűjtők Egyesületének országos és regionális rendezvényeit is. 

 

Igényes Zenei Élet (IZÉ) Klub 

A klub rock, progresszív rock, jazz és klasszikus zenei előadók életútjával, munkásságával foglalkozott. 

Hangszerbemutatók, zenehallgatás, a kultúra és a társadalmi-politikai összefüggések, külföldi 

előadók esetén a magyar viszonyokkal illetve előadókkal való összehasonlítás is szerepelt a 

programban. A tagság minden héten egy alkalommal közös zenehallgatásra, elemzésre gyűlt össze, 

illetve havonta egyszer koncertvideók megtekintésére került sor.  

 

Gerinctorna 

A gerinctorna csoport tagja korhatármegkötés nélkül lehet bárki, de zömmel nyugdíjas korú nők 

vesznek részt a foglalkozásokon. A gyakorlatok elvégzésének célja, hogy csökkentse a 

gerincbántalmakat, jobb esetben megelőzze, illetve ha már kialakult, megszüntesse a fájdalommal 

járó mozgásszervi problémákat, melyek a mai életmód következtében a lakosság nagyobb része 

körében az érett felnőttkor időszakában nagy valószínűséggel kialakulhatnak. A csoportba 

alkalmanként kb. harminc ember jár. 

 

Képzőművészeti kör 

A kör alapvető célkitűzése tavaly is az volt, hogy a jó rajzkészségű, kreatív, tehetséges gyerekeknek a 

képzőművészet terén újszerű lehetőséget biztosítani. Nóvumnak bizonyult a különböző korosztályok 

együtt foglalkoztatása, az alsósok és a középiskolások közösen dolgozhattak, iskolai kötöttségektől 

mentes, fejlesztő hatású alkotási formákkal ismerkedhetnek meg. 

 

Jazz Klub 

A tavalyi esztendőben a klub tagja ötször gyűltek össze. Egy-egy hangszer bemutatásával, illetve 

stílusok megismerésével és az irányzatok kiemelkedő képviselői zenéinek meghallgatásával, 

elemzésével töltötték az időt, valamint egy átfogó jazztörténeti előadás is színesítette a programot.  

 

 

Nosztalgia Tízek Klubja 

A Nosztalgia Tízek Klubja heti egy alkalommal, szerda délutánonként tartotta 2016-ban is gazdag és 

változatos tartalmú foglalkozásait. A csoport az aktív nyugdíjas korúak számára kínál igényes 

kulturális-szabadidős programokat, és legfőképpen közösségi élményt. Egy-egy találkozás alkalmával 

a közel 70 fős tagságból 30-50 fő jött össze.  

A klubdélutánok során a kötetlen együttlétet mára már majd minden alkalommal tematikus 

ismeretterjesztő előadás, művészeti bemutató, ünnepváró vagy egyéb értékes program színesítette. 

Éves programpalettájukban merítettek irodalmi, zenei, honismereti témákból éppúgy, mint az 

egészségvédelem, művészettörténet, vagy más nemzetek kultúrájának világából. Meghívott külső 
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előadók (pl. Mészáros Mihály színész, dr. Borgula Ilona közgaszdász, Kokavecz Ágnes gyógytornász, 

Kemény Gitárklub, stb) mellett figyelemre méltó és dicséretes a tagok személyes aktivitása is; a tagok 

köréből is gyakorta készült valaki egy-egy előadással, melynek keretében hivatásához vagy 

hobbyjához kapcsolódó értékes ismereteket, gondolatokat osztott meg a társakkal. 

A kulturális központ falai között zajló klubéletet kirándulással is színesítették.  2016. szeptember 15-

én Gyulára látogattak, ahol a megújult és európai szinten is kuriózumként számon tartott Almásy-

kastély Látogatóközpont attrakcióval ismerkedtek.  

 

Csabai Pálinka Klub 

A csoport 2012-ben alakult. Rendezvényein a minőségi pálinka készítésével és a 2016-ban a városi 

értéktárba felvett békési 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 zsűribe a megye kisebb pálinkaversenyein, de 

a legrangosabb országos versenyeken is képviseltetik magukat. 2016-ban 5. alkalommal 

bonyolították le a Békés Megyei Házipálinka Versenyt.  

 

Chi kung – kínai lassú torna csoport 

A chi kung 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 hétfőtől péntekig egy-egy órát relaxációs zenét hallgatva, de ha tehetik és az 

időjárás is megengedi, szívesen mennek ki a szabadba, a természet közelsége fontos számukra. 

 

Bridzs klub 

A bridzs játéknak nagy hagyománya van Magyarországon, közel 1000 ember játszik versenyszerűen. 

Ugyan a klubba járók nem profi versenyzők, de nagy szerelmesei ennek a társasjátéknak. 

Heti rendszerességgel ülnek össze intézményünkben. Hétfőnként a Ram-Room otthonos 

klubhelységünket használják, ahol a bridzs mellett, számos egyéb kártyajátékkal (huszonegy, 

kanaszta, pasziánsz, römi) remek hangulatban töltik el szabadidejüket. 

 

Csabagyöngye Egészségklub 

2016-ban a Csabagyöngye Egészségklub az előző évekhez hasonlóan havonta egyszer került 

megrendezésre. A mindenki számára nyitott, ingyenes klubdélutánok során többek között olyan 

témák kerültek terítékre, mint az energetizáló és stresszoldó gyakorlatok, természetes 

vitaminforrások, illetve a táplálkozási allergiák. Az Egészségklub azonban nem csupán az emberi test 

egészségének fenntartásával, előmozdításával foglalkozott, hiszen az elfogadás-elengedés és 

megbocsájtás jelentősége, vagy az egészség és az ezotéria kapcsolata témakörök már a különféle 

gyógymódok pszichológiai vetületeit helyezte előtérbe. Az év során, Harsányiné dr. Incze Edit 

klubvezetőn kívül több, szakmabeli előadó tartott prezentációt, interaktív bemutatókkal színesítve az 

előadásokat. 

 

 

KerékPárt Bringa Klub 

A KerékPárt Bringa Klub a 2014-es év nyarának elején alakult. A közösség majdnem minden 

hónapban szervez egy bringatúrát Békéscsabán és a Békéscsabához közel eső településekre. A bringa 
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klubba folyamatosan lehet jelentkezni, mára már 26 tagot számlálnak. A klubba bárki jelentkezhet, 

részt vettek már túráinkon az érdeklődők családostul, baráti társasággal, de az sem ritka, hogy valaki 

egyedül érkezik. A bringa klub nem csak túrákat szervez, hanem kiállításokat is. A békéscsabai 

közönség nem egyszer csodálhatott meg különleges bicikliket az extrém bicikli-kiállításon, valamint 

régebbi darabokat a veterán bringa kiállításon. 

 

Békés Megyei Áldozatvédelmi és Bűnmegelőzési Közhasznú Egyesület 

A2004-ben alakult Egyesület a Csabagyöngye Kulturális Központban működteti irodáját. 

Legfőbb célja a bűncselekmények áldozatainak segítése, a megelőzés szerepének erősítése. Kiemelt 

figyelmet fordít a potenciálisan legveszélyeztetettebb korosztályok, célcsoportok (fiatalok, nők és 

szépkorúak) tájékoztatására. 

Az áldozatok részére olyan Telefonos Áldozatsegítő Szolgálatot működtetnek, melynek során 

megismerhetik, illetve igénybe vehetik azokat a szociális, mentális, gazdasági és egészségügyi 

szolgáltatásokat, melyek segítségével érdekeiket hatékonyabban tudják érvényesíteni. 

2016 őszétől a Fehér Gyűrű Áldozatsegítő Szervezet Békéscsabai Irodáját működteti, melyre a 

magyar áldozatvédő szervezettel, a FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesülettel kötött megállapodást. 

 

 

 

Intézményegységünkben működő 

- vele együttműködésben álló – 

önálló szervezetek 

 

Békés Megyei Szimfonikus Zenekar 
A Békés Megyei Szimfonikus Zenekar próbahelyszíne és éves produkcióinak koncertszervezője, illetve 
háttér-kiszolgálója kiemelt együttműködés keretében a Csabagyöngye Kulturális Központ. 2016-ban 
öt hangverseny-program színpadra állításában vettünk részt, örömünkre közösen megélve 
valamennyi sikerét. A neves vendégművészeket is felvonultató koncertek nagy érdeklődésre 
tartottak számot. A mi virtuózaink című koncertprogram a helyi fiatal zenei tehetségek számára 
egyedülálló, régen várt bemutatkozási lehetőséget biztosított.  
2016-os koncertnaptár:  
- január 9.: Évköszöntő koncert, sztárvendég Illényi Katica  
- március 21.. a Békéscsabai Tavaszi Fesztivál hangversenye, vendég Varga Zsolt gitárművész  
- augusztus 28.: szabadtéri Nyárbúcsúztató dalest, vendég Pitti Katalin Liszt-díjas operaénekes 
- október 23.: Békéscsaba Megyei Jogú Város ’56-os díszünnepségének hangversenye 
- november 18.: Ifjú Zenebarátok Napja alkalmából – A mi virtuózaink, a  Bartók Béla Művészeti 
Szakgimnázium és AMI ifjúsági szólistáival 
 

 

 

Békéscsabai Bartók Béla Kórusegyesület 

Békéscsaba önálló egyesületi formában működtetett, szép hagyományokkal rendelkező amatőr 

vegyes kara intézményünkkel továbbra is szoros, kiemelt partnerségben élte próbanapjait, valamint 

rendezte jelentősebb békéscsabai hangversenyeit. A Csabagyöngye a közösség számára próba,- és 

koncerthelyszínt, valamint kulturális szervezői, marketing és pénzügyi tevékenységet, illetve technikai 

háttér-kiszolgálást biztosított az együttesnek, a korábbi évek gyakorlata szerint. A kórus heti 
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rendszeres próbaideje a Csabagyöngyében: szerda 18.30-21.00 óráig.   Művészeti vezető, karnagy 

Perlaki Attila.  Az énekkar taglétszáma ismét emelkedett, jelenleg 50 fő feletti.  

2016-ban két alkalommal adott szépszámú közönség előtt nagykoncertet a Bartók kórus a 

Csabagyöngyében. Március 30-án a Tavaszi Fesztivál záró akkordjaként a Varázslatos filmdalok 2. 

címmel koncerteztek az Agórában, majd az Őszi Művészetek Hetek programsorában - november 23-

án - a 40 éves jubileumi koncertjük került megrendezésre. Ez utóbbi emlékezetes gálaestként marad 

emlékezetünkben, a kórus múltjához és jelenéhez köthető számtalan emlék (zenés) felidézésével, 

elismerések kiosztásával, régi kórustagok, szólisták, zenész barátok jelenlétével. 

A Varázslatos Filmdalok felcsendültek több nyári koncerten is, így a Városházi Esték műsorában, 

valamint Gyulán a Tószínpadon. Határainkon túl is járt idén is a Bartók: városi ünnepségen énekeltek 

Nagyszalontán, valamint néhány napos kirándulás keretében meglátogatták a Felvidék magyar 

városait. 

 

Szemián Sámuel Egylet 

A közösség 2009-ben jött létre azzal a célja, hogy szabadidős tevékenységet, sport és kulturális 

programokat, szakmai előadásokat szervezzen tagjai számára. Fontos számukra a 

környezettudatosság eszméjének terjesztése. A programok, előadások, látogatások, kulturális 

kirándulások a város érdeklődő közönsége számára is nyitottak. December hónapban a kör szervezte 

meg tagjuk, Pető László fotókiállítását az Artériumban, „Természeti és épített örökség” címmel. 

 

Chopin kórus 

A magyar-lengyel baráti társaság énekkarának otthona a Csabagyöngye.  Rendszerint heti két 

alkalommal – hétfőn és csütörtökön- a központi épületben tartották próbáikat. Karnagyuk, Rázga 

Józsefné mind a magyar, mind a lengyel kórusirodalom tárházából gazdagítja repertoárjukat.   

A kórus egy évtizedes fennállását köszönthettük az idén. A Chopin kórus 10 éves jubileumi koncertje a 

Zene Világnapján, október 1-én a Csabagyöngyében került megrendezésre, mely egyben az Őszi 

Művészeti Hetek nyitányát is jelentette. Az ünnepi esemény műsorát a Lengyelországból érkező 

Jutrzenka Vegyeskar díszes népviseletbe öltözött vendég énekesei színesítették. 

 

Csaba Nemzetiségi Néptáncegyüttes 

A Csaba Nemzetiségi Néptáncegyüttes 1986-ban, míg a Csaba Kulturális Egyesület a Táncművészetért 

1996-ban alakult. 2016-ban dupla kerek évfordulójukat is itt, a kulturális központban ünnepelték. Az 

együttes elsősorban Békéscsaba nemzetiségeinek néptánc kultúrájából építi fel repertoárját. A Csaba 

Nemzetiségi Néptáncegyüttes az egyesületnek köszönheti eredményes működését.  A táncegyüttes 

alapítója Pintér Tibor, aki nyugdíjba vonulásáig vezette az együttes, jelenleg a művészeti és alkotó 

munkát Szarka Zsolt koreográfus és néptánc pedagógus folytatja. A táncegyüttes magas színvonalú 

néptáncos műsorokat állít össze, melyre nem csak itthon, de külföldön is kíváncsiak. Eddig 13 európai 

országban voltak fellépni a táncosok. A táncegyüttes arra törekszik, hogy minél hitelesebben 

megtanulják és tudják bemutatni az eredeti táncokat, de úgy, hogy az a laikus nézők számára is 

élvezetes legyen. Az együttes műsorában három nemzetiség folklórja a meghatározó, de 

természetesen időnként más néptánc hagyományokból is merítenek ihletet. De nem csak a 

hagyományőrzés részeként gondolnak a néptáncra, hanem időnként gondolataik művészi 

megjelenítéséhez is segítségül hívják. A Csabatánc minden hétköznap tart foglalkozásokat. 

Táncegyüttesük is itt gyakorol, de kezdők számára is indítottak táncórákat és szenior táncosokból álló 
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táncegyüttesük is van. A tanfolyamok és táborok szervezése mellett még a táncházak szervezésében 

is segítenek, amit minden hónapban egyszer a Csabagyöngye Kulturális Központban tartunk meg. 

 

Oriens 2000 Alapítvány 

Az Alapítvány munkáját a 2016-os évben 2 fő kulturális közfoglalkoztatott segítette, és már regisztrált 

önkéntes fogadószervezetként működött. Továbbiakban az Alapítvány ki tudta egészíteni 

programszerkezetét a Budapest Bank pályázatán elnyert támogatással, amit két 

gyermekrendezvényre költöttünk április és szeptember hónapban Zöld út program néven.  

 

Kids Club 

Az intézmény tavaly harmadik éve biztosította helyet a angliai háttérrel rendelkező franchise 

rendszerben működő nyelviskola foglalkozásaihoz. A  Kids Clubba akár egy éves kortól kisiskolás korig 

járhatnak a gyerekek, ahol angol és német nyelvet tanulnak. Az elsődleges cél, hogy a gyerekek 

megszeressék a nyelvtanulást és játékokon keresztül, a tanulás tudatossága nélkül gyarapítsák 

tudásukat. A foglalkozások változatosak, barátságos légkörűek, teljes mértékben igazodnak a 

gyermekek életkori sajátosságaihoz. 

 

Pici Maci Muzsika 

A legkisebb korosztály, illetve szüleik számára egészen négy éves korig javasolt baba-mama fejlesztő 

foglalkozásokon a kicsik és anyukájuk közösen játszottak, énekeltek. énekelnek.  A szülők bővíthették 

dalkincsüket és ölbeli játékokkal kapcsolatos tudásukat. A kellemes, családias légkörű félórás 

foglalkozáson énekek, ölbeli játékok, sétáltatók, ritmushangszerek, színes ejtőernyő, buborékfújók és 

sok-sok zene várta az érdeklődőket. 

 

Sorsfonó Önismereti Egyesület 

Az Egyesület a csoport munkája iránt érdeklődők számára az önismeret, az életvezetés 

tudatosságának fejlesztése és az ehhez szükséges tudásbéli eszközök megszerzése tekintetében 

nyújtott segítséget. A Sorsfonó Műhely, a Sorsfonó Társulat tréningekkel, az Emberközelben című 

előadássorozattal várta a tagokat, a közönséget. Az egyesület plakátkiállítást és élményszínházi 

foglalkozást is szervezett. A közösség által lebonyolított legjelentősebb esemény a tizenhét társulat 

közreműködésével megvalósított VI. Országos Playback Színházi Találkozó volt. 

 

Varázsének – zenés gyermekfoglalkoztató csoport 

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 hangosítása nélkül, közvetlen csendes, nyugodt 

légkörben. A Varázsének foglalkozás évről-évre nagy népszerűségnek örvend, alkalomról-alkalomra 

10-15 gyermek és hozzátartozója látogatja. 

 

Szlovák klub 

A Szlovák Klub évi néhány alkalommal tartott foglalkozást az intézményben, mely alkalmakkor a 

szlovák népi- és gasztrokulturális hagyományok kaptak szerepet. Ancsin Erzsike néni betegsége, majd 

halála megszakította ezt az évtizedes sorozatot. 
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KIT Makett Klub 

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. 2016. szeptemberében rendezték 

meg 22. alkalommal makettkiállításukat és versenyüket. A klubban vezetőváltás történt, Fekete 

László átadta a következő generációnak a helyét, így Bodó Imre lett a közösség összefogója. 

 

Békéscsabai Darts Sport Egyesület 

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, Az eredményes sportklub 15-20 aktív taggal rendelkezik.  

 

Féling színház – színjátszó kör 

A Féling Színház 2014 óta működik a Csabagyöngye Kulturális Központban. A műhely két 

korcsoportra osztható: felnőtt és diák. Az előző 13, az utóbbi 10 fős. Így összesen 23 fővel dolgoztak 

2016-ban. A Féling Színház Kulturális Egyesület szorosan együttműködik a Szín-Játékos Szövetséggel, 

ezáltal közös programokat valósít meg a Csabagyöngye Kulturális Központtal karöltve. Ilyen volt 

2016-ban a megyei Impro-fesztivál, ami minden év januárjában megrendezésre kerül. A program 

országos nyilvánosságot kapott az M1 műsorában. 

Előadásaik között a Kocsmaszínház, a Félálmaink, a Dilisek vacsorája, a Cselédek, a Lopótök, avagy 

mari nem olyan című darabok szerepeltek.  

2016. decemberében először szervezték meg a Józsa Mihály Békés Megyei Vers- és Prózamondó 

Fesztivál-t. 

 

 

 

Szakmai együttműködések 

 

Nemzeti Művelődési Intézet  

A Nemzeti Művelődési Intézettel, mint a közművelődési területünkért felelős szakminisztériumi 

háttérintézménnyel partneri viszonyunk kiegyensúlyozott, jól gondozott volt, mind a főosztályok, 

mind a békés megyei iroda vonatkozásában.  

Projektszintű együttműködés keretében az intézet által koordinált Kulturális Közfoglalkoztatási 

Programban történő részvétel 2016-ban is meghatározó és nélkülözhetetlen eleme volt 

működésünknek.  

A két intézmény munkatársai között a szakmai-módszertani konzultációk, tapasztalatcserék, továbbá 

szakmai rendezvényeken történő közös részvétel, esetenként az intézet szakmai találkozóin előadói 

tevékenység vállalása folyamatosan jellemezte kapcsolatunkat.  

2016. június 1-én megyei hatókörű szakmai információs nap házigazdája volt a Csabagyöngye az NMI 

partnereként, melyen közművelődési intézmények, települési önkormányzatok, kulturális célú civil 

szervezetek képviselőit találkoztattuk. A program több témát átfogón szakmai aktualitásokról 

tájékoztatott, többek között pályázati lehetőségekről, az ifjúsági területet gondozó Új Nemzedék 
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programiroda működéséről, a kreatív ipar közművelődési innovációjáról, valamint a statisztikai 

adatszolgáltatás tapasztalatairól.  

Az NMI térítéses szakmai továbbképzéseinek lehetősége nyomán három területen bővítettük 

tudástőkénket: 1 fő - minőségfejlesztés, 1 fő - kulturális szakértői ismeretek, valamint egy fő 

közművelődési szakember képzésével.  

Az intézet működési átalakítására történő felkészülés következményeként a térségi feladat ellátásra 

irányuló közös felületeink átmenetileg beszűkültek, ezért jelentősebb közös térségi közművelődési 

akciónk nem volt.   

 

Filharmónia Magyarország 

A Csabagyöngye Kulturális Központ komolyzenei kínálatának egyik markáns és minőségi 

programcsomagját a Filharmónia Magyarország által rendezett a felnőtt és ifjúsági bérletes sorozatok 

adták 2016-ban is. A profiljában vezető szerepű nemzeti hangversenyrendező iroda nemcsak bérlője, 

hanem kiemelt szakmai partnere is intézményünknek. A két szervezet között az igényes háttér-

kiszolgálás biztosítása mellett szoros és jól működő szakmai együttműködés állt, melynek elsődleges 

célja volt ez évben is Békéscsaba és térsége komolyzenei kínálatának igényes fenntartása, minőségi 

szolgáltatása.  

 

2016-os Filharmónia hangversenyeink és fellépőink jegyzéke:  

Január 25.      Házaspárok zongoránál / Hegedűs Endre-Hegedűs Katalin, Farkas Zsolt-Várnagy 

Andrea 

Február 2.     Bartók nyomában (ifjúsági) / Kodály Kórus Debrecen  

Február 10.  Népszerű filmzenék vonósokra (ifjúsági) / Alföld Quartet  

Március 10.  Barokk gyöngyszemek / Orfeo zenekar  

Május 4.  Szláv ritkaságok / Kodály Filharmonikusok Debrecen  

Október 24.  Kodály Szimfonikusok Debrecen  

November 14. Szegedi Szimfonikus Zenekar 

November 11.és 17.  Hegedűs Endre zongorázik és mesél (ifjúsági)  

 

Kulturális Központok Országos Szövetsége  

Az intézmény rendes tagja az országos hatókörű szakmai szövetségnek, egyben telephelye is, az 

elnöklés és operatív működtetés központjaként, így azzal szoros együttműködésben álló.  

2016-ban a szervezet kínálta számos szakmai rendezvényen, továbbképzésen vettek részt kollégáink, 

melyek kiváló lehetőséget biztosítottak tudásuk frissítésére, más intézményekben alkalmazott jó 

gyakorlatok megismerésére, valamint a szakmai kapcsolatok széleskörű kialakítására, ápolására. 

Országos konferencia keretében a veszprémi és a szombathelyi Agórák munkájával, működésével 

ismerkedtünk. Az „Agóra-műhely” őszi találkozóinak valamennyi fórumán – Tatabánya, Szeged és 

Szolnok – képviseltettük magunkat, melyek alkalmával a multifunkcionális közművelődési 

intézmények szakmai feladatellátásának módszertani kérdéskörein túl alkalmuk volt a műszaki, 

üzemeltetési munkatársaknak is érdemi tapasztalatcserére, továbbá a hálózati munka alapjainak 

megteremtésén dolgoztunk.    

 

Békéscsabai Regionális Turisztikai Klaszter 

A klaszter tevékenysége esetleges, projektfenntartó funkcióval bírt az elmúlt évben.  
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ARANY JÁNOS MŰVELŐDÉSI HÁZ 

 

A 2016-os célkitűzéseink teljesítése  

Az Arany János Művelődési Ház 2016-os célkitűzéseink fókuszában az előző évben indult civil 

kezdeményezések megerősítése és a helybeli lakosság közösségi életbe történő aktív bevonása állt. 

Örömmel nyugtázhatjuk, hogy a céljaink megvalósultak, hiszen a II. Kárpát-medencei Magyar 

Népzenei Találkozó ismét megrendezésre került és gazdagodott olyan nemzetközi 

kezdeményezésekkel, mint az I. Kárpát-medencei Fazekas Találkozó, melynek ötletgazdája Farkas 

Gábor mezőmegyeri fazekas mester volt. A fazekas találkozó méltó kísérő rendezvénye lett a 

népzenei találkozónak és tovább erősítette a Mezőmegyeri Kézműves Faluhoz kapcsolódó 

törekvéseket melynek egyik eredményeként augusztus 8-án létrejött a Mezőmegyeri Kézműves 

Faluért Egyesület. Emellett a népzenei találkozó palettája is színesedett a helybeli kézművesekből és 

a művelődési ház dolgozóiból álló Arany Menyecskék Népdalkörrel. 

A látogatottsági mutatóink alapján 2016-ban 1.105 esemény valósult meg 25.313 fő résztvevővel. 

 

Rendezvények, események 

 

Megemlékezés a II. Világháború mezőmegyeri áldozatainak emlékére 

2016. január 13.  

Intézményünk minden évben a voronyezsi csata évfordulóján rója le tiszteletét - a még ma is élő 

hozzátartozókkal közösen - a művelődési ház szomszédságában lévő emlékműnél. A megemlékezés 

általában családias jellegű, a Mezőmegyeri Nyugdíjasok Klubja valamint a Hagyományőrző Klub 

tagjainak részvételével zajlik. Ebben az évben Kabai Gábor volt a vendégünk a Hetvenszer Hétszer 

Bocsánat zenekar vezetője, az ő előadásában korabeli katonadalokat hallgathattak meg 

gitárkísérettel az emlékezők. Az emlékműsort követően intézményünk koszorúzással, a hősi halottak 

hozzátartozói virágok és gyertyák elhelyezésével rótták le tiszteletüket az emlékműnél. 

 

Magyar Kultúra Napja 

2016. január 24. 

A Megyeri Teaházban a Magyar Kultúra Napja alkalmából Born Gergely hamarosan megjelenő 

könyvéről beszélgetett Erdősi Géza a Munkácsy Mihály Múzeum nyugalmazott munkatársa. Born 

Gergely a könyvét – mely A test teljes imája címet viseli - tanulmányfüzérnek szánta a magyar 

néptánc és népzene szerves kozmikus kapcsolatairól. A szerző tervei szerint a művet kétkötetesre 

tervezte, a második kötetben, amit elsősorban a táncoktatóknak szánt, a különböző néptáncos 

mozdulatsorok eredetére is fény derül majd. 

 

Nemzeti Ünnep 

2016. március 15. 

Minden évben hagyomány Mezőmegyeren, hogy a városi ünnepséget követően délután három órától 

a mezőmegyeriek is összegyűlnek az Arany János Művelődési Házban tartandó ünnepségre. 

A megemlékezés 2016-ban Futó Zsolt ünnepi beszédével indult, de műsorban helybeli fiatalok is részt 

vettek: közreműködtek az Arany János Színkör tagjai, a Körösök Völgye Vitézi Bandérium, a Csabai 

Színistúdió, valamint a Békés Megyei Károlyi-Huszár és Honvéd Hagyományőrző Egyesület tagjai. A 

megemlékezést követően koszorúzással zárult az ünnepség a Petőfi szobornál. 
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Gyógyítók napja 

2016. március 19. 

Első ilyen jellegű rendezvényünket az Egység Műhely Egyesület valamint a Közös Pont Teaház 

tagjainak részvételével rendeztük meg. Az egynapos rendezvényt egy olyan induló eseménykényt 

hirdettük meg, ahol a rég elfeledett népi gyógymódokat valamint a természetgyógyászat és 

fitoterápia, a mai korban is helytálló eszközeit mutatjuk be a nagyközönség számára. Az érdeklődőket 

teaház, ásványvásár és gyógyító műhely várta - ahol az érdeklődők a gyógyítókkal beszélgethetek a 

különböző népi és természetes gyógymódokról. A rendezvény látogatói - 120 fő- különböző 

műhelyekben a régi és új gyógyító technológiákat is ingyenesen kipróbálhatták.  

 

X. Szent György-napi sárkányeregetés 

2016. április 22-23. 

Immár tizedik éve annak, hogy a Közös Pont Teaház és a Megyeri Teaház tagjai minden évben ezzel a 

programmal járulnak hozzá a Szent György-napi sárkányeregetés hagyományának felelevenítéséhez.  

Ebben az évben a rendezvény tizedik születésnapja alakalmából kétnapos „sárkányozásra” vártuk az 

érdeklődőket, kicsiket és nagyokat. Április 22-én pénteken délután, Pálenkás György 

sárkánygyűjteményéből rendezett kiállítást nézhették meg az érdeklődők a művelődési ház 

nagytermében. Ezt követően, a Sárkányos klub tagjai segítségével, sárkányokat lehetett készíteni a 

szombati reptetésre. A sárkányok felengedése minden évben a mezőmegyeri ősgyepen történik ahol 

a közönséget a Körösök Völgye Vitézi Bandérium valamint a Tűz-kör Dobkör dobosai szórakoztatták. 

A X. Szent György-napi sárkányeregetés ebben az évben nemzetközi vendégekkel egészült ki, akik 

Ausztriából hoztak sárkányokat erre az alkalomra. 

 

Fut-Teker Mezőmegyer 

2016. április 30. 

A helybeli sportkedvelő lakosságnak szerettünk volna kedvezni ezzel a programmal. A programot az 

akkor még csak alakulófélben lévő Mezőmegyeri Kézműves Faluért Egyesület tagjaival közösen 

szerveztük meg. A kellemes tavaszi délutánon összesen 30 fő vállalkozott a futó vagy a kerékpáros 

versenyen való részvételre. A közös bemelegítést követően a futóverseny számait indítottuk el, majd 

ezt követően a kerékpárosok is elrajtoltak. A legfiatalabb versenyzőnk mindössze öt éves, a 

legidősebb kerékpárosunk pedig 83 éves volt. Az izgalmas versenyt eredményhirdetés követte. A 

Mezőmegyer Sportjáért Egyesület támogatásával az első 3 helyezett versenyzőt minden kategóriában 

éremmel jutalmaztuk. De ajándékot kapott a legfiatalabb és a legidősebb versenyzőnk is, a 

résztvevők között tombolatárgyakat sorsoltunk ki. 

 

Megyeri Pünkösdölő 

2016. május 15. 

Ebben az évben új rendezvényként a pünkösdi hagyományok felelevenítésére vállalkoztunk. A 

kellemetlen időjárás sajnos nem kedvezett a szabadtérre tervezett programoknak, de a résztvevők 

nagyon jól érzeték magukat. A kora délelőtt elsősorban a gyerekeknek kedvezett, hiszen Berta János 

vándor bábszínháza bűvölte el a gyerekeket mely mellett népi játszóház várta a családokat. Ezt 

követően a harmincéves Csaba Nemzetiségi Néptáncegyüttes műsora következett. A népi vásári 

hangulatot kézműves bemutatókkal és lacikonyhával igyekeztük fokozni. Délután a férfiaké lett a 

főszerep, hiszen a Pünkösdi király-választás alkalmával kiderült, ki a legerősebb férfi Mezőmegyeren. 
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A hét versenyzőt lelkes szurkolótábor kísérte a megmérettetésre ahol különféle erőt és bátorságot 

igénylő próbákon kellett megmutatni erejüket. Az első három helyezettet díjaztuk. A program végén 

élőzenés táncházzal vártuk az érdeklődőket. 

 

Gyermeknap 

2016. június 5. 

A városi gyermeknapi programok miatt a mezőmegyeri gyermeknapot egy héttel később június 5-én 

tartottuk meg. A lelkes gyereksereget légvárral, óriás társasjátékkal, vetélkedőkkel, többféle 

játszóházzal vártuk. Az ügyességi vetélkedőkön legjobban szereplő gyerekeket pedig édességgel 

jutalmaztuk. A bátrabbak az íjászatot és a szablyavívást is kipróbálhatták a Megyeri íjászok 

segítségével. A délutáni programot a Csabai Színistúdió vidám zenés gyerekműsora zárta. 

 

Városi Nyugdíjas Piknik 

2016. június 1. 

A Mezőmegyeri Nyugdíjasok Klubjának több éve sikerrel működő rendezvénye ez, ahol a 

békéscsabai, valamint a környékbeli nyugdíjasklubokat egy kis délutáni összejövetelre várják. A 

Városi Nyugdíjas Pikniken már hagyomány, hogy a vendégklubok is rövid műsorral készülnek erre az 

alkalomra. A határon túlról is érkeztek vendégek: a Nagyszalontai Nyugdíjasklub és Magyarkanizsai 

Nyugdíjasklub tagjai. A nagymama szépségversenyt is megrendezték a nagymamák legnagyobb 

örömére. 

 

II. Kárpát-medencei Magyar Népzenei Találkozó és az I. Kárpát –medencei Fazekas Találkozó 

2016. július 8-10. 

Az előző évben nagy sikert aratott nemzetközi folk fesztiválunk megrendezésének idén még nagyobb 

lelkesedéssel kezdtünk neki. A Csaba Kulturális Egyesület tagjaival és az ötletgazda Futó Zsolttal 

tovább fejlesztettük a rendezvény alapgondolatát. Már az előkészületekben is változás történt, ahogy 

az előző évben is lovaskocsis felvonulással invitáltuk meg a csabaiakat a rendezvényre, de ez 

alaklommal velünk tartottak a Csaba Gyöngyei Néptáncegyüttes tagjai valamint a házigazda zenekar 

az Ókörös Trió tagjai is. A rendezvény tiszteletére a Mezőmegyeri Kézműves Falu kézműveseiből 

valamint a művelődési ház tagjaiból alakult Arany Menyecskék népdalkör is fellépett a 

fesztiválzenekar Csaba Banda kíséretével. 

Az idei találkozó különlegességét az adta, hogy a program kibővült az I. Kárpát-medencei Fazekas 

Találkozó programjával, hét fazekasmester részvételével. A rendezvényen a meghívott fazekasok 

korongozóversenyen és főzőversenyen is összemérték az erejüket. A meghívott fazekasok munkáiból 

nyílott kiállítást a művelődési ház pincéjében tekinthették meg az érdeklődők. 

A 2016-os évben az ifjúság kapta a kiemelt szerepet. Nem csupán a helybeli Bartók Béla zeneiskola 

tanulói léptek fel, de közös alkotásra, festésre bíztattuk a gyerekeket Baji Miklós Zoltán vezetésével. 

A legügyesebb „kisfestőket” a TRÉV - Te rajzolsz, én varrok csoport tagjai díjazták és a helyszínen 

készítették el a gyerekek által megálmodott figurákat textilből. 

A Bartók–év alkalmával a művelődési házban emlékkiállítást rendeztünk, valamint a nagyteremben a 

Felszállott a Páva televíziós verseny gyermek változatának fotóit is megtekinthették az érdeklődők. A 

népzenei találkozó alatt a Munkácsy Mihály Múzeum viselettörténeti kiállítása is látogatható volt a 

művelődési ház kistermében. 
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A háromnapos rendezvény alatt több mint 150 fellépő műsorát nézhették meg az érdeklődők, ezen 

kívül több néprajzi és népzenei tárgyú előadást is meghallgathattak az érdeklődők. Ahogy előző 

évben, a rendezvényt idén is az Arany János Színkör előadása zárta. 

 

A Mezőmegyeri Kézműves Falu első alkotótábora 

2016. július 25-től augusztus 5-ig 

A Mezőmegyeri Kézműves Falu 2015-ben indult újra útjára azzal, hogy az I. Kárpát-medencei Magyar 

Népzenei Találkozó támogatására kézműves vásárt hoztak létre. Mezőmegyeren jelenleg 23 

kézműves tevékenykedik, ami országos viszonylatban is nagy számnak tekinthető. 2015 óta a 

kézműveseink lendülete töretlen, több alkalommal vettünk részt kiállításokon és 2016 augusztusában 

megalakult a Mezőmegyeri Kézműves Faluért Egyesület. Rendezvényeinkkel  minél több oldalról 

szeretnénk a kézművesség irányt érdeklődő helybeli kézműveseket támogatni, így ebben az évben a 

helybeli kézműves mesterek segítségével kézműves alkotótábort indítottunk. A résztvevők számára 

egy kikötésünk volt csupán, hogy mindenki tanítson valamit a többieknek a saját kézműves 

mesterségéből. A rendezvény olyan sikeres volt, hogy az egyhetesre tervezett tábor két hetesre nyúlt 

és további alapanyagokat is kaptunk felajánlásként, hogy a tábor 2017-ben folytatódhasson. 

 

 

Csaba királyfi ünnepe 

2016. szeptember 9-10. 

Intézményünk a Tűz-kör Közhasznú Kulturális Egyesülettel és a Csabagyöngye Kulturális Központtal 

közösen szervezte meg ezt a rendezvénysorozatot. A 2016 júliusától decemberig tartó 

programsorozatban 12 rendezvénnyel közel 2000 embert sikerült megszólítanunk a legfiatalabbaktól 

az idős korosztályig. Intézményegységünk a rendezvény keretein belül rendhagyó 

történelemóráknak, országos gyermekrajz verseny kiállításának és a tudományos előadássorozatnak 

adott helyszínt. A programsorozat legnagyobb rendezvényének Csaba királyfi ünnepének a Csaba 

Park adott otthont. A rendezvénysorozat megvalósításában a Megyeri Íjászkör és a Mezőmegyeri 

Nemezklub is a segítségünkre volt, a kézműves kirakodóvásárt pedig a Mezőmegyeri Kézműves Falu 

alkotói szervezték meg. Bízunk benne, hogy ezzel a rendezvénnyel sikerül hagyományt teremtenünk 

és lehetőségeinkhez mérve ebben az évben is megvalósítanunk. 

 

III. Szent Mihály - napi Csabaiságok – Birkapörkölt Főzőverseny 

2016. szeptember 25. 

Mezőmegyeren nagy hagyományai vannak a birkapörkölt főzésnek, amit nem is mutathat más 

jobban, mint az egyre nagyobb lendület, amivel a helybeliek képviselik magukat a birkapörkölt 

főzőversenyen, immáron harmadik éve. Ebben az évben tizennégy csapat jelentkezett a 

megmérettetésre. Amíg a bográcsokban főtt a birkahús addig a jelenlévő vendégeket különböző 

programokkal szórakoztattuk. Felléptek a Csaba Gyöngyei Néptáncegyüttes valamint az Arany 

Menyecskék Népdalkör tagjai is. A legifjabbakat játszóházakkal és mesterség-bemutatókkal vártuk. 

Délután a szakértő zsűri értékelte a versenyzők által készített birkapörkölteket és a legjobbnak 

ítélteket értékes díjakkal jutalmazta. A délutánt Mezőmegyer két legfiatalabb betyárjának karikás és 

botos bemutatóját csodálhatták meg az érdeklődők. A programot élőzenés táncház zárta. 
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Nemzeti Ünnep 

2016. október 23. 

Minden évben megemlékezéssel, verses- zenés összeállítással készülünk erre az alkalomra. Az 

emlékműsorban felléptek az Arany János Színkör valamint a Rímszerda – a verskedvelők 

közösségének tagjai is. Az ünnepi megemlékezést követően az intézmény koszorúját elhelyeztük az 

emlékműnél. 

 

Arany János Irodalmi Vetélkedő általános iskolásoknak 

2016. december 9. 

Névadónkra, Arany Jánosra emlékezve hagyományteremtő céllal hirdettük meg ezt a 

csapatvetélkedőt, melyen december második hetében meg is telt a művelődési ház nagyterme a 

versenyző diákokkal. Négy békéscsabai általános iskolából hat 6 fős csapat jelentkezett - a 11-14 éves 

korosztályból - a versenyre. A gyerekeknek a vetélkedőn számot kellett adniuk az iskolai órákon 

Arany János életéről és munkásságáról elsajátított ismereteikről ezen kívül játékos, kreativitást 

igénylő, feladatokat is kaptak. A legügyesebb csapatok tárgyjutalomban részesültek.  

 

Luca-napi Boszorkányságok 

2016. december 13. 

Ebben az évben intézményünkben tartotta Luca-napi hagyományőrző rendezvényét a Tűz-kör 

Közhasznú Kulturális Egyesület melyen a mezőmegyeri Tündérkert Óvoda óvodásait látták vendégül. 

A legfiatalabbak megismerkedhettek a Luca székével és igazi fekete macskát is simogathattak. A 

gyerekek a játszóházban készített mézeskalács, valamint Luca-búza ültetés után zsákbamacskát 

vihettek ajándékba. Délután a nyugdíjasok számára kézműves foglakozást, gyógynövény teaházat 

tartottak az egyesület tagjai. A programot a Kemény Gitárklub műsora zárta. 

 

Mindenki Karácsonya 

2016. december 17-18. 

Decemberben közepén az ünnepi készülődés jegyében zajlik minden az Arany János Művelődési 

Házban. A Megyeri Kézműves Műhelyben Futóné Tóth Krisztina mezőmegyeri mézeskalácskészítő 

segítségével mindenki belekóstolhatott a mézeskészítés rejtelmeibe. December 18- án karácsonyi 

játszóházzal, meleg teával, kaláccsal vártuk a gyerekeket.  Ezt követően a karácsonyi műsorban - 

külön erre az alkalomra összeállított - verses zenés összeállítással zártuk az évet. A műsorban 

felléptek a mezőmegyeri Tündérkert Óvoda óvodásai, az Arany Menyecskék Népdalkör tagjai 

valamint a Csabai Színistúdió diákjai. 

 

 

Kiállításaink 

 

2016-ban 12 kiállításnak adtunk helyszínt. 

Februárban Feigl Miklósné aranykoszorús könyvkötőmester kiállítása volt. Márciusban a 

Mezőmegyeri Kézműves Falu első közös kiállítása a Csabagyöngye Kulturális Központban valósult 

meg. Áprilisban a Békéscsabai Népi Díszítőművész Szakkör tagjai állítottak ki Mezőmegyeren, 

valamint a nagytermünkben Pálenkás György és a Sárkányos Klub kiállítását tekinthették meg a 

látogatók. Májusban a Mezőmegyeri Kézimunkaklub kiállítását nyitottuk meg. 
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Júliusban a népzenei találkozó idején négy kiállítással vártuk az érdeklődőket: Bartók Béla 

emlékkiállítás, a Felszállott a Páva televíziós műsor gyermekfotó kiállítása, a Munkácsy Mihály 

Múzeum Viselettörténeti kiállítása, valamint az I. Kárpát-medencei Fazekas Találkozó 

résztvevőinek kiállítását tekinthették meg vendégeink. 

Szeptemberben, a Csaba királyfi ünnepén, a Mezőmegyeri Nemezklub állított ki a Csaba Parkban, a 

Tűz-kör jurtában.  Októberben a „Csaba királyfi útján” gyermekrajz pályázat munkáiból nyílt kiállítás 

valamint a kistermünkben a FAMME kiállítását nyitottuk meg. Decemberben pedig Rácz Ernő 

fafaragó mester kiállítását láthatták az érdeklődők. 

 

Mezőmegyeri Hírmondó 

A Mezőmegyeri Hírmondó intézményünk programújságja 750 példányban jelenik meg minden 

hónapban. Megyeri postaládákba a munkatársaink hordják ki. A hírmondó régebbi számai a 

honlapunkon is elérhetőek digitális formában. Az újság szerkesztését 2016 tavaszától Farkasné Szegfű 

Anikó vette át. Ebben az évben két új rovat is indult, amellyel egyre több olvasót sikerült bevonzani. 

Az „Egészségsarok” vagy a „Bemutatkozik a Mezőmegyeri Kézműves Falu” rovatainkkal a helybeliek 

számára próbálunk érdekes, aktuális információkat nyújtani.  

 

Megyeri Kézműves Műhely 

Egész évben minden hónapban a már elfeledettnek tűnő kézműves népi mesterségeket, technikákat 

elevenítjük fel egy-egy helybeli mesterember segítségével. Ebben az évben az érdeklődők 

belekóstolhattak például a házi sajtkészítés a szappanfőzés, vagy a kosárfonás alapjaiba. A 

programokat kiegészítettük minden alkalommal egy-egy népi ételkóstolóval, azaz olyan ételeket 

készítünk, amelyeket a mai ifjúság már kevésbé ismertek.  

 

Megyeri Teaház 

A Megyeri Teaház programsorozatunkon történelmi, néprajzi, művelődéstörténeti és helytörténeti 

vagy az egészséges életmódhoz kapcsolódóan előadásokkal várjuk az érdeklődőket. Törekszünk arra, 

hogy a helybeli szakemberek közül minél többen tarthassanak nálunk előadást. Visszatérő 

vendégeink: Born Gergely művészettörténész, Jámbor Gábor természetgyógyász, fitoterapeuta, vagy 

Kovács Kálmánné a magyar népi gyógyászat kutatója. 

Ebben az évben Medgyesi Pál régész és Szabó Szigfrid – Géniusz-díjas feltaláló is a vendégeink között 

volt. A Magyar Nemzeti Egység Egyesület vendégeként Bene Gábor közjogász is előadást tartott 

nálunk. 

 

Rímszerda 

Az olvasni szerető közönség a könyvtárunkban tartja havonta egyszer azokat az alkalmakat, ahol 

mindig egy-egy költőre íróra emlékeznek. A tagok saját maguk gyűjtik össze azokat a verseket, 

műrészleteket amiket az adott hónapban témájának megadott költő alkotott. Ezeket a délutánokat  a 

résztvevők szeretik dalokkal, életrajzrészletekkel, érdekességekkel is színesíteni.  

 

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. Ez kiegészítve 

Farkasné Szegfű Anikó óvodapedagógus a zene iránt érdeklődő gyerekeknek ingyenes Zeneovi 
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foglalkozásokat tart minden második héten. Ezen kívül a nagyobb rendezvényeinkhez valamint a nagy 

ünnepkörökhöz kapcsolódóan ingyenes játszóházat szervezünk. A különböző eseményekhez 

kapcsolódóan nemez, csuhébáb, vagy népi hangszer készítése kapcsolódik. A kézműves 

foglalkozásokat munkatársaink vezetik, időnként kiegészülve a Mezőmegyeri Kézműves Falu egy –egy 

mesterével. 

 

Csaba királyfi útján- hagyományőrző rendezvénysorozat 

A Tűz-kör Közhasznú Kulturális Egyesület a Csabagyöngye Kulturális Központtal és az Arany János 

Művelődési Házzal közösen szervezte meg ezt a több hónapon át tartó rendezvénysorozatot. Az 

Arany János Művelődési ház adott otthont a programhoz kapcsolódó gyermekrajzpályázatra 

beérkezett munkákból létrehozott kiállításnak, valamint a programsorozathoz kapcsolódó 

előadásoknak, és rendhagyó történelemóráknak. A művelődési ház több csoportja is aktív 

közreműködője volt a rendezvény megszervezésének és megvalósításának. Csaba királyfi ünnepén a 

Mezőmegyeri Kézműves Falu, a Nemezklub, a Megyeri Íjászok valamint az Arany Menyecskék 

Népdalkör is szerepelt. 

 

Saját közösségeink 

Mezőmegyeri Nyugdíjasok Klubja 

A Mezőmegyeri Nyugdíjasok Klubja több mint húsz éve működik intézményünkben. Vezetőjük 

Hricsovinyi Józsefné. A több mint száz fős 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. Évente több alkalommal - Anyák napján, Gyermeknapon, augusztus 20-án és 

Karácsonykor tartanak önálló rendezvényeket a tagság és meghívott vendégeik számára. 2016-ba 

először vettek részt Debrecenben, a Nyugdíjas Sportolimpián ahol a 18 indulóból a 7. helyen 

végeztek. Ebben az évben a Nagyszalontai Nyugdíjas Kórustalálkozón is szerepeltek. 

 

Biliárd klub 

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. Az ebben az évben lezajlott páros biliárdversenyeken a 

mezőmegyeri klubtagok szépen szerepeltek, a hazai versenyeken a vendégjátékosok nem tudták 

legyőzni őket. 

 

Hagyományőrző Klub 

A Hagyományőrző klub 1998-ban jött létre, vezetője Lipták Györgyné. A klub létrejöttének célja a 

magyar és a szlovák hagyományok őrzése, a régi ételek hagyományos elkészítésnek továbbadása. 

Évente több alakalommal rendeztek intézményünkben gasztronómiai rendezvényeket, csigakészítést, 

lekvárfőzést, vagy Haluska-napot a helybeli közösségnek. Minden év februárjában elkészítik a „tót 

herókát” és a magyar fánkot, valamint minden év májusában, Ivó napján Haluska-napot rendeznek, 

ahol túrós, káposztás, valamint az erős túrós (brindzás) metélt tésztát főznek ezzel köszönve 

férfitársaikat.  
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Baba-mama klub 

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 

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. 2016-ban Görög László – Zsiga bácsi című darabjával idézték meg a 30-as évek világát a 

főszerepben Pintér Tiborral. A mezőmegyeriek gyakran találkozhatnak a tagokkal a különböző 

ünnepségeken és megemlékezéseken. A próbáikat a művelődési ház nagytermében tartják. A 

színkört Zalai Erika vezeti.  

 

Gerinctorna 

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 

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. A tornát Borbola Gyöngyi vezeti. 

 

Nemezklub 

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.2016-ban két 

alkalommal vettek részt kiállításon márciusban a Mezőmegyeri Kézműves Falu kiállításán, 

szeptember 10-én pedig önálló kiállítással a Csaba királyfi ünnepe című rendezvényen a Tűz-kör 

jurtában. 

 

Megyeri Íjászok 

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 rendezvényeken. Az íjászkört 

Lengyel Balázs vezeti. 
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Arany Menyecskék Népdalkör 

Az Arany János Művelődési Ház legfiatalabb csoportja 2016 márciusában jöttek létre a II. Kárpát-

medencei Magyar Népzenei Találkozó tiszteletére helybeli műkedvelő énekkarként. A népdalkör a 

Mezőmegyeri Kézműves Falu kézművesei és a művelődési ház dolgozóiból jött létre. Első 

fellépésükön a Csaba Banda kíséretével léptek fel. Vezetőjük Gábriel Erika énekművész. Azóta 

elsősorban az Arany János Művelődési Ház rendezvényein lépnek fel. 

 

Kézimunka Klub 

Helybeli szakértőnk Ledzényi Pálné Jutka mama 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. Több alaklommal is van lehetőségük kisebb 

kiállításokon bemutatni kézimunkáikat. Ebben az évben május 15-én nyílt kiállítás a munkáikból a 

művelődési ház kistermében. 

 

Sárkánykészítő Klub 

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. Pálenkás György és a 

Sárkánykészítő Klub sárkányaiból április 22-én nyílt kiállítás a művelődési ház nagytermében. 

 

Külső közösségek 

 

Mezőmegyeri Kézműves Faluért Egyesület 

A Kárpát-medencei Magyar Népzenei Találkozó szervezői gárdájából valamit a kézműves falu 

mestereiből egy nagyon aktív kis csapat jött létre, akik szabadidőjükből 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 jelenleg bejegyzés alatt áll. 

Vezetője Farkas Gábor fazekasmester. 

 

VII. kerületi Vöröskereszt 

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 

nagytermében. Ezen kívül több alkalommal rendeznek közösségi rendezvényeket elsősorban a 

nyugdíjas tagság számára. Egy-egy ilyen alkalommal, rövid műsorral, ebéddel várják a rászorulókat. 

 

Lisztérzékenyek Békés Megyei Egyesülete 

A Lisztérzékenyek Békés Megyei Egyesület több éve működik intézményünkben. Elsősorban családi, 

gasztronómiai rendezvényeket szerveznek évente három alkalommal tagságuk számára. A vezetőjük 

Hrabovszki Györgyné. Rendezvényeiket ingyenes terembiztosítással és a pályázatírásban segítjük 

munkájukat. 
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Körösök Völgye Vitézi Bandérium 

A csoport télen a ház nagytermében tartja foglalkozásait, amint az idő megengedi, máris a szabadba 

mennek. Elsősorban baranta harcművészettel foglalkoznak. A Ház hagyományőrző rendezvényein és 

városi rendezvényeken is szívesen vállalnak közreműködést, mint például március 15-én vagy a Szent 

György-napi 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. Ebben az évben is több programban 

működünk együtt a könyvtárral, a Rímszerda közösségünk tagjai is itt tartják foglalkozásaikat minden 

hónapban. 

 

Részönkormányzati munka 

Az Arany János Művelődési Ház jó kapcsolatot tart fenn az Észak-Kelet Városrészi 

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.  

A jó szakmai kapcsolat ebben az évben is sok közös program megvalósítására adott lehetőséget. 

 

Üzemeltetés 

Intézményünk 2016-ban 2 állandó munkatársat - egy telephely-felelőst és egy gondnokot - 

foglalkoztatott 8 órában, ezen kívül egy takarító segítette működésünket, közmunkásként. 

Intézményegységünk sűrű programjainak működésében nélkülözhetetlen a Nemzeti Művelődési 

Intézet által indított IV. közfoglalkoztatási programban részvevő civil szervezetek által nálunk dolgozó 

6 kulturális közfoglalkoztatott munkája. 

Fűtési költségeink évek óta jelentősek, az intézmény elavult fűtésrendszere és nyílászáróinak rossz 

állapotának következtében. 

2016-ban a pincehelyiség kapott új külsőt egy meszeléssel, munkatársaink segítségével. 

Udvarunk rendben tartását új fűnyíró segíti. 
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MESEHÁZ 

 

2016. évi célkitűzések teljesítése 

A Meseház 2016. évi munkatervének jellemzője a megvalósíthatóság volt. Törekedtünk a helyi 

néphagyományok közvetítésére, igényes és értékes programok megvalósítására. Pénzügyi és 

személyi állományunk adta lehetőségek, valamint a 2015. évről áthúzódó saját bevétel terhére 

megvalósított fejlesztésekkel, rendezvényekkel indítottuk az évet. Legfontosabb szakmai célunk a 

Meseházban megtekinthető kiállítás, Schéner Mihály alkotásainak széles körű bemutatása, 

népszerűsítése volt. Erre helyeztük a legnagyobb hangsúlyt, több rendezvényünk programjának is 

meghatározó eleme volt Schéner Mihály szellemi hagyatéka. Munkánkat segítette a Meseházi 

Alapítvány, valamint a Schéner család. Tevékenységünk sokszínűségét széles 

kapcsolatrendszerünknek és rugalmasságunknak köszönhetjük. Számos rendezvényt valósítottunk 

meg határon túli magyar szervezetekkel közösen. A közösségi igények kielégítése is számos új 

programot generált.  

A látogatottsági mutatóink alapján 2016-ban 1.121 esemény valósult meg 16.198 fő résztvevővel. 

 

Általános összegzés 

Összességében remek évet tudhatunk magunk mögött. Mind a látogatottsági mutatók, mind a 

résztvevők visszajelzései alapján. Az év során kifejezetten törekedtünk arra, hogy minden korosztályt 

megszólítsunk, rendszeres programjainkkal vagy alkalmi előadásainkkal. Az elmúlt évekre is jellemző 

volt a több generációt megmozdító családi programok megvalósítása, de 2016-ban minden erőnkkel 

az életkorból adódó szegregáció megszüntetésére törekedtünk. Nyugdíjasok részvételével működő 

klubjainknak rendszeres vendégei voltak a közeli általános iskola tanulói. Ez a kapcsolódás egyfajta 

hídnak tekinthető az elmagányosodó szépkorúak és az aktív korú (még nem nyugdíjas) nagyszülők 

klasszikus gondoskodását nélkülöző gyermekek között. A Schéner-hagyaték gondozását a Meseházi 

Alapítvány segítségével végeztük, így egy igazán látványos kiállítást mutathattunk be Budapesten, 

Schéner: Játék, plasztika, rajz címmel, eddig még bemutatásra nem került műtárgyakból. A Muzsikáló 

Udvarban szokás szerint színvonalas, különleges produkciókat mutattunk be, melyek mindegyike első 

ízben volt látható Békéscsabán. Jazz-csütörtök a Meseházban programunk keretében havi 

rendszerességgel rendeztünk élő koncerteket a Meseszobában. Határon túli kapcsolati tőkénket is 

kamatoztattuk, zenei, hagyományőrző és képzőművészeti területen. Az év végével, Békéscsaba 

legöregebb lakóházában, gyakorlatilag a legfiatalabb közművelődési helyszín ajtaját nyitottuk meg. Itt 

különböző téli hagyományok felelevenítésével indítottunk, a helyhez illő, régi népszokások eredeti 

formájában történő rekonstrukciójával. Ezt a lakosság spontán jellegű bevonásával szerettük volna 

elérni, aminek eredményeképpen egy új látogatói kör jött létre.  

 

Állandó kiállítások 

 

A Meseházban három állandó kiállítás kapott helyet. Schéner Mihály, Kossuth-díjas, Akadémikus, 

Békéscsaba Díszpolgára, a Meseház megálmodójának gyűjteményes kiállítása. Ez a kiállítás nemcsak 

a gyermekek számára érdekes, hanem a képzőművészeti különlegességek iránt érdeklődőknek is 

kedvelt zarándokhelye. Ezt a kiállítást állítottuk a Meseház középpontjába. Törekedtünk arra, hogy 

több, szokatlan rendezvény helyszíne is legyen, hogy még többen tekintsék meg kiállítási tárgyait, 

akarva-akaratlan. Így került be a Jazz-csütörtök programelem, valamint gyermekfilm vetítés és 

vetélkedők a Meseház Meseszobájába. 
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A Meseház másik épületében, a ház megnyitása óta látható Lenkefi Konrád bábjaiból válogatott, a 

Napsugár Bábegyüttes fénykorát bemutató kiállítás. A fényképekkel és dokumentumokkal tarkított 

kiállítás bemutatása a legkisebbek számára kesztyűbáb használatával történik. Egy zoknikutya vezeti 

végig a kisgyermekes családokat. Csoportok számára választható kiegészítő foglalkozás a bábkészítés 

és ez évtől már a bábmozgatás. 

Helytörténeti és néprajzi szempontból jelentős kiállításunk Ványai (Vachovics) János, hajdani csabai 

fazekasmester műhelye. Ebben a műhelyben nemcsak a mester régi munkaeszközei, szerszámai 

kaptak helyet. Ez a kiállítás ma is működő fazekas műhely, gyermekfoglalkozások helyszíne. A régi és 

az új egymás mellett van ebben a szobában. Modern fazekaskoronggal és égető kemencével is 

rendelkezünk. Ebben az évben kiemelt jelentőséget kapott a hagyományos agyagmívesség mai 

formában való alkalmazása.  

 

Rendezvények, események 

 

Apáról Fiúra 

Az egész év folyamán tíz alkalommal, minden hónap első szombatján rendeztük meg családi 

hagyományőrző programunkat. Ennek a programsorozatnak célja az évkör szokásain, hagyományain 

végig vezetni a rendszeres látogatót.  Ez a tematika adta gyermekfoglalkozásaink vezérmotívumát is, 

amit az iskolák és óvodák számára ajánlottunk, havi rendszerességgel. A családi délután 

programelemeit élményközpontú tevékenységekből állítottuk össze. A Kalendáriumban az aktuális 

időszakhoz kötődő népszokásokat, érdekességeket gyűjtöttük csokorba, meséltük el, 

kezdeményeztünk beszélgetést a személyes emlékekről, végül nyomtatott formátumban is átadtuk a 

látogatóknak. Mindeközben a népszokást kiegészítő, hagyományos tevékenységi formák ihlette 

játszóházi foglalkozáson is részt vettek a látogatók. Például Vízkeresztkor gyertyamerítés, Szent 

György napkor sárkánykészítés, röptetés, Szent Mihálykor csuhéj állatok készítésére volt lehetőség. 

Minden program kedvelt eleme a gasztronómiai kóstoló, ennek keretében népi étkekkel kínáltuk meg 

vendégeinket. Farsangkor fánkot, Húsvétkor sonkát, Karácsonykor mákos gubát tálaltunk, de került 

az asztalra az év során prósza, lapótya, herőce és pompos is. A programot alkalmanként néptánc 

tanítással egészítettük ki. 

 

Csaba Mozgó 

A 2015 évben indított, elnevezésével a régmúlt idők békéscsabai mozizására emlékeztető 

sorozatunkban a nálunk működő nyugdíjas csoportok számára vetítettünk filmet az év során két 

alkalommal. Január 11-én Az én kis falum címmel Jiri Menzel filmjét vetítettük, május 2-án régi idők 

majálisainak archív felvételeit néztük meg, szeptember 26-án az Olajfalók című áldokumentumfilmet 

láttuk. Ez a program nyugdíjas klubjaink rendszeres programját színesítette. 

 

Jazz-csütörtök a Meseházban 

Az igényes kortárs zenét kedvelők nagy örömére, harmadik éve rendezünk koncerteket a Meseház 

tisztaszobájában, a Meseszobában. Ez a hely különleges hangulatával évről-évre több látogatót vonz. 

Célunk a program indításával az volt, hogy egy olyan réteg számára is bemutassuk a Meseházat, 

akiknek e nélkül eszükbe sem jutna felkeresni, mert nem tartoznak a klasszikus gyermekes, családos 

célcsoporthoz. A gondolat helyénvalóságát mutatja, hogy a zenei érdeklődés kapcsán látogatók nagy 

számban csatlakoznak az ekkor megismert hasonló jellegű rétegrendezvényhez, klubhoz (pl. retro-
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mozi, népi ének, kiállítások, Molnárház programjai). Az idei repertoár is színes, színvonalas képet 

mutatott: 

2016. január 16-án a ZoZo jazz formáció lemezbemutató koncertjére került sor. 

2016. február 4-én a Rekegő programját hívtuk meg, Sepsiszentgyörgyről. 

2016. április 21-én Másik János és Bujdosó János énekelt, a Levél nővéremnek ciklusból. 

A nyári Muzsikáló Udvar koncertjeit követően, 2016. október 27-én a világhírű Berki Tamás és Sárik 

Péter mutatták be Minden délibáb című albumukat, ami 2015-ben elnyerte „Az év jazz lemeze” díjat. 

2016. november 24-én Csurkulya József cimbalmos és Eichinger Tibor gitáros koncertjét hallhattuk. 

Az évet 2016. december 13-án, két gitáros koncertje zárta, Kéri Gábor és Eichinger Tibor zenélt. 

A Jazz-csütörtök koncertjeit saját szakmai bevételünkből finanszíroztuk, illetve még 2016-ban, 

maradvány bevételünk terhére lekötésre került két koncert, melyeket 2017 januárjában meg is 

valósítottunk, olyan sztárokkal, mint a kubai jazz királynője, Elsa Valle és a kiváló hazai jazzénekes, 

Winand Gábor, valamint a Tóth Eichinger Quartet.  

 

Schéner: Játék, plasztika, rajz 

A Meseházi Alapítvány szervezésében 2016. február 3-án az újbudai B32 Galériában megrendezett 

Schéner kiállítás megvalósításában működtünk közre. Ez a tárlat Schéner Mihály elhunyta óta az első 

jelentős kiállítás, melynek anyaga jórészt a Schéner hagyatékból előkerült, a nagyközönség számára 

eddig be nem mutatott műtárgyakból állt. A kiállítást Gopcsa Katalin művészettörténész nyitotta meg 

és óriási szakmai és közönség érdeklődés kísérte. A kiállítás kurátorai Schéner Ildikó és Brunner Attila 

művészettörténészek voltak és a kiállítás időszaka alatt háromszor tartottak szakmai tárlatvezetést a 

művészeti egyetemek hallgatói számára.     

 

Húsvéti ünnepkör 

2016. március 8-án a Napraforgó Központ húsvéti kézműves rendezvényének megvalósításában 

működtünk közre, sérült gyermekek számára kifejlesztett foglakozásainkkal. 

2016. március 16-22. Húsvéti ajándékkészítő hetet rendeztünk óvodai és iskolai csoportok számára. 

Ezen a héten a fő szerepet a tojásírás kapta, ennek különböző technikáit tanítottuk, amit díszes 

tojástartók készítése egészített ki.  

2016. március 19-én rendeztük meg nagy húsvéti tojásíró játszóházunkat, családok részvételével. 

 

Városi Művészeti Versenyek 

2016. április 13-án a Meseházban rendeztük meg Békéscsaba városának legrégibb versenyét, a 

Városi Mesemondó Versenyt, ami a Meseházzal egyidős. Három korcsoportban, szakmai zsűri 

segítségével valósítottuk meg a város legjobb mesemondóinak versenyét. A díjazottak mesekönyv 

jutalmat kaptak. 

Huszadik alkalommal került megrendezésre 2016. április 15-én a Városi Népdaléneklési Verseny az 

Ibsen Házban. A versenyt Hajtmann Ildikó BONUS-BONA-díjas pedagógus nyitotta meg, aki az első 

Népdaléneklési Verseny ötletgazdája, majd 13 évig szervezője volt. Örömmel állapítottuk meg, hogy 

nagy népszerűsége miatt, az Ibsen Házat „kinőtte” ez a városi rendezvény. 

 

Ismeretterjesztő előadások 

2016. április 8-án A genetikailag módosított ember címmel, dr. Oláh Zoltán molekuláris biológus 

előadását, a Közös-Pont Teaház szervezésében mutattuk be. 

2016. április 18-án Szelekovszky László, az aktuális a kerti munkákról tartott előadást. 
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2016. április 25-én Ando Györgytől, a Munkácsy Mihály Múzeum igazgatójától az aktuális 

népszokásokról hallhattunk. 

2016. november 4-én „Mindenszenteki múltidéző, jövőbe tekintő” címmel VILIM JÁNOS népi tanító 

– kertész – méhész emlékkönyvének bemutatóját rendeztük meg a Közös Pont Teaház 

szervezésében. Vendégeink voltak: dr. Sicz György, a könyv szerkesztője, Szlávik-Orvos Mária 

mesterméhész és a házigazdai teendőket Erdősi Géza látta el. 

2016. december 2-án Madárgyűrűzés Kevermesen címmel, a Dél-békési Természetvédelmi és 

Madártani Egyesület munkatársai, Rozgonyi János, elnök és Bozó László, alelnök tartottak előadást. A 

program a Közös Pont Teaházzal közös szervezésben került megrendezésre.  

 

Anyák napja 

2016. május 31. 

A Szent László Utcai Általános Iskola tanulói hozták el és mutatták be anyák napi műsorukat a 

Nemzetiségi Klubház udvarán, nyugdíjas klubjaink számára. Ez a program is többgenerációs 

rendezvényeink egyik állomása volt. A rendezvényhez kapcsolódott az óvodai és iskolai csoportok 

számára meghirdetett tematikus kézműves ajánlatunk, amin 50 gyermek vett részt. 

 

Meseházi Gyermeknap 

2016. június 4. 

A városi programok sorába illeszkedve, az átfedések elkerülése végett, hagyományosan, a 

gyermeknapot követő hét szombatján rendeztük meg a Meseházi Gyermeknapot. Ebben az évben a 

hajdani alföldi betyárok emlékének szerettünk volna emléket állítani a program és a tematika 

kidolgozásakor. A Meseházi Dalárda és a Pásztorfurulya Kör közös műsora nyitotta a napot. Rúzsa 

Sándor, az alföldi betyár címmel az Aranygyapjú Társulat bábos vásári komédiáját mutattuk be a 

Meseház udvarán. Kísérő programok voltak, a kézműves műhelyben csikókészítés,  

gyöngyfűzés, hajfonás,valamint keszkenő hímzés a Meseházi Forgórózsa hímzőivel. A híres 

bögrecsárdában bodzaspricc és perec volt kapható, Lázár Jóska bácsi készítette a vattacukrot. Udvari 

ügyességi játékokkal szórakoztak kicsik és nagyok. A nap során minden program és finomság ingyen 

volt. 

 

Vasárnapi játszóház a Meseházzal 

2016. augusztus 7. 

A Főtéri Nyár keretében, a Szent István téren került megrendezésre a Meseházat népszerűsítő 

programunk. Meghívtuk barátainkat, a Fénysugár Bábcsoportot, hogy hozzák el A három kismalac 

című meséjüket. A remek, vidám előadást kézműves műhellyel társítottuk, ahol rózsaszínű 

malackákat készítettünk. Kitelepítettük az udvari játékainkat is. Az elmúlt években is sokan látogatták 

a főtéri rendezvényünket, de ez a program minden eddigi létszám és elégedettségi mutatónkat felül 

múlta. Családok és magányosok egyaránt önfeledten szórakoztak.  

 

Államalapító Szent István Ünnepe 

2016. augusztus 20. 

A Meseház csapata rendezte a városi ünnepséghez szervesen kapcsolódó játszóházi programot. Erre 

a napra az alkalomhoz illő kézműves tevékenységekkel készültünk. Sógyurmából kenyeret, kiflit 

készítettünk, nemzeti színűre festettük a vállalkozó kedvűek arcát, megjelent a nemez, mint ősi 
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magyar alapanyag, meseposta ládika a Kézkivirágzások pályázati képeslapokat gyűjtötte, pillangó, 

kismadár, bagoly, levendula illatzsák és gyöngyfűzés volt terítéken.  

 

Meseházi Szüreti Mulatság 

2016. szeptember 10. 

15. alkalommal rendeztük meg szüreti mulatságunkat. A program fő tevékenysége hagyományosan a 

kemencés lángos készítése. A kenyértésztát gyermekekkel és szüleikkel közösen gyúrtuk, nyújtottuk, 

majd a Meseház búboskemencéjében sütöttük meg. Tejföllel tálaltuk a szép kövérre nőtt lángosokat. 

A szüret másik hagyományos programja a must préselés, amit saját présünk segítségével, szülők és 

gyermekek közreműködésével valósítottunk meg. Nagy sikere volt kerti játékainknak, kézműves 

műhelyünknek. A gyermekek számára aprók tánca, a felnőtteknek moldvai tánctanítás és táncház 

zárta az estét Mahovics Tamás és a Berbécs zenekar közreműködésével. 

 

Nyitott Hét a Meseházban 

2016. szeptember 12-16. 

Az iskolai év indítása nálunk hagyományosan a nyitott héttel kezdődik. Ez évben is szélesre tártuk a 

Meseház kapuját, kiállításaink megtekintésére invitáltuk az iskolai csoportokat. A programot 

múzeumpedagógiai foglalkozások egészítették ki, melyeket a népi kézművesség témaköréből 

válogattunk. Bemutattuk induló szakköreinket, új szolgáltatásainkat, a tananyaggal harmonizáló 

programajánlatunkat. A hét minden napján más-más kézműves tevékenységgel kínáltuk meg a 

látogató csoportokat. 

 

Utazó Múzeum 

2016. szeptember 27. 

A Jaminai Közösségi Házban mutattuk be Schéner Mihály művészetét egy kisfilmmel, majd az 

érdeklődő gyermekek és felnőttek számára a művész által ihletett huszárokat készítettünk. 

 

30 éves a Nemzetiségi Klubház 

2016. szeptember 30. 

A Nemzetiségi Klubház megnyitásának 30. évfordulója alkalmából nagy ünnepséget rendeztünk. Az 

udvaron felállítottuk a lakodalmi sátrat, ahol 100 fő vendéget tudtunk elhelyezni. Meghívtuk a 

klubházhoz kötődő csoportokat és a ház életében fontos szerepet betöltött személyiségeket. 

Hagyományos csabai brindzás haluskát főztünk, tortát sütöttünk. Az ünnepi műsorban a Felszállott a 

páva televíziós versenyen a következő héten bemutatkozó Pöttöm énekegyüttes, valamint a Családi 

Dalárda lépett fel, a Bartók Béla Zeneiskola növendékeinek kíséretével. Az épületben kiállítás nyílt a 

Nemzetiségi Klubház felújítása előtt készült dokumentáció fotóiból. A résztvevők az alkalomra 

készített emlékplakettet kaptak. 

 

Meseház Boldogság Betakarító Ünnep 

2016. október 1. 

A Meseházi Alapítvánnyal közösen rendeztük meg Schéner Mihály legkedvesebb, általa kreált, de a 

Mihály naphoz szervesen köthető ünnepét. Ezen az ünnepen a Schéner gyűjteményben rendhagyó 

tárlatvezetést biztosítottunk látogatóink számára, mesével, zenével. Az udvaron Schéner ihletésű 

fejdíszeket készítettünk. Schéner Mihályra, a Kossuth-díjas képzőművészre költő barátja, Ágh István 
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versével emlékeztünk. Estére, egy gyors átrendezést követően, az EastWing együttes worldmusic 

koncertjével zártuk a napot.  

 

Népmese napja 

2016. október 13. 

A Szent László Utcai Általános Iskola teljes alsó tagozatának részvételével rendeztük meg a Népmese 

Napját. Ez alkalommal megemlékeztünk Benedek Elek munkásságáról, népmese vetélkedőt 

rendeztünk, a Kecskeméti Animációs Filmstúdió mesefilmjeiből vetítettünk. A kortárs magyar 

gyermekirodalom képviseletében Lackfi János Kakaóscsiga című verse hangzott el, majd uzsonnára is 

vendégül láttuk az iskolásokat, ahol menü természetesen kakaóscsiga volt. 

 

Hogyan készül a tarhonya? hagyományőrző nap 

2016. november 28. 

Az ember életének egyik kiemelt jelentőségű területe a gasztronómia. Talán ezért maradtak fenn 

évszázados családi receptek, melyek a változó világgal együtt lassan a felejtés homályába merülnek. 

A Szlovák klubot hat évvel ezelőtt sikerült megnyernünk, hogy a Szent László Utcai Általános Iskola 

hagyományőrző csoportját pártfogásába vegye. Így került az évek során asztalunkra saját készítésű 

rétes, haluska, csigatészta (gágorcok), vegyes vágott savanyúság, melynek elkészítésében a gyerekek 

maguk is részt vettek. Ennek a programnak állomása volt a tarhonya készítése. A Szent László Utcai 

Általános Iskola 3. osztályos diákjai látogattak el a Szlovák klubba. Néhányuk családjában még otthon 

készítik a tarhonyát, ők ismerősként vetették bele magukat a házi munkába. A gyakorlott 

háziasszonyok értő kézzel vezették rá a gyerekeket az alapfogásokra, a tészta összegyúrására, a 

reszelésre és a rosta likán való átdörzsölésre, amitől a tarhonya megkapja végleges formáját. 

Mindenki kivette a részét a munkából. 

 

Tréfás Mesemondó Verseny 

2016. december 8. 

14. alkalommal rendeztük meg Tréfás Mesemondó Versenyünket. A versenyre a város általános 

iskoláiból, 3-4. osztályos tanulóinak legjobbjait nevezték tanáraik. Két csoportban, szakmai zsűri előtt 

adták elő a magukkal hozott tréfás mesét. Nemcsak népmesével, hanem bármilyen, akár a kortárs 

irodalom tréfás történeteivel is lehetett nevezni. A verseny során fontos szempont volt az 

értékelésnél, hogy a történet legyen tréfás, az előadásmód kifejező, a helyes kiejtés és a pontos 

szövegtudás is sokat nyomott a latban, de az összhang, a harmónia a döntő, mint a hajdani 

mesemondóknál, akik kicsiket és nagyokat is el tudtak varázsolni, meg tudtak kacagtatni 

történeteikkel, hiszen az ő emlékezetükre rendeztük ezt a versenyt. Az udvaron berendezett 

betlehemi istálló már a karácsony jegyében, a téli vakáció ígéretét hozta a vidám társaság elé.  

 

Meseházi Morzsaparty 

2016. december 27-én rendeztük meg a téli szünet családi rendezvényét, aminek keretében a 

látogatók karácsonyi maradék süteményeit rágcsáltuk el. Az élménybeszámolót követően 

nemezcsillagokat készítettünk, díszítettünk. 
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Szállást keres a Szent Család 

2016. december 15. 

December közepén rendeztük meg a Molnárház (Békéscsaba legöregebb lakóháza) első nyilvános 

programját. A Meseház bútorzatával ideiglenesen berendezett házikóban vártuk a templomból 

érkezőket. Elrendeztük a batyuban hozott finomságokat, almákat, süteményeket és énekeltünk. A 

Katolikus templomból érkező csoport hozta a Szent Család képét és kérte a bebocsátást. Közös 

énekléssel, beszélgetéssel folytatódott az este, aki ott volt (25 fő, teltház), szívében szép 

gondolatokkal készülhetett a karácsonyra. 

 

Muzsikáló Udvar 

 

A Meseház udvara a város legszebb nyári koncerthelyszíne. Úgy, mint minden évben, 2016-ban is 

törekedtünk arra, hogy színvonalas, de rétegműfajnak adjunk otthont, mivel az udvar 

befogadóképessége max. 200 fő. Nagyon nagy szerencsénk volt, hogy idén az időjárás kedvezett a 

szabadtéri programoknak. Májustól októberig öt koncertet valósítottunk meg, a zenei ínyencek nagy 

örömére. A Muzsikáló Udvar koncertjei továbbra is ingyenesek voltak.  

2016. május 20. A Syrius Legacy zenekar koncertje a Meseházi Alapítvány és a Magyar Jazzszövetség 

együttműködésének eredményeképpen, a Magyar Jazz Ünnepe országos rendezvénysorozat 

állomásaként került megrendezésre. Az élő koncert tökéletes és ma is érvényes hitelességgel adta 

vissza az egykori Syrius együttes legendás albumát, az 1971-ben megjelent „Az ördög álarcosbálja” 

című remekművét. A zenekar tagjai a kortárs magyar jazz legjobbjai. Az esten a befogadó várost, 

Békéscsabát, Bodrogközy Rita jazz énekesnő képviselte. Maloschik Róbert tartott bevezető előadást a 

Syrius együttesről, valamint a mostani produkció keletkezéséről. 

2016. május 28. Brothers in Art koncertje. A sokoldalú, kísérletező kedvű gitáros, Eichinger Tibor 

ezúttal egy régen működő, s folyamatosan fejlődő együttműködésének legfrissebb gyümölcsét hozta 

el. Brothers in Art címmel bemutatott legfrissebb albumuk – Megyaszay Istvánnal (basszusgitár) és 

Madai Zsolttal a doboknál – egy olyan projekt, mellyel eddigi munkájuk egyfajta összegzését adták, 

duó és quartet kompozíciókkal egyaránt. 

2016. június 10. A Bujdosó Trio világa a mediterrán mámor, közel-keleti révület, álomszerű rumba, 

bőkezűen adagolt pszichedelia, improvizatív kalandozások, különleges, eltéveszthetetlenül egyedi 

zene, ami teljesen új szín a (világ)zenei palettán és leginkább talán „bizánci szörf dzsesszként” írható 

le. Békéscsabán először lépett fel a zenekar. 

2016. augusztus 2. Voces és MiniSnaps kórusok koncertje. A Sepsiszentgyörgyről érkező női kar és 

gyermekkórus a Prágai Kórusfesztiválra összeállított műsorát mutatta be, vonósnégyes és 

ütőhangszeres kísérettel. A Muzsikáló Udvar történetében először mutattunk be kórusokat és nagyon 

nagy sikert arattak rendhagyó műsorukkal. Külön öröm számomra, hogy a helyi „szakma” is nagy 

számmal jelent meg a rendezvényen.  

2016. október 1. EastWing Group zenekar Shankar Lal indiai ének-és tablamester és Kéri Gábor 

gitárművész müncheni kooperációjaként jött létre. A magyar zene és - Snétberger-tanítványként - a 

cigány kultúra ismerete Kéri Gábort egyre inkább magyar cigányzenészek bevonására ihlette, így 

lehettünk tanúi a kultúrák olyan csodálatos egymásra találásának, mint az indiai - és a magyar 

cigánykultúráé, amit Frankie Láto hegedűművész és Balogh Guszti képviselt.   
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Időszaki kiállítások 

 

2016. január 18-án nyitottuk meg régi csabai szőttesekből válogatott kiállításunkat. A kiállítási 

anyagot a Békéscsabai Szlovák Klub tagjai adták össze, saját gyűjteményükből és a Nemzetiségi 

Klubházban került bemutatásra. A városban működő népi kézimunkával foglalkozó csoportok tagjai is 

eljöttek megtekinteni a valódi különlegességeket is bemutató kiállítást. 

2016. február 15-én Kádár Ferenc, dévaványai népművész citera gyűjteményének válogatott 

darabjait mutattuk be. A kiállítás megnyitón Kádár Ferenc citerán, majd tárogatón játszott. 

2016. március 21-én Sótyi Györgyre, a Haán Lajos Honismereti és Helytörténeti Egyesület egykori 

vezetőjére emlékeztünk. Az ő rajzaiból, festményeiből rendeztünk kiállítást és elhangzottak saját 

költeményei is. A kiállítás anyagát a művész özvegye bocsátotta rendelkezésünkre és ő maga is részt 

vett a megemlékezésen, a Haán Egyesület néhány tagjával. 

2016. május 27-én a Bábgyalogló Művészfalu diákjainak éves munkáiból rendeztünk kiállítást. A 

kiállítást megnyitotta Komáromi Anett, színésznő. A Meseház udvarán megrendezett kiállítás 

megnyitón a tanítványok szüleikkel vettek részt. 

2016. június 6-án régi rokkákból rendeztünk kiállítást, ahová az egész városból kellett 

összegyűjtenünk a még fellelhető, padláson porosodó rokkákat, letűnt idők emlékeit. A kiállítást 

Ancsin Pálné, Erzsike néni, a Szlovák Klub vezetője nyitotta meg. 

2016. szeptember 30-án a Nemzetiségi Klubház megnyitásának 30. évfordulója alkalmából 

fotókiállítást rendeztünk. Az archívumunkban lévő, a Klubház műemléki felújítását megelőzően, 

ismeretlen fotós által készített fotókból készítettünk nagyításokat, melyek az épület részleteinek 

gazdagságát, a csabai népi építészet hagyományainak szép példáját mutatták be, művészi 

igényességgel. 

2016. október 15-től látható Kézkivirágzások alkotópályázatunkra beérkezett összes pályamunka. A 

kiállítás nemcsak síkban, de térben is megtekinthető, azért hogy gyermekek által készített képes 

levelezőlapok mindkét oldalát láthassuk. Ezt a kiállítást a pályázat díjkiosztó ünnepsége zárja 2017. 

február 3-án. 

 

Kapcsolatok a helyi nemzetiségekkel 

 

A ház nyitása, azaz 30 év óta tartja nálunk foglalkozásait a Békéscsabai Szlovák Klub. A Nemzetiségi 

Klubházban jönnek össze hétről-hétre, hagyományőrző és anyanyelv ápoló programjaik 

megrendezése céljából. Sajnos ez évben Ancsin Pálné, Erzsike néni, a klub vezetője örökre eltávozott 

közülünk. Az ő feladatait is mi vettük át, legjobb tudásunk szerint.  

2016. május 6-án rendeztük meg a Békéscsabai Román Önkormányzattal együttműködésben az 

Országos Román Mesemondó Versenyt. A versenyen, a hagyományos kiírásnak megfelelően, a 

kétnyelvű iskolák és a nyelvet oktató intézmények tanulói több korcsoportban versenyeztek, a hazai 

románság szakmai zsűrije előtt. A versenyt személyesen megtekintette Románia konzulja. 

2016. október 3-án a Csabai Szlovákok Szervezete tartotta nálunk elnökségi ülését, melynek során 

Erzsike néni utódlásáról is tárgyaltak. 

2016. október 24-én Irodalmi kávéházat rendeztünk be a Szlovák klubban. Ferenc pápa kávéjának 

kóstolóját a klub tagjainak saját, kétnyelvű verseinek felolvasása tette teljessé. 

2016. november 7-én Kovács Mihály tartott könyvbemutatót, Vilim János életéről és munkásságáról. 

2016. november 14-én a Munkácsy Mihály Múzeumba látogattunk el, ahol az 1956-os Forradalom 

eseményeit bemutató kiállítást tekintettünk meg.  
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Decemberben a Mikulás és Karácsonyi ebéd eseményeit rendeztük meg, aminek előkészületeiben a 

Szent László Utcai Általános Iskola diákjai segítettek. Ez az együttműködés intézményünk roma 

programjának alapköve. A klub tagjai megtanították a gyerekeket a tarhonya készítésére. 

 

Kapcsolatok a határon túli magyarsággal 

 

Lassan 15 éves hagyománya van kapcsolatainknak a határon túli magyarsággal. Az együttműködésre 

leginkább fogékony és rugalmas a Kovászna megyei terület, ami nem is csoda, hiszen Kovászna 

megye Békés megye testvérmegyéje. Főleg ebből a térségből kerültek ki partnereink. 

2016. február 4-én REKEGŐ címmel hagyományőrző pásztorfurulyásokat láttunk vendégül, illetve az 

ő, valamint tanítványuk és az ő tanítványainak közös koncertjét mutattuk be a Meseszobában, nagy 

sikerrel. 

2016. május 6-án Mozsikácska címmel Orbán Ferenc vezetésével sepsiszentgyörgyi zenetanárok 

gyermekműsorát mutattuk be a Szent László Utcai Általános Iskola alsó tagozatos diákjai számára. 

2016. május 10-én a Fabatka együttes népzenei ihletésű jazz-koncertjét mutattuk be a Szent István 

téren. 

2016. július 4-8. valósítottuk meg a Nemzetközi Képzőművész Alkotótábort, melynek szellemi atyja 

és a szakmai megvalósítás vezetője, idén is Novák Attila volt. A táborozáson erdélyi képzőművészek 

vettek részt, valamint a Békés Megyei Amatőr Képzőművészek Szövetsége is képviseltette magát. A 

közös projektből született kiállítást december 2-án nyitottuk meg a Békés Megyei Könyvtárban.   

2016. augusztus 2-án Sepsiszentgyörgyről érkezett kórusok, a Voces Női Kar és a MiniSnaps 

gyermekegyüttes mutatta be a Prágai Kórusfesztiválra összeállított műsorát. 

2016. október 22-én az erdélyi Ég-Világ Trió jazz-koncertjét mutattuk be, a Liszt Ferenc 

Zeneművészeti Egyetem jazz-ének növendékeinek közreműködésével. 

 

Csoportos foglalkoztatás, táborok 

 

Értékőrző programsorozatunkban megvalósított programjaink egyik eleme a Meseházban hónapról-

hónapra megújuló kézműves foglalkozások kínálata. Az év során minden óvodába és iskolába 

eljuttattuk aktuális kézműves ajánlónkat, melyben az adott időszakhoz kötődő népi kézműves 

tevékenységre invitáltuk a csoportokat. Múzeumpedagógiai foglalkozásainkat az évkör szokásaihoz 

és a tananyaghoz kapcsolódóan állítottuk össze. A tavaszi, nyár eleji időszakban osztálykirándulások 

kedvelt helyszíne volt a Meseház, amikor a kiállítások megtekintésén és a kézműves programokon 

túl, udvari népi játékokkal ismerkedtek a látogató gyerekek. Az iskolaév kezdetén Nyitott héttel 

vártuk a csoportokat, majd két alkalommal, karácsonykor és húsvétkor rendeztünk tematikus 

heteket. 

Gyermektáborainkat a nyári vakáció ideje alatt, három egyhetes turnusban rendeztük meg. A 

napközis jellegű táborok szakmai tematikája élményközpontú, tartalmas, de mégis pihentető 

programokat tartalmazott, szakmai segítők közreműködésével. 

2016. július 25-29. Figura címmel, a táborban különböző technikával, bábokat készítettünk a hét 

során. 

2016. augusztus 8-12. Sző, fon… címmel rendeztünk hagyományőrző tábort, melynek kézműves 

témája a szövés tudományát járta körül. Ezen a héten az Őszidő Nyugdíjas Klub és a Békéscsabai 

Szlovák Klub tagjai a régi csabai konyhaművészetbe vezették be a táborozókat. Főztünk saját 

készítésű haluskát, húztuk a rétestésztát, sütöttünk fánkot és palacsintát, valamint csigatésztát 
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készítettünk. Mind a gyerekek, mind a nyugdíjasok nagyon élvezték a közös munkát, valamint a finom 

étkek közös elfogyasztását. 

2016. augusztus 22-26. Népi Kézműves Táborunkban a csabai néphagyományokkal és a helyi népi 

kézműves mesterségekkel ismertettük meg a gyermekeket. Az Őszidő Nyugdíjas Klub tagjai 200 

palacsintát sütöttek, amit jó kedvű, énekes délután keretében fogyasztottunk el.  

 

Saját közösségeink 

 

Békéscsabai Szlovák Klub 

Az anyanyelv őrző és hagyományápoló klub heti rendszerességgel végezte tevékenységét. A szokásos 

formát színesítette a Szent László Utcai Általános Iskola 3. B osztályával való kapcsolattartás, aminek 

keretében az iskolások műsorokkal, beszélgetésekkel érkeztek, a klub tagjai régi szlovák konyhai 

fortélyokat mutattak be. Ezeket a napokat közös lakomázások koronázták meg. 

 

Alkotó Fiatalok Műhelye 

Heti rendszerességgel tartotta foglalkozásait a fiatalok számára, képzőművészeti alkotóműhelyünk, 

Novák Attila vezetésével. A kör programjában az alapvető technikák elsajátításán túl, önálló 

művészeti látásmód kialakítására, a valóság különféle stílusú ábrázolására irányuló foglalkozások 

teremtik meg a több mint 20 éve működő, szakmai tevékenységét illetően meg-megújuló műhely ma 

is érvényes aktualitását.    

 

Meseházi Kézműves Szakkör 

Ez évtől, a Meseházban új kerámiaégető kemencével dolgoztunk. Ennek köszönhetően az agyagozó 

szakkör ismét új lendületet kapott. Új tagok érkeztek, új igényekkel. Az agyagozáson kívül különböző 

kézműves technikákat is szerettek volna kipróbálni a gyerekek. Ezért a szakkört kibővítettük a 

„cókmók szekcióval”, ahol a szakkör tagjai a háztartásokban is fellelhető anyagok felhasználásával 

hoztak létre különböző játékokat, használati tárgyakat. 

 

Thury Gábor retro-mozija 

A retro-mozi ez évben kéthetente tartotta foglalkozásait, melynek keretében a régi filmtár 

gyűjteményéből megmaradt, jelenleg Thury Gábor padlásán őrzött archív filmeket vetítettünk. Ezt 

kiegészítette Máthé Ferenc „filmaszkéta” által kiválasztott filmtörténeti jelentőségű alkotásainak 

megtekintése és azt követően, a klasszikus filmklub jellegű interaktív előadás. A filmklub a nyár 

folyamán a Meseház udvarán rendezte meg programját.  

 

Fiatalok Népdalköre 

Heti rendszerességgel gyűltek össze a Nemzetiségi Klubházban óvónők és pedagógusok, hogy a 

magyar népdalkincsből merítsenek. A klub már több mint 10 éve működik, János Hajnalka 

vezetésével. Az egyre gazdagabb repertoárral bíró szívesen működött közre a Molnárházban 

megvalósított téli rendezvényeinken (Szent Család Járás, Regölés). A rendszeres találkozások 

pedagógusi tevékenységükre is inspirálóan hatnak. 

 

Meseházi Forgórózsa Hagyományőrző Alkotócsoport 

A heti rendszerességgel működő csoport sikeresen szerepelt a XV. Országos Textiles Konferencián, 

ahol II. helyezést értek el. Itt feldolgozott tájegységek a bakonyi fehérhímzések és a Kis-Küküllő vidéki 
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hímzések. Másik nagy siker volt az évben a Mezőkövesdi Kis Jankó Bori pályázaton elért II. helyezés. 

Jelenleg is láthatók a csoport alkotásai Budapesten, a Népi Iparművészeti Múzeumban. Valósághű 

hímzéseiket a már ismert tradicionális mintakincs felhasználásával készítik. A kézimunkák mintáinak 

tervezője a csoport vezetője: Bogárné Szőke Erika, népi iparművész. 

 

Reiki klub 

A klub tagjai elsősorban baráti társaság, akiket ez évben is a reiki, valamint az általuk ismert és 

alkalmazott ezoterikus gyógymódok alkalmazása tart össze. Az év során heti rendszerességgel gyűltek 

össze, csoportjuk több mint 20 éve állandó látogatója intézményünknek. A klub jellemzője az 

egymásra figyelés, harmónia és a kitartás. 

 

Városi Bélyeggyűjtő Kör 

A világhírű magyar bélyegkiadás megjelenéseinek gyűjtésével foglalkoznak a kezdetek, azaz több 

mint 50 év óta. Ez évben kéthetente tartották foglalkozásaikat a Nemzetiségi Klubházban. A kör célja 

a kör tagjainak bélyegújdonságokkal való ellátása, bélyegkiállítások, bélyegbemutatók rendezése, a 

bélyeggyűjtés – mint ismeretgyarapító és szórakoztató szabadidős tevékenység – népszerűsítése, 

valamint a kör működési feltételeinek biztosítása. 

 

Őszidő Nyugdíjas Klub 

A régi Békéscsabai Konzervgyár nyugdíjasainak klubja havonta egyszer, az utolsó kedden tartotta 

foglalkozásait. Hagyományőrző tevékenységük során az iskolás korosztállyal is felvették a 

kapcsolatot, kölcsönös patronálás tekintetében. A közeli iskola diákjaiból verbuválódott csoport 

néptánc műsorral, a klub tagjai palacsintával színesítették a délutánokat. Ezen kívül kirándulások, 

bográcsos főzések, színházlátogatás tették teljessé a klub szabadidős tevékenységét.  

 

Csaba Pávakör 

Nyugdíjas pávakörünk ez évben is óriási kedvvel és lendülettel tartotta foglalkozásait hétről-hétre. 

Szakmai programjuk és repertoárjuk fejlesztése érdekében, Majorosi Tímea népi ének tanártól kértek 

segítséget, aki örömmel vállalta el a csoport megújulásának lehetőségét is magában hordozó 

feladatot. A pávakör szívesen részt vesz különböző, főként a közelben megrendezésre kerülő népdal 

találkozókon, idén Békésre, Dévaványára és Újkígyósra látogattak el, mutatkoztak be régi-új 

ismerőseik előtt. 

 

Külső közösségek 

 

Körösvidéki Sporthorgász Egyesület 

A hatékonyan működő egyesület 20 éve tartja foglalkozásait a Nemzetiségi Klubházban. Az év 

elejének legfontosabb feladata a fogási naplók begyűjtése és az engedélyek kiadása volt. Ehhez 

biztosítottuk a feltételeket, szükség esetén technikai berendezéseinket. Ezt követően 

információnyújtással, a horgászok kérdéseinek megválaszolásában segítettünk, valamint postájukat 

továbbítottuk az egyesület központjába. 

 

Szlovák Nyelvi Társalgási Kör 

A Meseházi Alapítvány szervezésében működő kör számára biztosítottuk meglévő eszközeink, 

szótáraink és nyelvkönyveinkhez való hozzáférést, beleértve a fénymásolást és a szakmai 
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kapcsolattartást az anyaországi intézményekkel. A Pozsonyban megrendezett nyári egyetemre való 

jelentkezésben és a programmal kapcsolatos információk beszerzésében is segítettük a klub tagságát, 

hogy a részvételük zavartalan legyen. 

 

Vöröskereszt 

A IV. kerületi Vöröskereszt, nemcsak a kerület számára nyújtott szolgáltatásainak biztosítottuk a 

helyszínt, hanem a városi alapszervezetek ünnepségeinek megrendezésében is segítségükre voltunk. 

Honfi Pálné, Marika a kerületi vezető, az ő kezdeményezésére kerül megrendezésre évről-évre a 

Nőnap és az Idősek Világnapja. Ezen alkalmakkor nemcsak ünnepi műsorral és vendéglátással vártuk 

a kerület lakosságát, hanem tartós élelmiszercsomagok átadására is sor került. 

 

Üzemeltetés 

 

A Meseházban az elmúlt év során egy négy éve húzódó felújításra került sor. A Meseház udvarán álló 

górészínpad bal oldali lépcsőfeljáróját teljes egészében újra kellett építeni, a műemléki előírásoknak 

megfelelően. Erre a környéken élő idős ácsmester volt segítségünkre, aki hagyományos szerszámok 

használatával oldotta meg a feladatot. Ezt követően került sor a góré szokásos éves konzerválására. 

Ezeket a munkákat saját bevételünk terhére végeztettük el. A Meseházban lévő, a központi fűtést 

generáló gázkazán cseréje, a város hibaelhárítási alapjának terhére valósult meg. Több ízben 

vásároltunk energiatakarékos izzókat, gondosan odafigyeltünk a fűtés optimalizálására. Örömmel 

elmondhatjuk azt is, hogy mindkét épületünk kertjét és zöld területeit maximális szakmai 

odafigyeléssel sikerült vonzóvá, gyönyörűvé tenni. 
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LENCSÉSI KÖZÖSSÉGI HÁZ 

 

 

Általános összegzés 

 

A Lencsési Közösségi Ház működésének célja, hogy kiszolgálja elsősorban a Lencsési lakótelepen élő, 

közel 12000 ember közösségi, közművelődési jellegű igényeit. Az alapítást követően fokozatosan alakult 

ki a ház tevékenységének struktúrája, sikerült főleg rendezvényekkel és kisközösségek működtetésével 

kulturális hagyományokat teremteni. Az elmúlt év eseményei közül kiemelésre érdemes a két szabadtéri 

rendezvényünk, a Lencsési Gyermeknapi és a Szent István Napi Előzetes. A Galéria sorozat esetében a 

Márvány Fotóműhely Nézőpontok című tárlata melynek anyagából katalógust is készíttettünk. Az 

Egészségheti- és a Földünkért Világnapi rendezvénysorozat, a tizennegyedik alkalommal lebonyolított 

„Csak tiszta forrásból…” című pályázat és a tizenegyedik alkalommal megrendezett Békéscsabai 

Digiporáma Fesztivál, valamint a Részönkormányzattal közös, 10 éves András napi Kolbászparádé. 

Továbbá az intézményünk megalapítása 25. évfordulója alkalmából szervezett 25+1 programból álló 

rendezvénysorozat. 

A 2016-os munkatervünkben megfogalmazott célkitűzéseinket sikerült megvalósítani. Tevékenység 

bővülésként értelmezhető a Nefelejcs Népdalkör bekapcsolódása a ház életébe, az Ifi horgásztábor 

megvalósítása, az angol felnőtt képzés bővülése, a Magyar Népdal napi és az Őszidő című komplex 

program megszervezése és a 25 éves a Lencsési Közösségi ház című rendezvénysorozat lebonyolítása. 

 

A látogatottsági mutatókból kiderül, hogy az elmúlt év folyamán 1.357 esemény zajlott le a közösségi 

házban  41.237 fő részvételével. 

 

 

Rendezvények, események 

 

 

Magyar Kultúra Napja 

Egy rendezvénysorozattal emlékeztünk meg január 22-én hagyományosan a Márvány Fotóműhely 

tagjainak alkotásaiból Nézőpontok címmel nyitottunk kiállítást, melynek anyagából színes katalógust 

jelentettünk meg. Szintén tárlatot nyitottunk meg a Csipkeverő klub munkáiból Magyar csipkék 

címmel. Január 23-án családi játszóházzal vártuk az érdeklődőket, ahol a Himnuszt tartalmazó 

pergament lehetett készíteni viaszpecséttel és fémdomborítással díszített könyvjelzőt. Január 25-én 

Kölcsey Ferenc munkássága és a Himnusz születése címmel dr. Farkasné Csató Katalin, az Andrássy 

Gyula Gimnázium tanára volt a Nyugdíjas klub vendége. 

 

Farsangi sorozatunkat 

január elejére szerveztük. A Kertbarát kör vendége volt Gulyás Ferenc, a Szent Vince Borrend elnöke, 

Csongrád-bokrosi szőlősgazda, aki Szőlőtermesztés, növényvédelem, borászat címmel tartott 

előadást majd farsangi bormustra keretében bemutatta a 2015. év legsikeresebb borait.  

A családi játszóházban farsangi álarcokat, kellékeket és zajkeltőket (bürökduda, diócsörgő) lehetett 

készíteni.  

Megtartottuk hagyományos farsangi bálunkat a közösségi házban működő csoportok tagjainak és 

hozzátartozóik részvételével, melynek mindig sikeres eleme a jelmezes felvonulás. 
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A Nyugdíjas klub vendége Ambrus Zoltán, a Csabai Kolbászklub Egyesület elnöke volt, aki Csabai 

disznótorok a farsang idején címmel tartott előadást. 

 

 

A Lencsési Pódium Estek Sorozat  

keretében egy programot valósítottunk meg. „Ahogy lehet” címmel Gáll Annamária és Péterfy Lajos 

nagyváradi színészek önálló előadói estje került bemutatásra. A műsorban összeállítás szerepelt 

erdélyi költők verseiből.  

 

A Csak tiszta forrásból” című fotópályázatot 

tizennegyedik alkalommal hirdettük meg, melyre 111, a Kárpát-medencében élő és alkotó magyar szerző 

501 darab fekete-fehér fotója érkezett be. A zsűrizést követően ebből 50 alkotás került kiállításra. A 

megnyitóra március 14-én került sor, melyen dr. Ferenczi Attila, a József Attila Lakótelepi Településrészi 

Önkormányzat vezetője mondott köszöntőt. Ünnepi műsort a Csabai Színistúdió adott. Közreműködött a 

Nefelejcs Népdalkör. 

 

Lengyel Alkotmány és Külhoni Lengyelek Világnapja  

A Magyar-Lengyel Baráti Kulturális Egyesülettel és Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel 

Nemzetiségi Önkormányzatával közösen emlékeztünk meg május 7-én. Vendégünk volt Marek és 

Marzena Wesolowski fotóművész házaspár, akik Ember című kiállításukkal mutatkoztak be, valamint 

fellépett a Békéscsabai Szakképzési Centrum Trefort Ágoston Fiúkórusa. 

 

Egészséghét a Lencsésin  

A Részönkormányzat anyagi támogatásával kilencedik alkalommal bonyolítottuk le május 17-től 23-ig. 

Ennek keretében voltak díjmentesen látogatható bemutató tornák, rendhagyó óra a Lencsési Általános 

Iskola tanulóinak részvételével, melyen vendégünk volt Gregor László többszörös magyar bajnok 

középtávfutó és Kovács Barbara olimpiai gyalogló. Ismeretterjesztő előadást tartott Gedó József a 

paleolit diétáról, valamint Stranszki Mihályné hatha-jóga oktató. A Természetjáró kör túrát szervezett 

Gyula-Városerdőre a Körös mentén és a Nyugdíjas klubban egészségügyi totót bonyolítottunk le. A 

Városi Védőnői Egyesület tartott ingyenes vérnyomás-, vércukor és testzsírszint-mérést, valamint 

életmód tanácsadást a Gyermeknapi Előzetes keretében. 

 

A Lencsési Gyermeknapi Előzetest 

2016. május 23. 

14 órától 20 óráig rendeztük meg a Féja Géza téren. A programban szerepelt Kishalfogó verseny, 

ügyességi vetélkedők és szabadtéri játszóház. Felléptek a Lencsési Óvoda Mókus, Süni és Kutyus 

csoportjai, a Taekbo Békéscsaba, a közösségi házban működő angol szakkör és taekwondo csoportok 

ovisai. Volt solymászbemutató, a Napsugár Bábegyüttes A Rongy Elek, a példakép című zenés vásári 

komédiájával majd a Tücsök Peti „Cipcirip” című zenés gyermekműsorával szórakoztatta az 

érdeklődőket.  A rendezvény ideje alatt volt lovaglási és ingyenes arcfestési lehetőség, valamint légvár és 

óriáscsúszda üzemelt. A résztvevő gyerekek ingyenesen fogyaszthattak üdítőt és palacsintát, melyből 

mintegy 600 db-ot osztottunk ki a jelenlévő gyermekek között. 
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Mesekuckó családi játszóház  

Mesekuckót a nyári szünet kivételével minden hónap utolsó szombatján tartottunk, melyek közül 

rendhagyó volt a Szent István téri és a szilveszteri játszóház.  Témájában januárban a Magyar Kultúra 

Napjára, februárban a farsangra, márciusban a húsvéti ünnepkörre építve. Májusban a Lencsési 

Gyermeknapi Előzetes, júliusban a Szent István téren a Varásnapi teapartyn, augusztusban a Szent István 

Napi Előzetes keretében volt szabadtéri játszóház. Szeptemberben őszi termésdíszeket készíthettek az 

érdeklődők, októberben a Földünkért Világnap alkalmából az újrahasznosítás volt a téma. Decemberben 

az András Napi Kolbászparádé kísérő rendezvényeként a résztvevők Mikulás figurákat és karácsonyi díszt 

alkothattak, majd december 30-án szilveszteri álarcok, kellékek és szerencsemalac készítésére került sor. 

 

 

A Nyári kézműves tábort 

Június 20-tól 24-ig és június 27-től július 13-ig szerveztük meg, két turnusban. A résztvevők a szövés, 

fonás, batikolás, üvegfestés, zsugorfólia, gyöngyfűzés, varrás és a papírmunkák különféle technikáit 

sajátították el szakmai vezetők irányításával. A foglalkozásokat követően az elkészült alkotásokat 

hazavihették. Naponta megismerkedtek egy-egy magyar népmesével, népdallal vagy mondával, és 

mindkét hetet játékos vetélkedő zárta, ahol a táborban tanultakról, hallottakról kérdeztük vissza a 

gyerekeket majd a legjobbakat díjazásban részesítettük. A részvételi díj tízezer Ft/fő volt, mely összeg 

magában foglalta a napi egyszeri étkezés, a meleg ebéd biztosítását.  

 

Fotósuli tábor 

A hasonló néven futó tanfolyamaink sikerére alapozva, ifjabb korosztály számára, 12-18 éveseknek 

hirdettük meg június 20-tól 24-ig. A tábor foglalkozásait a Márvány Fotóműhely tagjai tartották. A tíz, 

egymásra épülő témából álló tanfolyami tematikát az 5 napos tábori időtartamra vetítve sikeres és 

hasznos programot sikerült lebonyolítanunk. A napközis jellegű tábor részvételi díja magában foglalta a 

napi egyszeri étkezés, a meleg ebéd biztosítását.  

 

Ifihorgász tábor 

A horogkötéstől a halfogásig című, egy hetes programon az általános iskolák felső tagozatos gyermekeit 

vártuk. A résztvevők megismerhették a Körösökben előforduló halfajokat, a horgászatukhoz szükséges 

eszközök összeállítását,és használatát. Az Élővíz-csatornán ismereteiket ki is próbálhatták.  A napközis 

jellegű tábor részvételi díja magában foglalta a napi egyszeri étkezés, a meleg ebéd biztosítását. 

 

Vasárnapi teaparty 

címmel a Főtéri nyár rendezvénysorozat keretében július 31-én a Szent István téren mi rendeztük a 

vasárnap délutáni programot. A Márvány Fotóműhely szabadtéri tárlattal várta az érdeklődőket, a 

játszóházban gyöngykarkötőt és fonalteknőst készíthettek a gyerekek és a Bábika népi játszótér játékait 

próbálhatták ki. A Csipkeverő klub tagjai mesterségbemutatót tartottak, a JALTE Tollaslabda 

szakosztályának közreműködésével a sportág szerelmesei adogathatták egymásnak a tollast. A téren 

megjelenteket teával kínáltuk és a Mohácsy Mátyás Kertbarát kör tagjainak termékeiből tartottunk 

kóstolót. A színpadon bemutatót tartottak a JALTE harcművészeti szakosztályai és fellépett a Kemény 

Gitárklub. 
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Magyar Népdal Napja  

címmel szeptember 17-én először szerveztünk egész napos rendezvényt a Nefelejcs Népdalkörrel 

közösen. A délelőtt folyamán a városi népdaléneklő versenyen eredményesen szerepelt gyerekek és a 

vésztői Kis Bálint Református Általános Iskola énekkara és citerazenekara lépett fel. Szendvicsebéd után 

megemlékeztünk Bartók Béla születésének 135. évfordulójáról.  Budai Ilona országos hírű népdalénekes 

műsora után fellépett a vésztői Bartók Béla Népdalkör és a Kertmegi Pántlikák, a házigazda Nefelejcs 

Népdalkör és a mezőtúri Tücsök citerazenekar. A napot közös éneklés és daltanulás zárta. 

 

Őszidő 

Tavaly szeptemberben komplex program keretében megemlékeztünk Kertbarát körünk megalakulása 

20 éves évfordulójáról. Ennek folytatásaként szerveztük rendezvényt október 1-re a fenti címmel, 

mely egyben nyitó rendezvénye volt a 25 éves a Lencsési Közösségi Ház című 25+1 programból álló 

sorozatnak.  

Köszöntőt Takács Péter, a közösségi ház vezetője mondott, majd Szent-Miklóssy Ferenc, a KKOSZ 

elnöke tartott előadást 100 éves a magyar kertbarát köri mozgalom címmel. Vendégünk Hanó Miklós, 

Békéscsaba alpolgármestere, aki beszélt az agráriumban folyó és várható fejlesztésekről 

városunkban. Sor került a Legszebb konyhakertek - Magyarország című verseny békéscsabai 

nevezőinek köszöntésére, majd Ezer Ádám ökoturisztikai felügyelő tartott előadást Körös-Maros 

Nemzeti Park tevékenysége címmel. A badacsonyörsi Varga Pincészetet bemutatta Katona István 

ügyvezető igazgató. A Mohácsy Mátyás Kertbarát kör tagjainak termékeiből összeállított kiállítást 

Huszár Endre, a kör vezetője nyitotta meg. A rendezvényt borbemutató és kóstoló valamint 

állófogadás zárta. 

 

„A legszebb konyhakertek” – Magyarország  

A Csabagyöngye Kulturális Központ - csatlakozva Kovács Szilvia ötletgazda (Karcag város 

alpolgármestere) által létrehozott országos  programhoz – második alkalommal is meghirdette „A 

legszebb konyhakertek” című programot/versenyt Békéscsabán, melynek helyi lebonyolítását a 

Lencsési Közösségi Ház vállalta. A program célja a lakosság ösztönzése arra, hogy saját, rokonai, vagy 

barátai udvarán, kertjében alakítson ki konyhakertet, gondozza azt, termesszen benne maga és 

családja számára minél több zöldséget, gyümölcsöt. A helyi versenyre 11 nevezés érkezett. A 

közösségi ház szakértő zsűrit hívott össze, melynek tagjai voltak Lukács Ágnes kertészmérnök, Kertész 

Éva botanikus és Diószeginé Farkas Viktória a közösségi ház munkatársa. A zsűri két alkalommal 

tartott szemlét, melyek alkalmával a benevezett kertekről értékelő lapot töltöttek ki és 

fotódokumentációt készítettek. A zsűri 5 kertet terjesztett fel az országos díjra, ebből három 

versenyző kapott országos díjat, akik mindhárman a közösségi ház kertbarát körének tagjai. A 

Kertbarát kör Őszidő című rendezvényén tartottuk a helyiek köszöntését, ahol Takács Péter, a 

közösségi ház vezetője értékelte a versenyt és a jelenlévő nevezőknek emléklapot nyújtott át. 

 

Földünkért Világnapi programsorozatot  

szerveztünk október 20-tól 23-ig, melyben szerepelt rendhagyó óra a Lencsési Általános Iskola 6-7. 

osztályos tanulói részére Kamu vagy valóság? – Tévhitek és tények az éghajlatváltozásban címmel, 

Duray Balázs egyetemi docens közreműködésével. Megnyitottuk Nagy Zsigmondné tanárnő tárlatát, 

melyen Papírkaland – újraszőve címmel papírból font használati tárgyait mutatta be. Újrahasznosító 

családi játszóházat bonyolítottunk le a Zöld Csütörtök Természetvédő Kör tagjainak 

közreműködésével, valamint a Természetjáró kör szervezett gyalogtúrát az Élővíz-csatorna mentén. 
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A Lengyel Függetlenség Napja alkalmából 

a Magyar-Lengyel Baráti Kulturális Egyesülettel és Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel 

Nemzetiségi Önkormányzatával közösen november 12-én rendeztünk programot. A Chopin kórus 

műsorát követően dr. Goldmann György, a Békés Megyei Zsidóságért Alapítvány kuratóriumi elnöke 

megnyitotta a Lengyel zsidók – zsidó lengyelek című tárlatot, melyet Takács Malgorzata, a Budapesti 

Lengyel Intézet munkatársa mutatott be.  

 

Az Erzsébet-Katalin napi bált  

minden évben megszervezzük a közösségi házban működő csoportok tagjai és hozzátartozóik 

részvételével. A november 18-án lezajlott eseményen a vacsorát nyitótánc előzte meg, melyet Stuber 

Csilla és dr. Malatyinszki Szilárd versenytáncosok táncoltak. A jó hangulatú bál programját névnapi 

köszöntők és tombolasorsolás színesítette, a zenét Sebestyén Tibor szolgáltatatta. 

 

Békéscsabai Digiporáma Fesztivál 

Ez évben november 26-án bonyolítottuk le, tizenegyedik alkalommal. A nevezési határidőre 12 

alkotótól 2o pályamű érkezett be. A zsűri tagjai Dobóczky Zsolt fotóművész (Szeged), Horváth Imre 

fotóművész (Budapest), Gál Csaba, a Csaba TV főszerkesztője voltak. A nyilvános vetítéssel 

egybekötött zsűrizésen a pályázók közül is sokan megjelentek. A díjakat Szente Béla, a Csabagyöngye 

Kulturális Központ igazgatója adta át, majd a zsűri tagjai értékelték a megtekintett alkotásokat. 

 

Jóga nap 

keretében október 29-én volt vendégünk Zoltai Miklós debreceni jógaoktató, aki gyakorlati 

bemutatóval és foglalkozással egybekötött előadást tartott „A jóga terápiás alkalmazása a 

betegségek gyógyításában” címmel. A programnak része volt egy vegetáriánus és egészséges 

ételekből összeállított kóstoló. 

  

Az András Napi Kolbászparádét 

December 3-án bonyolítottuk le a részönkormányzat támogatásával a Lencsési Közösségi Házban és a 

Féja Géza téren felállított sátorban. Ennek keretében zajlott a kilencedik Lencsési Kolbászgyúró 

verseny a lakótelepen működő intézmények és civil szervezetek részvételével, melyen 9 csapat mérte 

össze tudását. A sátorban 600 adag székelykáposzta került lefőzésre, majd kóstoltatásra az 

érdeklődők számára 12 órától. A megjelenteket a nagyteremben a Melody együttes, a sátorban 

Sebestyén Tibor szórakoztatta. A gyerekeket adventi játszóház fogadta, ahol Mikulás figurákat és 

karácsonyi ajtódíszeket készíthettek az érdeklődők. Kísérő rendezvényként harmadik alkalommal 

hirdettük meg a Lencsési Vendégváró és ünnepi sütemények versenyét, melyre 21 sós és édes 

süteményt neveztek be.  

 

Mikulásváró délután 

A Baba-mama klubosainkat, a baba-mama tornásokat és az óvodás angol szakköröseinket invitáltuk 

meg december 5-ére. A Mikulás (Mészáros Mihály színművész) a szülők által előre behozott, névre 

szóló csomagokat osztotta ki, majd közösen énekeltek a gyerekekkel. Közreműködött Plavecz Jánosné 

nyugalmazott óvónő. 
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Advent a Lencsésin  

A Részönkormányzattal közösen tizedik alkalommal rendeztük meg a programot december 14-én, 

ahol dr. Ferenczi Attila, a részönkormányzat vezetőjének és Marti Miklós református lelkész ünnepi 

köszöntője után felléptek a közösségi ház angol szakkörösei, a Lencsési Óvoda Nyuszi csoportja, 

valamint a Bartók Bála Zeneművészeti Szakközépiskola hallgatói és a Nefelejcs Népdalkör. 

 

A Karácsonyi koncert   

hagyományosan a Nyugdíjas klub záró eseménye. December 19-én a Kemény Gitárklub adott az 

ünnephez illő műsort. A nyugdíjas klub tagjai a rendezvény végén egy-egy szerény ajándékcsomagot 

vehettek át. 

 

A 25 éves a Lencsési Közösségi Ház 

Az intézmény alapításának 25 éves évfordulójáról egy 25 +1 programból álló sorozattal emlékeztünk 

meg október 1-től december 20-ig. A sorozatot a Kertbarát körhöz kötődő Őszidő című rendezvény 

nyitotta és egy zártkörű összejövetel zárta, melynek keretében köszönetet mondtunk mindazoknak, 

akik az elmúlt évtizedekben támogatóként, klubvezetőként, aktivistaként segítették 

tevékenységünket. Az eseményeket úgy állítottuk össze, hogy azok tükrözzék az intézményben folyó 

sokszínű tevékenységet.  

 

Szent István Napi Előzetes 

 

A lakóterület legnagyobb tömegeket vonzó szabadtéri programját immár 24. alkalommal rendeztük meg 

augusztus 13-án. A programot hagyományosan a Csorvási Majorett Csoport és Fúvószenekar, valamint 

lovas-hintó felvonulása nyitotta a Lencsési úton, a Gyöngy presszótól a Féja Géza térig, rendőri 

felvezetéssel. A téren felállított színpadon bemutatót tartott a majorett csoport, majd fellépett a Máté 

Taekwondo és Hapkido KHSE harcművészeti- és Taekbo bemutatóval, a Fitdance Center csoportjai, a 

Balassi Táncegyüttes valamint Nagy Szilvia énekművész. Lovasbemutatót tartott a Ramonda lovasiskola, 

és sor került a Részönkormányzat által kiírt, a „Lencsési a mi otthonunk” című pályázat 

eredményhirdetésére. Sztárvendégünk ez évben a Fourtissimo zenekar valamint Takács Nikolas volt. A 

tűzijáték előtt elhangzott az Adj uram isten c. dal Nagy Szilvia előadásában. Kiegészítő programként volt 

szabadtéri játszóház, arcfestés, egészségpont, és lovaglási lehetőség, népi játékok és az érdeklődők 

megtekinthették a Márvány Fotóműhely szabadtéri tárlatát. 

 

Kiállítások - Lencsési Galéria Sorozat 

 

A ház alapítása óta a 2015. év végéig 217 tárlat került megrendezésre. A beszámoló évében ez újabb 

tizennéggyel gyarapodott. Időrendi sorrendben a következő voltak: A Magyar Kultúra Napja 

alkalmából Márvány Fotóműhely Nézőpontok c. kollekciója (1). és a Csipkeverő klub munkáiból 

válogatott Magyar csipkék című tárlatok (2). A Márvány Fotóműhely a nőnap alkalmából mutatta be 

A nő című összeállítását (3) Kiemelten érdemes megemlíteni a XIV. „Csak tiszta forrásból…” című 

pályázat tárlatát (4) melyet a nagyrendezvények felsorolásakor még bővebben ismertetek. 

Bemutatásra került Grin Igor Svéd tájakon (5) valamint Marek és Marzena Wasolowski lengyel 

fotóművész házaspár Ember (6) című tárlatai. Az Egészséghét keretében az Olimpiára készülünk (7) 

című összeállítás sikeres, olimpiára (is) készülő békéscsabai sportolók életét, eredményeit mutatta 

be, népszerűsítve ezzel a sport lényegét, az egészségre való pozitív hatását. Ezt követően Szabó 
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László révkomáromi (8) és Hidvégi Péter budapesti (9) fotóművészek valamint hagyományos őszi 

évadnyitó tárlatával az Aradi Fotóklub (10) alkotásai kerültek a nagyterem falára. A 25 éves a 

Lencsési közösségi ház című 25 eseményből álló sorozat keretében a Földünkért Világnap alkalmából 

az újrahasznosítás jegyében bemutatkozott Nagy Zsigmondné tanárnő, aki „Papírkaland – újraszőve” 

címmel (11) kiállította papírból font használati tárgyait. Továbbá Rágyanszki Erzsébet (12) rajztanár 

selyemre festett képei  és a Csipkeverő klub minitárlata (13) volt látható. A Lengyel Függetlenség 

Napja alkalmából pedig a Lengyel zsidók – zsidó lengyelek (14) című összeállítást tekinthették meg az 

érdeklődők. 

A megnyitókon átlagosan 40-80 fő jelent meg, de több esetben volt, hogy az érdeklődők száma 

meghaladta a 100 főt. 

 

Saját közösségek  

 

A közösségi ház tevékenységének mindig meghatározó része volt a kisközösségek, csoportok 

fenntartása. Támogatásunkkal nyugdíjas (140 fő), baba-mama (16 anyuka + gyermekeik), csipkeverő (8 

fő), jóga (15 fő) meditációs (8 fő) ifi horgász (6 fő) és paleolit (19 fő) klub, Mohácsy Mátyás Kertbarát kör 

(34 fő), természetjáró kör (67 fő), Mesekuckó (50 fő) és a Márvány Fotóműhely (35 fő) és a Nefelejcs 

Népdalkör (12 fő) működött 2016-ban. Összejöveteleiket heti, kétheti vagy havi rendszerességgel 

tartják. Éves programjukat közösen, az intézmény munkatársainak a segítségével dolgozzák ki, melyeket 

előadások, szakmai bemutatók, tapasztalatcsere látogatások, kirándulások jellemeznek. 

Rendezvényeiket rendszeresen közzé tesszük a helyi médiában, ezek nyilvánosak és bárki által 

látogathatók. 

 

 

A Nyugdíjas Klub  

tevékenysége rendkívül sokrétű. Ismeretterjesztő előadást tartott többek között Duray Balázs 

geográfus, Szelekovszky László természetvédelmi főtanácsos, dr. Berkesi Erika belgyógyász, Szalay 

Ágnes történész, dr. Sprőber Zoltán állatorvos, Komáromi István, az Andrássy Gyula Gimnázium 

igazgatója. Egy vagy több napos kirándulást szerveztek Nagymaros-Visegrádra, Tatára, Budapestre és 

a Balaton-felvidékre. Megemlékeztek a Költészet Napjáról, a Nőnapról, az Anyák Napjáról és az 

Idősek Világnapjáról. Közösen ünnepelték névnapjaikat, kiemelt programjuk a farsangi és az 

Erzsébet-Katalin napi bál. Az év záró eseménye a Karácsonyi koncert, mely egyben utolsó 

összejövetelük is. Ebben az évben a Kemény Gitárklub csapata adott az ünnephez illő műsort, mely 

után a klub minden tagja szerény ajándékcsomagot kapott. 

 

A Kertbarátkör  

programjait ismeretterjesztő előadások, tapasztalatcsere látogatások, metszési bemutatók, 

gyakorlati foglalkozások jellemzik. Működésükkel céljuk, hogy új információkkal segítsék a város 

kiskert-tulajdonosait. Rendezvényeiket rendszeresen közzé tesszük a Csabai Mérlegben, melyek 

nyilvánosak, bárki által látogathatók. A kör vendége volt többek között Karasz Vilmos 

termékmenedzser, Szelekovszky László környezetvédelmi főtanácsos, Lukács Ágnes kertészmérnök, 

Kertész Éva botanikus és Sajben György borász. 

Tevékenységük fontos részét képezi a szakmai fejlődés érdekében tett tapasztalatcsere látogatások, a 

tagok különféle szakmai rendezvényeken való részvétele. E célból a bicskei kertbarátok meghívására 

egy két napos kirándulást szerveztek a Visegrád-Esztergom–Bicske útvonalon és látogatást tettek a 
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Kecskeméti Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetben, Hódmezővásárhelyen a Mezőgazda Napokon 

valamint a gyomaendrődi bor- és pálinkaversenyen. 

 

A Természetjáró kör  

Tevékenységük célja, hogy megismerkedjenek elsősorban a dél-alföld természeti és épített 

értékeivel. Gyalogos túrát szerveztek a Gyulai és a Dobozi út között, Gyula Városerdőn a Körös 

mentén, a Kígyóspusztai Tanösvényen, az Élővíz-csatorna mentén. Kirándulást szerveztek 

Budapestre, ahol a Hadtörténeti Múzeumot és a Farkasréti temetőt tekintették meg. Kirándultak 

továbbá  Tótkomlósra, a Csorvás határában található Eszter tanyára, Szarvason a Halásztelki 

tanösvényen, megismerkedtek az ecsegfalvi halastó rendszerrel, a Körös-Vidéki Vízügyi Igazgatóság 

Tájvízház Múzeumával Gyulán, és az adventi időszakban Kecskeméten tettek látogatást. A 

kirándulásokon 30-40 fő vett részt, kör tagjain kívül egy-egy programhoz 10-15 fő külső érdeklődő 

csatlakozott. 

 

A Csipkeverő Klub  

tematikus foglalkozásokkal a díszítő csipkével való munka lehetőségeit dolgozta fel és az előző évi 

munka folytatásaként tovább ismerkedtek a gyulai csipkével. Foglalkozásaik fő témáját a fehérnemű 

csipkedíszítésének lehetőségei, valamint a különféle nemzetek csipkéivel való ismerkedés adta. Ez 

évben is részt vettek szakmai pályázatokon, a XV. országos textiles Konferencián viseletekés viselet 

kiegészítők kategóriában, alkotásaikat kiemelték és a szervezők elismerő oklevéllel jutalmazták. A 

nyár folyamán részt vettek a Népművészeti Egyesület által szervezett népművészeti táborban. Az év 

folyamán felkérésre többször tartottak mesterség-bemutatót Békéscsabán, intézményünk 

programjain, a Szent István téren, az Óriástakaró rendezvényen, Békésen a Jakab-napi vásárban, 

Gyulán a Körösvölgyi Sokadalomban és az Andrássy kastélyban a Magyarországon élő nagykövetek 

találkozóján. Vezetőjük, Tóthné Kiss Szilvia népi iparművész augusztus 21-én vette át a honi 

népművészet egyik legrangosabb elismerését, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége által alapított 

Király Zsiga-díjat. 

 

A Jóga Klub  

tagjai az aktív gyakorláson túl elméleti síkon ismerkedtek a jógával és annak szellemiségével, melyet 

ismeretterjesztő előadások és filmvetítések jelentenek. Az Egészséghét a Lencsésin című 

programsorozat keretében vendégük volt Stranszki Mihályné gyomai jóga oktató, aki a jóga 

energetizáló, pozitív hatásáról tartott gyakorlati bemutatóval egybekötött előadást, melyet saját 

készítésű, egészséges ételeiből nyújtott kóstolót. Nyaranta csoportosan részt vesznek az országos jóga 

táborban, mely az idén Balatonkenesén volt. Az októberi jóga napra Zoltai Miklós debreceni mestert 

hívták meg. Az országos hírű oktató a jóga terápiás alkalmazásáról tartott gyakorlati bemutatóval 

egybekötött előadást.   

 

A Meditációs Klub  

tevékenységének célja az indiai és távol-keleti kultúrák megismerése, a testi, lelki, szellemi 

egyensúly megteremtése. A rendszeres gyakorlati foglalkozásokon elsajátítják a természetes 

gyógymódokat és kezeléseket, ayurvédát és jógagyakorlatokat végeznek, megtanulják a meditációs 

technikákat és gyakorlatokat. A 25 éves a Lencsési Közösségi Ház című programsorozathoz egy 

rendezvénnyel csatlakoztak, melyen egy meditációs est és vegetáriánus ételkóstoló keretében 

Stranszkné Zsuzsa jóga oktató volt a vendégünk, aki a meditáció szerepéről és egészségmegőrző 
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szerepéről tartott gyakorlati bemutatóval egybekötött előadást. A program része volt egy 

vegetáriánus ételkóstoló.  

 

A Paleolit klub  

tagjaik közt vannak, akik évek óta követik ezt az életformát és vannak olyanok, akik most kezdték, 

vagy szeretnék elkezdeni és ehhez kérnek tanácsokat, szereznek tapasztalatokat. Összejöveteleiket 

rendszeresen látogatják érdeklődők is, melyeken jellemzően az ismeretterjesztő előadások és a 

gyakorlati foglalkozások váltják egymást. Ezeken bevált recepteket és tapasztalatokat cserélnek, a 

közösségi ház konyhájában rendszeresen készítettek különböző ételeket, melyet közösen 

sütöttek/főztek és fogyasztottak el. Ismeretterjesztő előadásaikat nyilvánosan is meghirdetjük. Ez 

évben vendégük volt dr. Szathmáryné dr. Vantara Klaudia gasztroblogger, aki paleo 

süteménybemutatót és kóstolót tartott az érdeklődőknek. Kokaveczné Nagypál Katalin funkcionális 

diagnoszta „Legyél önmagad egészségőre” című előadásában arról adott tájékoztatót, hogy milyen 

vizsgálatok elvégzése szükséges egészségünk megőrzése érdekében, hogyan tudunk közelebb kerülni 

a problémáink mögötti valódi okok megismeréséhez, és hogyan tudjuk önállóan is értelmezni a 

vizsgálatok eredményeit. Polgár Annamária dietetikus pedig az autoimmun folyamatok és a 

táplálkozás kapcsolatáról tartott előadást. Ezeken túl rövidebb kerékpártúrákat valamint az félévek 

zárásaként közös vacsorákat szerveztek. 

 

A Baba-Mama Klub  

tagsága bizonyos időközönként kicserélődik, ugyanis a gyerekek 3 éves korukig járnak ebbe a csoportba. 

A szülők igényeinek és érdeklődésüknek megfelelő témakörökben hallgatnak meg ismeretterjesztő 

előadásokat. Ebben az évben dr. Török Edina aneszteziológus, Petrovszkiné Csanki Katalin a Pásztor utcai 

bölcsőde vezetője, Plavecz Jánosné óvónő, dr. Gácser Magdolna gyermekpszichiáter, dr. Baji Sándor 

gyermekgyógyász főorvos, Gyebnár József mentős tiszt volt a vendégük. Decemberben Mikulás délutánt 

tartottak majd karácsonyi díszeket készítettek Mazán Erzsébet óvónő közreműködésével. 

 

Az Ifjúsági Horgászklub  

tagjai meghatározott tematika mentén sajátították el a horgászattal kapcsolatos alapvető tudnivalókat, 

elméletben és gyakorlatban, ismerkedtek a Körösök élővilágával, az őshonos halakkal és azok 

horgászatával. Elsajátították azokat a technikai lépéseket, melyek a horgászat sikerességét segítik, az 

etetőanyagok elkészítését, az etetést, horogkötést, stb.. A téli időszakban videofilmeket néztek meg a 

halak életéről, halakról szóló könyveket, újságokat olvasnak. A foglalkozások segítik a sikeres 

horgászvizsgára való felkészülésüket, melyet legtöbbjük megszerzett az év folyamán, hogy más, 

engedélyhez kötött vizeken is kipróbálhassák horgásztudásukat.  

 

A Nefelejcs Népdalkör  

2008-ban alakult, és 2016 márciusa óta működnek intézményünk fenntartásában.  Tevékenységüket 

főleg népdalok, népdalcsokrok gyűjtése és tanulása jellemzi, rendszeresen megemlékeztek magyar 

zeneszerzők életéről, munkásságáról. Rendszeresen felléptek városi rendezvényeken, pl. a Mezőmegyei 

Pünkösdi Sokadalomban, a Halfőző versenyen a Tesco parkolójában, a Kárpát-medence Nemzeti értékei 

és Hungarikum Kiállítás és Vásáron, és a közösségi ház eseményein. Népdalkörök, népzenei együttesek 

és egyéni szólisták részére szervezett programokon és versenyeken indultak, pl. Orosházán. Közösen 

szerveztük szeptember 17-én a Száll a madár ágról ágra című egész napos rendezvény a magyar 

Népzene Napja alkalmából.  
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A Márvány Fotóműhely 

 

a megye egyik legaktívabb alkotói közössége. Fotóikkal rendszeresen beneveznek a különböző 

országos pályázatokra. Tevékenységüket szakmai előadások, fotóséták, kirándulások jellemzik. 

Vendégük volt dr. Jantyik Tibor természetfotós, Törköly József szegedi fotóművész és Márky-Zay Lajos 

csillagász, aki a csillagok, a csillagos tájképek fotózásáról tartott ismeretterjesztő előadást és 

gyakorlati foglalkozást, részvételével éjszakai csillagfotózást szerveztek Póstelekre. Emellett készültek 

alkotásokkal a MAFOSZ Szalonra, az Alföldi Fotószalonra, a hagyományos aradi kiállításukra, valamint 

a Magyar Fotográfia Napjára. Rendszeresen hirdetnek házi fotópályázatot, mely az építőkritika 

módszerével segíti tagjaikat a fejlődésben. A Magyar Kultúra Napján bemutatták Nézőpontok című új 

összeállításukat a Lencsési Közösségi Házban és az év folyamán Fotópoézis illetve a Kedvenc 

pillanataink című klubkiállításaikat a Csabagyöngye Kulturális Központban, a Jaminai Közösségi 

Házban, Békésen, Szolnokon, Budapesten és Nagyszalontán. Fotós kirándulást Nagyváradra, 

Balatonfüredre és Székelyföldre szerveztek. Fotósétát tettek az esti belvárosban, a Szabadkígyósi 

Tájvédelmi Körzet területén Boldog Gusztáv tájvédelmi körzetvezető, amatőr fotós vezetésével. 

Az elmúlt évtizedekben jó kapcsolatuk alakult ki az Aradi Fotóklubbal, melynek eredményeképp ez év 

júliusában is bemutatkozhattak Aradon a Clio teremben, az aradiak pedig ők látták vendégül szeptember 

10-én egy egész napos program erejéig, melynek zárása a közösségi házban nyitott kiállítás és közös 

vacsora volt. Említést érdemelnek szabadtéri kiállításaik, a Szent István Napi Előzetesen a Féja Géza 

téren és a Szent István téren a Vasárnapi teaparty c. rendezvényen, továbbá, hogy az Ati Pizzéria 

továbbra is rendszeresen fogadta a tagok tárlatait 1-1 hónap időtartamra. 

Összességében megállapítható, hogy kisközösségeink nagy aktivitással fejtik ki tevékenységüket. A 

tartalmi munkájukkal járó kiadásokat részben pályázati pénzekből, képviselői támogatásokból, részben a 

plusz bevételekből fedezzük. 

 

 

Külső közösségek 

 

Havonta egy-egy alkalommal biztosítottunk helyiséget a terület önkormányzati képviselőinek 

fogadóórákra és az igényeknek megfelelően a József Attila Lakótelepi Településrészi Önkormányzat 

üléseinek.  

 

Hetente itt tartotta fogadóóráit a Lakótelepi Tömegsport- és havonta, kéthavonta szolgálati beosztásait 

a Városi Polgárőrség Egyesület. 

 

Díjmentesen adtunk helyet a Békés Megyei Karate Szövetség, a Városi Polgárőr- és a Lakótelepi 

Tömegsport Egyesület éves közgyűlésének, a Városvédő és Városszépítő Egyesület két összejövetelének.  

 

Az intézmény helyiségeit folyamatosan bérbe adtuk vásárokra, termékbemutatókra, oktatási, 

továbbképzési, gazdasági jellegű képzésekre, előadásokra, összejövetelekre. 
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A József Attila Lakótelepi Településrészi Önkormányzat 

 

az intézményben tartja üléseit. Működéséhez részben mi biztosítjuk a hátteret. Anyagi támogatásával 

segítette a március 15-i ünnepi, az Egészséghét a Lencsésin programjait, a Gyermeknapi és a Szent István 

Napi Előzetes, a Magyar Népdal Napja  valamint a XI. Békéscsabai Digiporáma Fesztivál megvalósítását, a 

25 éves a Lencsési Közösségi Ház című rendezvénysorozatot továbbá kiemelten az András Napi 

Kolbászparádé és az Advent a Lencsésin című rendezvényt.  

A választókerületi célelőirányzatából adott támogatást dr. Ferenci Attila tanácsnok hat, Fülöp Csaba 

képviselő négy, Hanó Miklós alpolgármester pedig egy programunkhoz.  

 

 

Képzések,  kapcsolatok 

 

Angol szakkör az év folyamán a nyári hónapok kivételével a Lencsési Óvoda gyermekeinek részvételével 

működött heti gyakorisággal két csoportban, kezdő és haladó szinten. A szakkör és vezetőjének 

aktivitását jellemzi, hogy a haladó csoport rövid műsorral bemutatkozott a Lencsési Gyermeknapi 

Előzetes című szabadtéri rendezvényünkön valamint felléptek az Andvent a Lencsésin című 

programunkon. 

 

Jóga tanfolyamot az év folyamán két alkalommal indítottunk, egyszer a tavaszi (haladó) és egyszer az 

őszi (kezdő) időszakban. A kurzusok 24 órásak voltak és 12 foglalkozásból álltak.  

 

Angol nyelvi képzés felnőtteknek 

A tavalyi év folyamán indított középfokú nyelvvizsgára felkészítő képzésünk júniusban fejeződött be. 

Az ősz folyamán, októberben indítottunk egy kezdő és egy újrakezdő csoportot. Ezek a képzéseink 60 

órásak. 

 

Fotósulit ebben az évben is kétszer indítottunk a tavaszi és az őszi évadban középiskolás diákok és 

felnőttek részvételével. A tíz alkalom során a résztvevők a digitális fotózás technikáját sajátítják el. A 

tematikus foglalkozások során elméleti ismeretek elsajátítása után gyakorlati foglalkozások keretében is 

kipróbáltáka fotózást és a képszerkesztés technikái is megtanulták.  

 

Intim torna tanfolyamot egyszer indítottunk az év folyamán. A gyakorlati tréning tíz egyórás 

foglalkozásból állt, melyet gyógytornász vezet. 

 

Tornák 

A nyári időszak kivételével hetente egyszer volt nyugdíjas-, baba-mama- (két korosztálynak), kismama-, 

szülésre felkészítő- továbbá kétszer egészségmegőrző- és alakformáló torna valamint Taekbo edzés.  

 

eMagyarország pontunk 2004 szeptembere óta üzemel két gépállással, mely internetezési, valamint 

nyomtatási lehetőséget biztosít a nyilvánosság számára. A szolgáltatás hétköznapokon 10-től 16 óráig 

érhető el.  
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Együttműködési megállapodásunk a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzattal van, továbbá a Lakótelepi 

Tömegsport Egyesülettel, a Városi Polgárőr Egyesülettel helyiségek használata, rendezvények 

részfeladatainak ellátása és biztosítása tárgyában.  

 

 

 

Üzemeltetés 

 

Személyi ellátottságunk egy főállású vezetőből, két nyolc órás kulturális szervezőből áll. Komoly 

segítséget jelentettek számunkra a közcélú foglalkoztatású munkatársak, akik több hónap időtartamban 

végeztek nálunk kisegítő feladatokat.  

 

Tárgyi, technikai ellátottságunk jónak mondható. A 2013-as év folyamán a Városfejlesztési Bizottság 

támogatásának köszönhetően sikerült az épület régi szárnyában a radiátorokat teljes körűen lecserélni, 

melynek következtében jelentősen javult a fűtés hatékonysága. Ennek folytatásaként szükséges lenne a 

régi szárny ablakainak javítása vagy cseréje, mellyel tovább lehetne csökkenteni a fűtéssel járó 

kiadásokat.  

A bútorzat mennyiségileg elegendő a látogatók kiszolgálására. Tanácskozó termünkben az eredeti PVC 

borítást márciusban sikerült lecseréltetni laminált parkettára, majd december hónapban szintén új 

padlóburkolatot kapott a szervezői iroda is.  

 

Gazdálkodásunk az alapítás óta kiegyensúlyozott.  Az intézményi összevonást követően (2010. január 1.) 

a Lencsési Közösségi Ház a Békéscsabai- majd a Csabagyöngye Kulturális Központon belül külön 

keretlappal rendelkezik. Erre rávezetésre kerül a fenntartó által nyújtott éves részarányos támogatás 

valamint az összes bevétel és kiadás. 2015-ben jelentősebb összegű pénzmaradvánnyal zártuk az évet, 

az eddigi adatok alapján kisebb nagyságrendben ez várható 2016-ban is. Ezen összeget szándékaink 

szerint a 20 éves a Márvány Fotóműhely c. kiadványra, valamint kisebb volumenű felújításokra és 

eszközbeszerzésekre fordítjuk. Az elmúlt évi adatok teljes részletességgel még nem állnak 

rendelkezésünkre, de az tény, hogy a saját bevételi előirányzatot (valamivel több mint egymillió forint), 

több mint ötszörösére teljesítettük. 
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JAMINAI KÖZÖSSÉGI HÁZ  

 

 

 

2016-ban is tovább folytattuk a megkezdett szakmai munkát, segítettük és fejlesztettük a közösségi 

házban működő csoportokat, új kezdeményezéseket, foglalkozásokat indítottunk be.  

A közösségi ház folyamatos működtetését a Csabagyöngye Kulturális Központ és a civil szervezetek 

által biztosított kulturális közfoglalkoztatott munkatársakkal együttműködve valósítottuk meg.  

A közösségi ház nyitva tartását az igényeknek, programoknak megfelelően igyekeztünk megoldani. 

Hétvégenként elsősorban a terembérlők vették igénybe a közösségi ház szolgáltatásait. 

Látogatóinkkal való kapcsolattartásban fontos szerepe volt a közösségi ház facebook oldalának, 

illetve a honlapunk hírlevél küldésének. Folyamatosan bővítettük az adatbázisunkat, jelenleg 250 fő 

van feliratkozva a hírlevél listánkra.  

Ez évben az érdekeltségnövelő pályázat terhére 5 db új összecsukható asztalt és 33 db széket tudtunk 

beszerezni, ami növeli a jövőben a szolgáltatásaink minőségét.  

A látogatottsági mutatóink alapján 2016-ban 1.144 esemény valósult meg 24.437 fő részvételével. 

 

 

Rendezvények, események 

 

Ökumenikus Ima  

2016. január 22. 

Az ökumenikus nemzetközi imahét a keresztény egyházak világszerte közös imahete, amelyet évről 

évre januárban rendeznek meg. Ennek a része ez az esemény.  

 

MOZDULJ MEG! Évnyitó rendezvény 

2016. január 17. 

A MOZDULJMEG! Baráti Társaság azért jött létre, hogy azok is kedvet kapjanak a mozgáshoz, akik 

valamilyen mozgásproblémával vagy túlsúllyal küzdenek. Hetente több alkalommal a közösségi háztól 

indulva járták és kerékpározták be a városrészt. Több összejövetelt tartottak, a bátrabbak indultak 

nagyobb sport megmozdulásokon is.  

 

Apa és Én  

2016. január 23, március 19, május 7, október 29. 

A foglalkozások elsősorban apukák és gyermekeik részére nyújtott szabadidős elfoglaltságot, ahol a 

közös élményszerzés volt a fő cél. Olyan tevékenységet igyekeztünk megvalósítani, ahol az apukák 

segítségére is szükség van. Természetesen teljes családokat is szívesen fogadtunk. 

2016-ban 4 alkalommal volt megtartva (Farsangi játszóház jelmezes bemutatkozással, Húsvéti 

készülődés, ahol hímes tojások, ajtódíszek, asztaldekorációk készültek, a Szöszmötölős napon 

megszervezett programban a főzőklubbal szabadtéri sütésben vettek részt, és Tökfaragás 

októberben).  

 

Disznótor a Csabai Farsang rendezvénysorozat keretében 

2016. február 6. 
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A Gazda Nyugdíjas Egyesülettel együttműködésben látvány disznótort rendeztünk, amibe a látogatók 

bekapcsolódhattak, kipróbálhatták a kolbászgyúrást, kóstolót kaptak a hagyományos, ilyenkor 

szokásos ételekből.  

 

Családi Farsang - Békéscsaba Városi Nagycsaládosok Egyesülete 

2016. február 7.  

A Jaminai Közösségi Házzal együttműködésben szervezve az egyesület tagjai vettek részt a 

programon, mely batyus bállal zárult. 

 

Ifjúsági vetélkedő 

2016. február 19. 

A 2015-ben elkezdett XD Ifjúsági Klub tagjaival és a Táliber Alapítvánnyal közösen szerveztük meg a 

helyi általános iskola 7-8. osztályos tanulóinak szóló vetélkedőt, amelyen 5 csapat mérte össze a 

tudását, ügyességét egy jó hangulatú délutánon.  

 

Kertvárosi Óvoda - Batyus Bál 

2016. február 20. 

Évi egy alkalommal együttműködés keretében helyet biztosítunk közösségi rendezvényeiknek. A bál 

jótékonysági célokat is szolgált.  

 

Jam in Jamina  

Általában havonta 1 alkalommal, 2016-ban összesen 9 alkalommal lettek megrendezve a zenés 

összejövetelek. 

A jaminai és környékbeli zenészeknek adtunk lehetőséget a találkozásra, tanulásra, közös 

örömzenélésre. Egy profi zenészekből álló alapzenekar segítségével bárki kipróbálhatta magát 

színpadi körülmények között, vagy csak hallgathatta, hogy hogyan játszanak mások. 

Különböző zenei stílusok szólaltak meg változatos hangszerelésben. A közös játék lehetőséget 

teremtett kapcsolatok kialakítására, tanulásra, tanításra. Általában a fő esemény előtt egy helyi 

zenekar is bemutatkozási lehetőséget kapott a rendezvény keretében. 

 

Szülői Klub 

Április 19-től indult 5 alkalmas szülői klubunk, ahol Karácsony Zsolt mentálhigiénés szakember 

vezette előadással összekötött kötetlen, beszélgetős találkozókon vettek részt az érdeklődők. Témák 

voltak pl. hogyan működik, és hogy lehet jobban működtetni a családot, párkapcsolatok problémái, 

gyereknevelési kérdések (kisgyermekkor, kamaszkor) stb.   

 

League of Legends stratégiai játék verseny 

2016. április 23, július 23, október 22. 

A rendezvényeken elsősorban 14-24 év közötti fiatalok vettek részt, átlag 60-80 fő (1 alkalommal 120 

fő). A fiatal szervező csapattal közösen szerveztük az e-Sport versenyeket, amelyek a Dél-alföldön 

egyedül állóak. Nem csak Békéscsabáról, hanem Békés megyei településekről is érkeztek résztvevők 

(pl. Mezőberény, Békés, Orosháza), de volt több versenyző Magyarország különböző pontjairól is (pl. 

Hajdúszoboszló, Szeged, Budapest). A virtuális világ közösségéből egy tényleges, valós közösség jött 

létre a rendezvények során, de folyamatosan vannak új résztvevő fiatalok is. A rendezvénysorozatunk 

célja, hogy hiteles és értelmes közösségi programot biztosítsunk fiataloknak.  
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Együttműködő partnerek: Közös Pont Egyesület, Toplaptop Kft. 

 

Szöszmötölő 

2016. május 7. 

Szatmáriné Priskin Anita kezdeményezésére jött létre az a kiállítás, ami bemutatta egy óriás takaró 

elkészítését, amelyet Csákberényben, az ottani sportpályán állítottak össze rekord kísérletként, 

országos összefogással. A kiállítás mellett szombat délutáni programként az alkotók és különböző 

kézművesek tartottak kézműves bemutatót, ahol az érdeklődök a csipkeverés mellett kipróbálhatták 

a pirográfiát, bőrözést, hímzési, horgolási, kötési, papírfonási, origami technikákat. A rendezvényen 

részt vett a csákberényi polgármester is.  

 

Jaminai Gyerek és Babaruha Börze  

2016. május 8. 

Helyszínt biztosítunk a családok gyerekruha, játék és egyéb már nem használt tárgyaik 

csereberéjéhez.  

 

Rajzpályázat kiállítás díjátadó ünnepsége Stark Adolf Kertbarát Körrel együttműködve 

2016. május 10. 

2016-ban a kertbarát kör célja volt, hogy a fiatalokat is megszólítsa, és szélesebb körben 

népszerűsítse a kertművelést. Ezért közösen rajzpályázatot írtunk ki „Én kiskertem” címmel 

óvódások, iskolások számára. 147 rajz érkezett be, 12 díjazott vehette át a díjátadó ünnepségen a 

díjakat. 

 

Énekkari Találkozó  

2016. május 11. 

A Jaminai Szlovák Klubbal közösen lett a találkozó megrendezve, ahol 3 szlovák népdalokat bemutató 

énekkar tartott előadást. 

 

Varázsmező Gyereknap  

2016. május 24. 

Nagy sikere volt az rendezvénynek, amelyen zenés, dalos játékokkal, játszóházzal, „buborék partival”, 

vártuk és kápráztattuk el a kicsiket.  

 

CLLD Lakossági Fórum 

2016. június 8. 

CLLD (Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések) című projekt lakossági fórumát tartottuk 

meg a közösségi házban. 

 

Jaminai Baba - Mama Klub évadzáró rendezvénye, nyárköszöntője  

2016. június 10. 

Kis gyerekes családok részére szervezett játékos, vetélkedős családi napja a jaminai védőnők 

együttműködésével. A rendezvényen a gyerekek részt vehettek kreatív foglalkozásokon, volt 

trambulin, ugrálóvár, fitness bemutató, ügyességi játékok, játéksarok a kisebbeknek. 
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Kézműves foglalkozások, Főzőklub, Ifiklub iskolásoknak a nyári szünetben 

Június – augusztus hónapokban a nyári szünet alatt biztosítottunk különböző foglalkozásokat 

elsősorban kisiskolásoknak. Kedd délelőttönként Xbox Ifiklub (Xbox kinect játékok kipróbálása 

felügyelettel), csütörtökönként kézműves foglalkozások (újrahasznosítással játékok, használati 

tárgyak készítése), péntekenként pedig főzőklub működött, ahol egyszerűbb desszerteket, ételeket 

készítettek a résztvevők, amelyeket közösen el is fogyasztottak a foglalkozás végén.  

 

Utazó Múzeumok  

2016. szeptember 27. 

Egy nap erejéig kitelepült három békéscsabai múzeum a Jaminai Közösségi Házba. A Munkácsy 

Mihály Múzeum, a Munkácsy Emlékház és a Meseház mutatkozott be 200 jaminai óvodás és iskolás 

nagy örömére. Megismerkedhettek a múzeumok kínálatával, múzeumpedagógiai foglalkozáson 

vehettek részt, kicsit belepillantottak a múzeumokban zajló életbe. 

 

Szent Mihály Napi Forgatag 

2016. szeptember 29. 

Az egy napos rendezvényen délelőtt az óvódás korosztályt, délután pedig az iskolás korosztályt láttuk 

vendégül, 80-80 fővel. Délelőtt Soós Emőke bábszínész varázsolta el a kicsiket a népmese világába és 

interaktív játék során ismerkedhettek meg a Szent Mihály napi szokásokkal. Délután János Hajnalka 

népdalénekes előadással és táncoktatással nyűgözte le a kisiskolásokat. Kézműves foglalkozások 

zárták a programokat.  

Este a felnőttek részére szerveztünk a témában előadást, ahol Harangozó Imre néprajzkutató 

érdekesen és átfogóan mutatta be Szent Mihályt, és a hozzákapcsolódó hagyományokat, szokásokat. 

 

Népszavazás 

Október 2-án a közösségi ház volt az egyik helyszíne a népszavazásnak. 

 

Közösségi Terek Éjszakája  

2016. október 7. 

Csatlakoztunk a Táliber Alapítvány által szervezett ifjúsági közösségi tereket bemutató 

programsorozathoz. Péntek este vártuk a fiatalokat egy közös játékra, amelyen pingpongozhattak, 

Xbox-ozhattak, biliárdozhattak, megismerhették a Szociopoly érzékenyítő játékot. 

 

I. Jaminai Zsibvásár 

2016. október 29. 

A baba és gyerekruha börze után a Zsibvásáron lehetőség volt nem csak ruhák, hanem különböző 

otthoni tárgyak, ékszerek, kiegészítők csereberéjére és vásárlására.  

 

Karácsonyi Játszóházak 

2016. november 25, december 2 és 9. 

3 alkalommal készíthettek a résztvevők karácsonyi díszeket (adventi koszorú, asztali és ajtó díszeket).  

 

Karácsonyváró – Családi délután 

2016. december 17. 
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A családi délutánon a látogatók közösen készülhettek a karácsonyra, mézeskalács írással, karácsonyfa 

díszek és házi szaloncukor készítésével, közös énekléssel, műsorral.  

 

 

JamiNap - családi hagyományőrző program 

 

2016. június 5. 

helyszín: Jaminai Közösségi Ház és az előtte lezárt kétsávos útszakasz 

Célunk volt egy jó hangulatú, közösségépítő rendezvény megszervezése, ahol a résztvevő jaminai 

lakosok a különböző tevékenységeken és bemutatókon keresztül megismerik egymást, élményeket 

szereznek. További célunk még szélesebb körben bevonni a helyi lakosságot és önkéntes munkára 

ösztönözni őket. A helyi közösségeket, csoportokat, civil szervezeteket, intézményeket, vállalkozókat 

együttműködésre serkenteni, kapcsolataikat bővíteni, hálózatot építeni. A helyi kisközösségeket 

támogatni a megerősödésben és bemutatkozási lehetőséget adni nekik, ezáltal ismertségük 

növelését elősegíteni. A jaminai városrész kulturális életének élénkítése, színesítése. 

A programot a költségvetés szűkössége miatt a közösségi házban, az udvarán és az előtte lévő lezárt 

utcarészen valósítottuk meg. Sajnos az időjárás miatt (zuhogó eső) az esti kinti programok csak 

részben valósultak meg, amelyeket a közösségi ház nagytermeibe be lehetett vinni. Így is a becsült 

látogatói szám fél ezer ember volt.  

 

Megvalósult programok:  

Mackó-Kuckó Óvoda és az Erzsébethelyi Ált. Isk. műsora 

Dragbike bemutató 

Creatures Crew – BMX bemutató 

Solymász bemutató 

Energy Dance Cool Hip-Hop Táncszínház 

Magyar Szablyavívó Iskola 

Talléros Együttes 

Hevesi Imre gyermekműsora 

Eredményhirdetések 

Pintyőke zenekar 

Salsa Műhely táncbemutató 

Mediterrán Zenekar műsora 

Kísérő programok: 

Főzőverseny, KerékPárt, Kádár Ferkó Fotószínháza, Kézműves foglalkozások (pirográfia, bőr 

ékszereke készítése, papírfonás, óriás sakk, tudáspróba), Buborék Show, helyitermék vásár, 

babajátszó, KRESZ park, gasztro totó, karikatúra, testfestés 

 

 

Kiállítások 

 

„Kedvenc pillanataink” – Márvány Fotó Műhely kiállítása  

január 20 - február 

A Márvány Fotóműhely tagjainak válogatott fotóiból nyílt kiállítás a közösségi házban, így Jaminában 

is bemutatásra kerültek a az alkotásaik. 
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Önarckép – Gombos Ildikó jubileumi kiállítása 

2016. március 9 – április  

Az alkotó művész 2016-ban töltötte be 70. életévét, a kiállítás így jubileumi kiállítás volt a művész 

elmúlt évtizedeinek alkotásaiból. 

 

Óriás takaró  

2016. május 7 – 15.  

Csákberényben, a több ezer horgolt anyagokból összerakott óriás takaró elkészítését mutatta be a 

kiállítás fotókon és nagy molinókon keresztül.  

 

Én kiskertem című rajzpályázat kiállítása  

2016. május 10- 24. 

Stark Adolf Kertbarát Körrel közösen a kertművelést népszerűsítő felhívásra beérkezett válogatott 

műveit tekinthették meg az érdeklődők a kiállításon.  

 

ZománcTér  

2016. május 18 – július 30. 

Gugolya Márta zománcfestő és Veszpi Andrea művésztanár képzőművészeti (festmények) és 

iparművészeti (tűzzománc) alkotásaikkal mutatkoztak be a kiállításon.  

 

Önkéntesek a fellegek között 

2016. szeptember 23 – november 9.  

H. Kovács Edina, a Csoma Szobája Alapítvány önkéntese előadással egybekötött fotókiállítása 

bemutatta az észak-indiai Zanglában (Körösi Csoma Sándor életének egy jelentős állomásán) 

folytatott tevékenységeket, az ott élő emberek életét, a csodálatos természeti környezetet.  

 

Népi Díszítőművész Szakkör kiállítása 

2016. november 15 - december 21. 

A közösségi házban működő szakkör dekoratív, mindennapi használtra is alkalmas tárgyait, hímzett 

ruháit mutattuk be a látogatóinknak.  

 

 

Saját közösségek 

 

 

Stark Adolf Kertbarát Kör 

A közösségi ház 2016-ban is helyet biztosított a kertbarát kör találkozóinak, igény szerint segítette a 

kört az adminisztratív és szervezési feladatok ellátásával (pl. találkozók jelenléti íve, bor, pálinka és 

kolbász verseny lebonyolítása, rajzpályázat szervezése, lebonyolítása, helyi önkormányzati pályázatok 

írása, és ezek adminisztrációs és elszámolási ügyeinek intézése).   

2016-ben megvalósult programok: 

január 11.  V. Békés Megyei Házipálinka versenyen részvétel  

január 23.  Farsangi program 

január 27.  Szakmai kirándulás, Budapestre a Szőlészet és Pincészet Szakkiállításra 
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február 8.  Előadás a kert alapjairól 

február 15.  Előadás : gyökéritató, mint új kertészeti innovációs termék 

február 22.  Metszési bemutató 

március 7  Előadás fák, szőlők aktuális védelméről 

április 11.  Házi borverseny 

május 9.  Szárazkolbász, pálinka verseny 

május 10.  Rajzpályázat díjátadó ünnepség 

június 5.  JamiNapon részvétel 

július 11.  Szakmai kirándulás a Diós Tanyára, békési biogazdaságba  

augusztus 8.  Látogatás a Csabagyöngye önkormányzati szőlőültetvényre 

szeptember 2.  Szakmai kirándulás Csongrád-Bokrosra, Gulyás Ferenc a Szent Vince Borrend 

elnökének szőlészetébe 

október 10.  Előadás az „Őszi teendők a kertben” címmel 

november 7.  Megemlékezés Stark Adolf névadóra 

december 12.  Évzáró program 

 

Népi Díszítőművész Szakkör 

A szakkör tagjai 2016-ban a Békés megyei szűcshímzés és a Komádi hímzés mintákat ismerték meg. A 

Komádi hímzés népszerűsítésében elért eredményeik elismeréseként 2016. augusztus 20-án a 

Komádi Városnapok alkalmával Komádi város képviselő testülete díszoklevélben részesítette a 

szakkört. Részt vettek a közösségi ház együttlétein, játszóházat tartottak a JamiNapon. Az általuk 

hímzett és vart ruhákból kiállításokat és ruhabemutatókat tartottak Békéscsabán kívül több 

városban, Komádiban, Berettyóújfaluban és Kabán is. 2016-ban meghívást kaptak Csíksomlyóra a 

november 19-én megrendezésre került Lány- és Asszony találkozóra. Díszvendégekként egy 

ruhabemutató keretében mutathatták be tevékenységüket. Kapcsolatban vannak a Komádi Népi 

Díszítőművészeti szakkör tagjaival és a Mezőmegyeri Hímző kör tagjaival.  

 

Nefelejcs Népdalkör 

A Népdalkör a magyar népdalok feldolgozásából új népdalcsokrokat állított össze. A csoport minősítő 

versenyen vett részt. Céljuk új tagok toborzása, minél több fellépésen megmutatkozni. 2016 

márciusától a csoport a Lencsési Közösségi Házba átköltözött.  

 

Varázsmező Kreatív Kézműves Klub 

A Varázsmező kézműves játszóház elsősorban 1-3 éves korú gyermekeknek szólt, de nyáron, a 

szünidő alatt szívesen láttuk a nagyobbakat is. A foglalkozásokat heti rendszerességgel, keddenként 

tartottuk. Minden alkalommal más-más technikát próbáltunk ki a résztvevő babákkal és szülőkkel. 

Egy-egy foglalkozás 1-1,5 óráig tartott, és alkalmanként kb. 6-8 fő vett részt rajta. Célunk volt, hogy 

tartalmas időtöltést biztosítsunk a babáknak-mamáknak, valamint hogy lehetőséget adjunk a 

kisgyermekes anyukáknak találkozásokra, tapasztalatcserékre. 

A kézműveskedés mellett zenét hallgattak a gyerekek, énekeltek, zenéltek, táncoltak és játszottak is. 

Az egyes foglalkozásokon lehetősége volt a gyermekeknek kipróbálni különféle fejlesztő játékokat, 

egyszerű hangszereket és csörgőket is.  
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Baba-Mama Klub 

A nyári szünet kivételével kéthetente a jaminai védőnőkkel közösen működtettük a Baba-Mama 

Klubot, ahol tanácsadói szolgálatot láttak el a védőnők különböző témákban. Eközben a gyerekek 

fejlesztő játékokkal tartalmasan tölthetik le az időt. Előadásokat szerveztünk kisgyerekes témákban 

(pl. gyerek elsősegély) és június első felében egy közös családi napot szerveztünk.  

 

Ízvadász főzőklub  

2016-ban 22 alkalommal volt klubfoglalkozás, átlagosan 8-14 fő részvételével. A 2 heti 

rendszerességgel megtartott klubfoglalkozásokon a klubvezető segítségével különböző nemzetek 

ételeit készítették el a résztvevők. A foglalkozások végén a megfőzött ételek kóstolásával, 

kiértékelésével és közös vacsorával, beszélgetéssel zárták a találkozóikat. Emellett különböző főzési 

technikákat sajátítottak el, tapasztalatokat cseréltek. Ez évben is bővült az országok „látogatása”, 

amely a foglalkoztató konyha falán kihelyezett táblán nyomon követhető. 

 

Varázsének - Énekvarázs  

A foglalkozásnak helyet adva a kismamák és gyermekeik részére kétheti rendszerességgel továbbra is 

tartottuk a zenés, énekes foglalkozásokat, melyeket Hevesi Imre vezetett.  

 

Jóga  

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 jöttek új tagok is. A foglalkozásokon 

elsősorban a közép- és idősebb korosztály vett részt, de egyre több fiatal is becsatlakozott a 

foglalkozásokba, amelyek családias, baráti légkörűek. 

 

Csoda Műhely 

2016. júniusától induló foglalkozásokra kétheti rendszerességgel gyűltek össze a csoport tagjai, akik 

indulásképpen a papírfonás technikáját tanulták meg a foglalkozás vezetőjétől. Az elmúlt időszakban 

számos használati és dísztárgy készítését elsajátították, pl. kaspó, kosár, gyümölcsös tál, kínáló tálca, 

ceruzatartó, karkötő, nyaklánc, képkeret, karácsonyfadísz stb. Decembertől más technikákat is 

kipróbáltak, pl. a szalaghímzést külsős foglalkozás vezetővel.  

 

Baba Játszó Tér 

Elsősorban kisgyermekes (1-3 éves gyerekek) családok részére biztosítottunk „játszóteret” heti 2 

délelőttön, ahol biztonságban, szabadon mászhattak, mozoghattak a gyerekek és játszhattak a 

szüleikkel, egymással. Ilyenkor használhatják az ugrálóvárat, csúszdát, és a különböző ügyességi 

fejlesztő játékainkat. Jó terep a kismamáknak ismerkedésre, közösségi létre, tapasztalatcserére.  
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Önálló közösségek 

 

Békéscsabai Gazda Nyugdíjas Egyesület 

Az egyesület heti találkozóin a tagok átélhették a közösségi élményeket, beszélgetéseket, lehetőség 

volt a szórakozásra, kártyázásra, biliárdozásra. Több kirándulást szerveztek (pl. Szabadkára), és 

közösségi programokat (pl. negyedévente közös névnapok, születésnapok megtartása), zenés 

összejöveteleket. Igény szerint segítettünk az előadásaik (pl. bűnmegelőzés, egészség témában), 

programjaik szervezésében. Együttműködtek a közösségi ház nagyobb rendezvényeinek 

lebonyolításában (disznótor, JamiNap). 

 

Jaminai Szlovák Klub 

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 biztosítottuk részükre a közös 

összejövetelek helyszínét, a foglalkoztató konyhában lehetőségük van a közös főzésre is. Igény szerint 

segítünk az előadások (pl. Énekkari találkozó), programjaik szervezésében.  

 

Újforrás Baptista Gyülekezet 

A gyülekezet a Jaminai Közösségi Házban tartotta Istentiszteletét, képzéseit, ünnepeit. 

 

Békéscsaba Városi Nagycsaládosok Egyesülete 

A Békéscsaba Városi Nagycsaládosok Egyesület közgyűlését 4 alkalommal tartották a JKH-ban, 

átlagosan 20 fő részvételével. 2 alkalommal használták az udvart adományosztás céljából. 

Zártkörű programjaik: Farsang, Szülinapi ünnepség (26 éves fennállását ünnepelte az egyesület), 

Mikulás ünnepség. Részt vettek a JamiNap eseményen és a Karácsonyváró programokon.  

 

Alakformáló torna  

A foglalkozásokon résztvevők hétfőnként erősítő, csütörtökönként erő- és állóképesség növelő 

tornafoglalkozásokon vehettek részt. Kizárólag nőknek, lányoknak szólt. 

 

Gerinctorna  

A csoport az idősebb korosztály tagjaiból áll, akik a heti egy órás mozgás alatt átmozgatják testüket. 

Hát, derék, térd és egyéb mozgásszervi fájdalmak enyhítését segítik, kialakulásukat csökkentik. 

 

Senior Torna 

2016-ban indult, speciális gyógytorna foglalkozások minden korosztály számára, elsősorban ízületi és 

gerinc problémákra.  

 

Önvédelmi Klub  

Kortól, nemtől függetlenül ajánlott foglalkozások, ahol a vezető segítségével alapvető önvédelmi 

kungfu technikákat sajátítattak el a résztvevők. 

 

Pilates Torna 

A 2016 nyarán alakult csoportban a pilates tornagyakorlatok segítségével edzhették magukat a 

résztvevők. Közkedvelt sport a fiatal nők körében is, így sok fiatal is látogatja a tornát. 
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Gyermektorna 

A Szabad Torna Sport Egyesület tagjai elsősorban óvodásokat, kisiskolásokat váró, mozgást fejlesztő 

heti 2 alkalmas foglalkozásokat tartottak. Szeptembertől megszűntek a torna foglalkozások.  

 

Életfa Kulturális Alapítvány és Közös Pont Egyesület 

A szervezetek kulturális közfoglalkoztatott munkatársakkal segítették a közösségi ház munkáját. 

 

Matróz Horgász Egyesület 

Éves rendes közgyűléseit tartotta a Közösségi Házban.  

 

Salsa Műhely Egyesület 

Egyeztetett időpontokban a közösségi házban tartották próbáikat. A közösségi ház rendezvényein 

ingyenesen felléptek.  

 

MOZDULJ MEG! csoport 

Összefogta a mozogni vágyó amatőr sportolókat. Rendszeres szabadtéri kocogás, futás, túrázás, 

kerékpározás a fő tevékenységük. Szeptembertől már nem a közösségi háztól indulnak. 

 

 

Jamina Szövetség 

Az eredeti elképzelések szerint a Jamina Szövetség lett volna hivatott az intézményegység civil oldali 

működésének összefogására. Ez a korábbi időszakban, és az év első felében még működött, de a 

második félévre több akadályba is ütközött a folyamatos munka. A szövetség tagszervezetei külön-

külön részesei voltak a Ház életének, de egyre kevesebb volt a közös megmozdulás. Intézményünk 

egyeztetést kezdeményezett az általunk ismert tagokkal, csoportokkal, de a megjelenés alatta maradt 

az érdemben elvárhatónak, így a folytatás is elmaradt. A szervezetek egy része kulturális 

közfoglalkoztatottakat alkalmaz, melyek telephelye nálunk van, de év végére a közös feladatellátás 

egyre nehezebben működött. 

 

 

 

Településrészi részönkormányzati munka 

 

A közösségi ház igény szerint, előre egyeztetett időpontban helyet biztosított a részönkormányzat 

működéséhez, összejöveteleihez, szükség esetén segítette egyéb feladatainak ellátását. A helyi 

közösség számára a képviselőkkel kialakítható párbeszéd kiváló helyszínei a hónap első szerdáján 

megszervezett fogadóóráik. 
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Képzések, előadások, táborok 

 

Képzések  

 

Facebook képzés  

Február 23-tól a Civil Szövetséggel együttműködve nyugdíjasok részére szerveztünk 20 órás facebook 

képzést, ezzel segítve az idős embereket a családtagjaik és ismerőseik kapcsolattartásában.  

 

Cukrász tanfolyam 

Átlag havi 1 alkalommal voltak a kis csoportos képzések, amelyen a torta készítés alapjaival, 

díszítésével ismerkedhetnek meg a résztvevők. A közösségi ház konyhája kitűnő helyszín a képzésre.  

 

Angol tanfolyam 

Első félévben heti egy alkalommal, majd ősztől heti két alkalommal elsősorban óvodásoknak, 

kisiskolásoknak szóló angol tanfolyamot tartottunk, ahol énekes, mondókás, játékos módszereken 

keresztül ismerkedhettek meg a gyerekek az angol nyelvvel.  

 

Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara képzése  

Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Békés Megyei Szervezete 80 órás 

növényvédelmi alaptanfolyamot tartott a közösségi házban 5 hétvégén keresztül. 

 

Újforrás Baptista Gyülekezet képzése  

November 5-én fiataloknak szóló képzést szervezett a gyülekezet.  

 

 

Előadások 

 

Suhajda Szilárd előadása 

2016. január 5. 

A MOZDULJ MEG Baráti Társaság által szervezett előadáson Suhajda Szilárd hegymászó 

élménybeszámolóját hallgathatták meg az érdeklődők.  

 

Gyerek elsősegély  

2016. január 25. 

Jaminai védőnőkkel közösen szervezett, elsősorban a Baba-Mama Klub tagjainak szóló 

ismeretterjesztő előadás, amely minden további érdeklődő számára is nyitott volt. 

 

Növényitató 

2016. február 19.  

A Stark Adolf Kertbarát Kör által szervezett szakmai előadás.  

 

Élet az excelen túl  

2016. április 15. 

Horváth Zsolt előadása egy informatikai újdonságról.   
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„Úr Szent Mihály, a halottak vőfélye...„ 

2016. szeptember 29.  

Harangozó Imre néprajzkutató előadása Szent Mihályról, jelentőségéről, a hozzá kapcsolódó 

szokásokról, hagyományokról.  

 

 

Táborok 

 

Kiskertész tábor 

2016. július 4 -8. 

Kisiskolás gyerekek részére természetismereti, kertészeti ismeretek átadása elméleti, gyakorlati 

formában, korosztályuknak megfelelően játékosan. 

 

Tesz Vesz Tábor 

2016. július 11 – 15.  

Családi hagyományok felelevenítése, összehasonlítása, milyen azonos szokások vannak a 

nagycsaládosok között.  

 

 

Üzemeltetés 

A közösségi ház karbantartása napi szinten a termek, mosdók takarítását, havi szinten (szükség 

szerint sűrűbben) pedig az ajtók, ablakok tisztítását is jelentette, amit 1 fő közfoglalkoztatott takarító 

végzett a telephely felelős ellenőrzésével. Félévente a függönyök mosása is megtörtént. Hétvégi 

rendezvényeknél szükség volt külön takarítani, a terítőket pedig vagy a munkatársak vagy néhány 

alkalommal a központba beszállítva az ottani munkatársak mosták ki. Szükség lenne plusz terítők 

beszerzésére, mert egymás utáni rendezvényeknél a mosatást nehéz megoldani.  

Amint valamilyen probléma volt igyekeztünk a leghamarabb kijavítani, (pl. a munkatársakkal az égő 

cserék, ajtók beállítása, fal hibák kisebb glettelése, festése stb.)  

2016-ban nagyobb hibáknál (csatorna dugulás, tetőcserép törése, zárak javítása, akna omlása) a 

központ műszaki vezetőjének jelezve lett, aki szakembert küldött vagy ajánlott a javítások 

elvégzésére. (Az akna az omlás miatt jelenleg körül van bójázva, az időjárás miatt tavasszal lehet a 

javítását elvégezni. Szükség lesz új aknafedőre is.)  

A 2015-ben vásárolt néhány asztalnak a lábrészén az állítható végek eltörtek, ezt garanciális 

javításban sikerült megcsináltatni.  

A foglalkoztató konyha nagy kihasználtsága miatt szükséges volt a tároló szekrényt csináltatni, 

amelyet a Jamina Szövetség finanszírozott. Így a különböző közösségek eszközei leltározva lettek, 

külön-külön szekrényrészekbe lettek elhelyezve.  

Év végén az érdekeltségnövelő pályázat terhére újabb 5 asztalt és 33 db egymásba pakolható széket 

sikerült beszerezni, ami megint lehetővé teszi kb. 120-130 fős rendezvények megvalósítását.  

Házirendet újra gondoltuk, az aktuális helyzethez igazítva módosítottuk.  

1 fő szakmai munkatárs és általában 4-5 fő közfoglalkoztatott bonyolította le a közösségi ház 

rendezvényeit, programjait és üzemeltetését (takarítás, ügyelet, karbantartás, kisebb javítási 

munkák, fűnyírás stb.) Probléma volt a folyamatos munkaerő csere (állandóan változó munkatársak) 

és mivel civil szervezeteken keresztüli foglalkoztatásról volt szó, a feladatok kiosztása és jogkörök, 

kötelezettségek betartatása. 
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MUNKÁCSY EMLÉKHÁZ 

 

Célkitűzések teljesítése 

 

A Munkácsy Emlékház célkitűzései között szerepelt a Munkácsy negyed projekt megvalósulásához 

nyújtott szakmai segítség és propagálás. Két alkalommal vettünk részt olyan fórumokon, ahol ezt meg 

tudtuk tenni. Januárban a Munkácsy negyed műhelykonferencián és májusban a Békéscsabai Nyugdíjas 

Klub és a Postások Szakmai Egyesülete Szegedi Szervezete tanácskozásán. 

A Munkácsy Negyed és a „Pincétől a padlásig” projekthez kapcsolódva építész cégtől kértünk a ház 

felújítására árajánlatot, illetve a kúria látványelemeinek tervezéséhez felvettük a kapcsolatot a Magyar 

Kastélyprogram KFT. képviselőivel. December hónapban személyesen itt jártak terepszemlén és 

megbeszélésen, január végére árajánlatot ígértek. 

A látogatottsági mutatóink alapján 2016-ban 11.385 fő  látogatónk volt, és 148 esemény valósult meg 

az Emlékházban. 

 

 

Általános összegzés 

 

2016-ban változatlan nyitva tartással vártuk a látogatókat. A legnagyobb forgalom (2523 fő) június 

hónapban volt. Meglepő, hogy a Kolbászfesztivál idején az elmúlt évekhez képest sokkal kevesebb 

látogató érkezett hozzánk. Az előző évhez képest (10.317 fő) az idei évben 11.859 fő látogatónk volt, ami 

mintegy 15 %-os növekedést mutat. Fizető vendégünk 1435 fő volt, a törvény biztosította ingyenes 

látogatónk 4542 fő. Múzeumpedagógiai programjainkon 838 fő, egyéb rendezvényeinken 5044 

érdeklődő volt jelen.  

Tovább szélesítettük a helytörténeti ismereteket nyújtó rendezvényeket, az idén a Széchenyi év kapcsán 

a hidak voltak főszerepben,de feladatokat vállaltunk az 1956-os forradalom 60. évfordulójának méltó 

megünneplésében is. 

Önkéntes szerződéssel folytattuk a Szentendrei Skanzen által működtetett Múzeumok Oktatási és 

Képzési Központja keretében a megyei múzeumok koordinációját. Több múzeumi továbbképzésre (Paks 

és Eger)szerveztük meg a térségből a kollégák részvételét.  

A Múzeumok Őszi Fesztiválja megadott témáiból öt programot valósítottunk meg, amelyekkel 

szerepeltünk az országos műsorfüzetben és honlapon. 

A médiák nyomon követték az év folyamán az emlékházban zajló eseményeket, főként a kiállításokról 

tudósított a Csaba TV, a 7.TV és egyszer szerepeltünk az MTV1 híradójában. Több műsor előzetes 

riportot adott le a Csaba Rádió, a juniálisról a Mega Rádióban számoltunk be. 

  

Állandó kiállítások 

Munkácsy Mihály Békéscsabán 

A képanyagunk változatlan - a Magyar Nemzeti Galériából kölcsönzött 21 db Munkácsy Mihály és 1 db 

Szamossy Elek festmény, magángyűjtőtől 1 db  Munkácsynak tulajdonított Langi György portré - 

számban és állapotban állt rendelkezésre.  

A nyári hőségben a légkondicionáló berendezéssel és az ajtók, ablakok zárásával sikerült általában az 

előírt 18-20 fokot tartani.  

A Munkácsy kultuszt képeslap kiállítással városunkon kívül Medgyesegyházán és Mezőhegyesen is 

sikerült népszerűsíteni. 
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Befogadtunk Vraukó Tamás asztalosmester műhelyéből származó eszközöket, amit Munkácsy első 

mesterségét illusztráló új látványelemekként tudunk majd használni  Ehhez kaptunk egy csabai családtól 

egy korabeli kék, tulipános ládát is. 

Az Omaszta-kúria 

A Békéscsabai Evangélikus Gyülekezet a tulajdonosa továbbra is az Omaszta család megmaradt 

bútorainak, festményeinek és tárgyainak. Nálunk minden darab leltárban van, gondozzuk javíttatjuk az 

esetleges hibákat. 

 

Kisnemesi Otthonok 15. Országos Találkozója 

 

2016-ban 24-én és 25-én rendeztük meg a már országosan jegyzett műemléki konferenciánkat, 

szakemberek előadásaival és a térség épített értékeihez tett kirándulással.  

Kiegészítő programként délben a Csabai Kolbászklub népszerűsítette a gyúrás bemutatásával a kolbászt, 

amit a vacsorán megkóstoltak a résztvevők. Az időközben elhunyt csabai kertépítészre, a 

műemlékvédelem kimagasló egyéniségére, Dr. Örsi Károlyra egy fotókiállítással emlékeztünk.  

A délután folyamán két város volt a vendégünk, Hajós és Hatvan. A Hajósi Pincesorról Völgyesi Krisztina 

tartott előadást. A Barokk Kastély felújításáról és mai használatáról Vas Tibor építész, Csanda Jenő 

restaurátor és Mayer Edina intézményvezető számoltak be.  

Az egy éve elkészült Hatvani Grassalkovits-kastélyról Wittinger Zoltán, építész, a Forster Központ 

munkatársa, Közép-Európa legnagyobb Vadászati Múzeumáról Gönczi Tibor, igazgató úr beszéltek. A 

vadászatról és általában a vadászkastélyokról Bugár Mészáros Károly, elismert építészettörténész tartott 

előadást.  

A vacsorához hajósi borászt hívtunk, a Kovács Borház népszerűsítette a tájegység nedűit. 

Másnap a kirándulás során a körösladányi Wenkheim-kripta felújításához, Dévaványa-Ecsegfalva 

(Túzokrezervátum) nevezetességeihez és Gyoma-Endrőd műemlékeihez tettünk látogatást. Mindenütt a 

polgármesterek köszöntötték és látták vendégül a résztvevőket és lelkes szakemberek mutatták be a 

templomokat, gyűjteményeket, épített és természeti örökségünket. 

Az Építész Kamara jóvoltából kredit pontokat kaptak az építészek. A szakmai ismeretek mellett hasznos 

információkat, jó kapcsolatokat kötöttek a tanácskozás résztvevői. 

 

Rendezvények 

 

Műterem látogatóban  

A Magyar Kultúra Ünnepe alkalmából rendszeresen látogatást teszünk képzőművészeti műtermekbe. 

Ebben az évben az Evangélikus Gimnázium Tagányi-villában berendezett műhelyeit tekintettük meg. 

Láttuk a tanárokat és a diákokat munka közben, láttuk a falakon a sok kiváló alkotást. Most nem egy 

művésszel, hanem a felkészítés-felkészülés folyamatával ismerkedhettünk. Nagy volt az érdeklődés, a 26 

plusz fő alig fért a kis termekben. 

 

Asszonyfarsang 

Február 5. 

Az Emlékház Pincéjében rendeztük meg az évek óta Asszonyfarsang elnevezéssel futó, a farsangi 

szokásokat ismertető programunkat, amely édes borok kóstolójával zajlik. A bolti forgalomban kapható 

borokat kóstoltunk, hogy megízlelve, megismerve a háziasszonyok tudják mivel kell kínálni, ha vendég 

jön a házhoz. A borok elemzésében Gulácsy László volt segítségünkre.  
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Utána hagyományosan „átkószáltunk” a CSAKK koncertjére. 

 

Ovis Farsang  

2016. február 9. 

Az óvodákat hívtuk meg a Csabai farsanghoz csatlakozó rendezvényünkre. A bábjáték Gabi Nagyi (Rábai 

Györgyné, nyugalmazott óvónő) előadásában ismét teltházzal zajlott a Vörös Szalonban. Utána 

kézműves foglalkozást tartottunk, a meséhez banyababákat készítettek. A Lencsési, a Ligeti sori és a 

Becsey utcai óvodák csoportjai vettek részt. 

 

Munkácsy születésnapjára 

2016. február 20. 

Minden év február 20-án Munkácsy születésnapjának emlékére különleges programot rendezünk. Ebben 

az évben - szombati nap lévén - egy nagyszabású családi nappal hívtuk fel a békéscsabai emberek 

figyelmét a mesterre. Délelőtt Munkácsy első festőmesteréről, a 190 éve született Szamossy Elekről 

emlékeztünk meg egy kamara-kiállítással, majd a városban tett túrán azokra az emléktáblákkal 

megörökített helyszínekre vittük el az érdeklődőket, amelyeken Munkácsy is megfordult 

gyermekkorában. A nap második felében „Teadélután Munkácsy szalonjában” címmel játszóházat 

tartottunk a családoknak, ahol a 19. századi divatról esett szó, a korosztályoknak megfelelő 

foglalkozásokon legyezők, ékszerek, öltöztetőbabák készültek. Jelmezeket próbálhattak a látogató és 

teaszertartáson vehettek részt. Bemutatásra került gyermekek előadásában egy Munkácsyról szóló 

színdarab. 

 

Látogatás az Országházban 

2016. március 1. 

A látogatás különlegessége volt, hogy csoportunk megnézhette Munkácsy Mihály Honfoglalás című óriás 

festményét, illetve kifejezetten a fontos művészeti vonatkozásait mutatták meg az épületnek. 

 

Gitárkoncert és kurzus 

2016. március 3. 

A Bartók Béla Zeneiskola alapítványa Pavlovits Dávidot, a Szegedi Tudományegyetem docensét hívta egy 

gitárkoncert tartására a Vörös Szalonba. Dowland, Purcell, Albeniz, Rodrigo és a művész saját 

szerzeményei hangoztak el. Másnap a foglalkoztató Teremben az iskola gitáros növendékei vehettek 

órát a művésztől. 

 

A solymászat múltja és jelene 

2016. március 17. 

Vozár János solymász tartott előadást az egykor nemesi vadászatokon is szereplő solymokról, a 

solymászat történetéről, a madarak életéről, szokásairól, tenyésztésükről, a velük zajló vadászatról. 

Vozár János hivatásos solymász csorvási születésű, ma Németországban dolgozik.  

A felnőtt közönséget vonzotta a diavetítéssel illusztrált előadás. 

 

Békés Megyei Múzeumok Juniálisa 

Kilencedik alkalommal rendeztük meg a Múzeumok Majálisa mintájára Békés megye muzeális 

intézményei találkozóját. Békéscsabán kívül tartottunk már bemutatót Békésen, Dévaványán, 

Szeghalmon, Vésztő-Mágoron és az idei évben Gyula vállalta a helyi szervezést. Térségünk muzeális 
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intézményeket működtető 19 városából kilenc intézmény volt jelen. A múzeumok tájékoztató anyagai 

mellett volt solymászbemutató, kötélverés, népi hangszerek koncertje, lúdtollas kódexírás, legyező 

hajtogatás, középkori, reneszánsz és díszmagyar viseletek próbája. Közel 500 résztvevő fordult meg a 

rendezvényen. A helyi Tv összefoglalót készített az eseményekről. 

 

Múzeumok Éjszakája  

2016. június 25. 

Rendezvényeink közül ez a leglátogatottabb nyári, szabadtéri szórakozás. Az idén 857 résztvevő volt. A jó 

időben az udvaron zajlott a gyermekek játszóháza, a műsor, a büfé, a pincében a borkóstolás, a házban 

pedig a rendhagyó tárlatvezetések, a Foglalkoztató Teremben a jelmezpróba. 

Idén a fő témát „Hősök, felfedezők, újítók” címmel adta meg a minisztérium. A Vörös Szalonban 

Kalandozások a komolyzene hullámain címmel koncertet adott Gábriel Erika énekművész. Ezt követte 

Steigerwald Ernő előadása Dél-Amerikában tett felfedezéseiről. A gyermekprogramon Játszóház 

felfedezőknek címmel távcső, lámpás, úti napló és árnykép készült, csillám tetoválás és jelmezpróba volt 

még fotózással. „Hazánk tájain” címmel élőzenés táncház a Csaba Banda muzsikájával,  „Divatcsokor a 

világ tájairól” divatbemutató a Szent Györgyi Albert Szakközépiskola Iparművészeti Tagozata végzős 

növendékeinek vizsgamunkáiból, a mezőmegyeri Arany János Színkör játéka, Cseh István gitárművész és 

Vozár M. Krisztián zongoraművész koncertje, Meditatív áramlás címmel a Dürgő Együttes különleges 

hangszereinek bemutatója színesítették az estét, majd a Salamon Magic Show látványos műsora zárta.  

Közben szimultán sakk, félóránként „Felfedező tárlatvezetések újítók nyomában” címmel az emlékház 

19. századi találmányokkal: telefonnal, gramofonnal, biztosítótűvel, vállfával, borotvával, jégszekrénnyel 

kibővített kiállítását tekinthették meg az érdeklődők. 

 

Kulturális Örökség Napjai  

2016. szeptember 17-18. 

Szeptember harmadik hétvégéjére hirdették meg az országban a műemlékekre irányuló eseményt. Mi 

egy kirándulással és a fogyatékkal élő fiataloknak is szóló játszóházzal vettünk részt. 

 „Körös – körül” kerékpártúra Békéscsaba hídjain programunkat az emlékházban indítottuk. Szó esett a 

Széchenyi emlékévről, majd a Körös-csatorna mentén az egyik parttól a másikig kanyarodva mentünk át 

az összes hídon. Minden útba eső nevezetességről beszélünk.  

Vasárnap a  játszóház mellett  az újkígyósi Borostyán gyermek bábcsoport közreműködésével A hattyúk 

című előadást láthatták a családok. Utána ismerkedtek a bábozás kulisszatitkaival. Partnerünk a Degré 

utcai ápolóközpont volt. 

 

Szent Mihály Napi Csabaiságok  

Szeptember 24-én és 25-én, illetve Mihály napon, 29-én és 30-án tartottunk programokat, csatlakozva a 

CSAKK rendezvényéhez.  

Nálunk rendhagyó tárlatvezetéseken vehetett részt a közönség, ahol korhű jelmezekbe öltözve élhették 

bele magukat a 19. század világába a látogatók. A Csabai Kolbászklub tájékoztatót és kóstolót tartott a 

csabai kolbász készítéséről. De Csabagyöngye bor kóstolója is választható volt a pincében, a Cuvée Klub 

közreműködésével. 

Munkácsy asztalos inas műhelyében címmel nyitottunk kiállítást a Vraukó asztalosműhelyéből örökölt 

darabokból, míg „Munkácsy festödéje” címmel a képzőművészetet jobban kedvelő fiatalok az eredeti 

festmények előtt Munkácsy képeket másolhattak és a kész műveket kiállítottuk. 
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Utazó Múzeum, kitelepülés 

A Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében adódott a program megrendezésére módunk. „Hídon innen, 

hídon túl” címmel Erzsébethelyre hívtuk össze a városban működő gyűjteményeket. Bemutattuk a 

Munkácsy Emlékház, a Munkácsy Mihály Múzeum és a Meseház kiállításait, kínálatát a városrészben 

lakóknak. Az óvodáknak, iskoláknak mindhárom intézmény kreatív foglalkozásokat tartott. A felnőtt 

látogatókkal együtt 200 résztvevője volt a rendezvénynek, aminek a Jaminai Közösségi Ház adott 

otthont. 

 

A Zene Világnapja 

2016. október 1. 

Két előadást hallhattak az érdeklődők, Munkácsy-induló, Munkácsy-nóta címmel Gyenge Enikő 

zenetudóstól és Adalékok Munkácsy amerikai útjához címmel Szalay Ágnes történésztől.  

Munkácsy Mihály 1886-ban Amerikában járt, visszaindulásakor a korabeli sajtó szerint egy cigányzenekar 

indulót játszott tiszteletére. E zenedarab nyomába szegődve felmerült érdekességekről hallottunk zenei 

bejátszásokkal illusztrált beszámolót, illetve az utazás körülményeiről, például a Munkácsy Mihályt is 

szállító hajókról láthattunk képeket. A Bartók Béla Zeneiskola és Művészeti Szakközépiskola növendékei 

működtek közre. 

 

Tanárok éjszakája. Híd, ami összeköt Békéscsabán  

A Széchenyi-emlékév kapcsán programunk kapcsolat, azaz hidat képzett a tanárok és a diákok, a 

békéscsabai középiskolák, illetve az iskolák és a Munkácsy Emlékház között.  

Tésztából készült híd-makettek bemutatója, valamint papírhidak hajtogatása volt Novák Zoltán tanár úr 

és a Vásárhelyi Pál Szakközépiskola diákjainak közreműködésével. 

A hídépítés történetéről - Török Árpád tanár úr adott elő. 

Híd a régi és a mai öltözetek között címmel divatbemutatót produkált Csuba Anita tanárnő 

koreográfiájára a SzEGYA Iparművészeti tagozatos diákjaival. Utána csabai finomságokat kóstoltunk. 

 

Őszire hangoltunk 

Újdonság volt az őszi szünet három napján a „Mi lennél, ha itt élnél?” játékos foglalkozásválasztó 

programunk. Belebújhattak a házban fellelhető mesterségek öltözetébe a gyerekek, majd szülői 

segítséggel, feladatlappal körbe járva a kiállítást adott szempontok alapján kellett vizsgálódni és 

különböző feladatokat megoldani. A Foglalkoztató teremben kézműves foglalkozásokra került sor: 

makettet készíthettek, festhettek, ládát ácsolhattak, ékszereket készíthettek fémből, vagy gyöngyből, 

pogácsát sütöttünk, teáztunk, szobrot formáltunk agyagból, gipszet faragtunk és mindenki kipróbálhatta 

a fazekas korongozást. Főként anyukákkal, vagy nagymamákkal jöttek a gyerekek. 

 

„Ludasak vagyunk” Márton napi mulatság a család apraja-nagyjának 

Ezzel a címmel rendeztük meg az őszbúcsúztató múzeumi éjszakánkat. Volt Sólyomnéző Vozár János 

tenyésztővel, vetítettünk a Márton napi hiedelmekről, szokásokról, az összes teremben pedig 

foglalkozások zajlotta. Márton-napi mécses, illatzacskó, lúdtollból íróeszköz készült A Vörös Szalonban 

Mesesarkot rendeztünk be a legkisebbeknek. Díszíthettek közösen mézeskalácsot, lúdgége tésztából és 

gyöngyökből ékszert fűzhettek. Csillámtetoválás, kukoricamorzsoló verseny, jelmezpróba volt még a 

választékban.  

A felnőttek új borokat kóstolhattak a Pincében. Minden korosztály talált magának szórakozást.  
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Karácsonyi játszóház 

December 3-án és 17-én polgári stílusban Betlehemet, karácsonyi asztali díszt készítettünk Adorján 

Lászlóné vezetésével. 

 

 Alkotó nők köre 

Karácsonyra hangoló záró programunk december 17-én zajlott. Beszélgetések hangzottak el idei 

vendégeinkkel Adorján Lászlóné vizuális szakemberrel, Farkas Wellmann Éva íróval és Gábriel Erika 

énekművésszel. Ismét meggyőződtünk arról. hogy a hölgyek a munka, a család mellett még az 

önmegvalósításra is szakítanak időt. 

 

Időszaki kiállítások 

 

 „Új utakon Munkácsy nyomában” Munkácsy-díjasokat bemutató sorozatunkban:  

A Békéscsabai Tavaszi Fesztivál alkalmából Imre Mariann, medgyesbodzási születésű, fiatal festő és 

képzőművész volt a vendégünk. Művein kívül személyes beszélgetésen ismerkedtünk művészi 

hitvallásával.  

A Magyar festészet Napján Lipták Pál eddig nem látott szőnyegterveit és egy megvalósult darabot 

mutattunk be magángyűjtő anyagából. 

Nádas László képző és iparművész már szerepelt korábban nálunk játékterveivel. Most az Élet-rajz című 

könyvének bemutatójához kötöttük kamara-kiállításának képeit.  

 

Volt tárgyi, néprajzi, gyermekrajz és egy fotós kiállításunk is: 

A Magyar Kultúra Ünnepén Munkácsy kultusza képeslapokon címmel a mesterről és műveiről kiadott 

képeslapokat mutattunk be Tumpek Zoltán magángyűjtő anyagából. Ez a kiállítás vándorolt tovább a 

Postás nyugdíjasok szervezésében a Csabagyöngye Kulturális Központba, majd Medgyesegyházásra és 

Mezőhegyesre. 

 

Nagy siker volt a Békés Megyei Népművészeti Egyesület által megrendezett „Viselet- és viselet 

kiegészítők népművészeti pályázati kiállítás befogadása. Az ország minden területéről érkező pályázók 

vitték a Munkácsy Emlékház jó hírét is. Csak a Facebookon több,  mint ötezer megtekintője volt a 

tárlatról készült fotóknak. 

 

A Múzeumok Világnapján, május 18-án a szarvasi Tessedik Sámuel Múzeumot népszerűsítettük. 

Régészeti tárgyaikon kívül láthatott a közönség néhány darabot gazdag néprajzi és képzőművészeti 

gyűjteményükből is. 

 

A Magyar Fotográfia Napja alkalmából ismét a Márvány Fotóklub volt az együttműködő partnerünk. A 

közösen meghirdetett pályázat témája Bartók Béla születésének 135. évfordulója tiszteletére a zene volt. 

71 pályamű érkezett be az ország több pontjáról, Romániából és Szlovákiából is. 

 

„Munkácsy asztalos inas műhelyében” 

Ezt a kiállítást az asztalos mesterség régi tárgyaiból állítottuk össze. Vraukó Tamás (1895-1983) 

békéscsabai asztalosmester műhelyéből örökölt darabok alkották a bemutató főbb vonalát. E tárgyak 

idézték fel, hogy milyen eszközökkel végzett munkát a tizenéves Munkácsy asztalos inas korában, amikor 

1854 és 1857 között Láng György műhelyébe tanulta első mesterségét Békéscsabán.   
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Múzeumpedagógia, sorozatok 

 

Művészeti ágak a Munkácsy Emlékházban  

Óvodásoknak több alkalmas foglalkozásokat hirdettünk, amelyeken valamely szempontból megtekintjük 

a gyerekekkel a kiállítást. Most az építészetre és az életmódra helyeztük a hangsúlyt. Bejártuk a pincét, a 

padlást és a termeket, megfigyeltük, hogyan éltek régen a családok ezekben a helyiségekben. 

Összehasonlítottuk a családok mai életével, a gyerekek személyes élményeivel a tapasztaltakat. 

Mesehallgatás után papírtéglából építkeztek a csoportok. 

Tavasszal a Kazinczy, a Ligeti sori, a Lencsési óvodákból a nagycsoportosok dolgoztak velünk, mintegy 

száz gyermekkel. Ősszel a Penza Lakótelepi Óvoda vett részt a foglakozáson. 

 

Munkácsy és kora témahét  

A TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0112 Kicsengetés után – A Békéscsabai Kulturális Központ iskolabarát 

szolgáltatásfejlesztése pályázat fenntartási időszakában Munkácsy gyermekkorával, a korszak 

szórakozásaival kapcsolatos alkalmakat kérték az iskolák. 4 általános iskola és két középiskola számára 

tartottunk foglalkozásokat, illetve vetített előadásokkal idéztük fel a Munkácsy korát és festményeit 

bemutató Budapesti kirándulásunkat. Partnereink voltak az erzsébethelyi, a szlovák, a katolikus, a 

Kazinczy iskolák, a Haruckern és a Zwack középiskolák.  

 

Városismereti séta 

Két 5. osztályos csoport jelentkezett a Rózsa utcai általános iskolából a gyalogtúrára. Az állomástól 

indultunk és a Munkácsy Emlékházig ismerték meg a város főbb épületein át a stílus- és a helytörténeti 

tartalmakat. 

 

Rendhagyó történelem óra  

Szalay Ágnes történész kollégánk készült fel a Széchenyi emlékév okán a nagy történelmi alak életéről, 

munkásságáról tartott előadásokra. Két alkalommal mintegy 80 középiskolás, másik két alkalommal 

pedig 90 felnőtt hallgatója volt a diaképekkel gazdagon illusztrált előadásoknak. 

 

Játszóházak családoknak 

Foglalkozásokat tartottunk családoknak május 1-én, a gyermeknap alkalmából és augusztus 20-án a 

Főtéren. 

 

Művészet – történet. Képes előadássorozat 

Az elmúlt évben indítottuk felnőttek részére ismeretterjesztő sorozatunkat, nagyrészt az előző csoport 

kérésére és részvételével. A művészettörténet korszakairól, stílusairól, történelmi és művészettörténeti 

érdekességek hangzottak el Szalay Ágnestől és Mészáros Zsuzsától. 

Az év végéig összesen 15 előadáson az impresszionizmusig jutottunk el a két hetente megrendezett 

sorozattal. 

 

Saját közösségek, táborok 

Kisfestő szakkör 

Csütörtökönként 16.30-17.30 óráig hetente egyszer tartottuk. 

Vezető: Baji Miklós Zoltán, képzőművész.                     Közösségszervező: Mészáros Zsuzsanna 
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Az óvodás korú gyermekektől az alsó tagozatos iskolás korosztályig foglalkoztattuk a gyermekeket. Az év 

első felében 18 bejegyzett taglétszám volt, az új tanévben 17 fő, igazán szép létszámú városi rajz 

szakkörré nőtte ki magát. 

Összesen 30 alkalommal tartottak foglalkozást. A festésen kívül pasztell, akvarell, montázs technikával is 

dolgoztak és minden alaklommal mód volt agyagozásra is. Sok országos és városi rajzversenyen indultak 

sikeresen. A legutóbb a könyvtár Egészséges életmód, egészséges gyümölcsök pályázatán egy 2. díj 

született és minden munkát kiállítottak, a Békés Megyei CSEÖT Testvérem-ajándék pályázatán 

különdíjakat, a város Szociális és Egészségügyi Csoportja Egészséges ősz egészséges gyümölcsei 

pályázatán 2 db 2. díjat, egy 3. díjat és különdíjakat hozott el a csoport. 

 

Átmozgató torna 

Főként a környékbéli nyugdíjasok járnak a tornára, amit a Vörös Szalonban tartottunk. Szeptembertől a 

vezető elfoglaltsága miatt fél évig szünetelt a csoportfoglalkozás. 

 

Rajzszakkör felnőtteknek 

Októbertől indítottuk el ezt a szakkört azoknak a felnőtteknek, akik kedvet éreznek a rajzoláshoz. 

Bartolák Anna, rajztanár közfoglalkoztatottként vállalta, hogy vezeti a kis művészetbarát kört. 

Csendéleteket, portrékat vázoltak, egyenlőre költségkímélő ceruza és szén technikával dolgozta. 

 

Régimódi kézimunkák újragondolva Kézműves szakkör 

Szintén októberben indult a szakkör felváltva a rajzolókkal. Mariann is közfoglalkoztatottként  valósította 

meg. Rongybabákat készítette, hajat varrtak, öltöztettek fel. Nagymamák, anyukák és gyerekek jártak a 

foglalkozásokra, ahol a kézimunkázás alapelemeit tanulták meg. Karácsonyig készült el a baba. A vezető 

másik intézménybe került, ott folytatja a szakkört. 

 

Cuvée Klub 

Folyamatosan tartották havi borkóstolójukat, amit teljesen önállóan szerveznek meg. Neves 

borászatoktól (Pannonhalmi, Wilyen, Heimann, Szeleshát, Konyári, Somlói, Günczer, Fülöp) de egyes 

borfajtákból is rendeztek kóstolókat. Baráti körként főzéssel egybekötött estet is tartottak. Mi a ház 

nyitva tartásával, a szükséges eszközök biztosításával segítjük munkájukat. A klub bemutatókkal járul 

hozzá rendezvényeinkhez: Múzeumok éjszakája, Márton napi családi rendezvény. 

 

Táborok 

 

Élet a 19. századi úri házban 

A helytörténeti-kreatív foglalkoztató nyári tábort a 8-12 éves korosztályú gyermekeknek ajánlottuk. 

Játékos formában ismerkedtek a ház hajdani életével, hétköznapi és ünnepi szokásaival. Szó esett a 

háztartásról, öltözködésről, varrásról, régi játékokról, a virág-, a legyező- és zsebkendőnyelvről. 

Beöltöztünk régi divat szerint, babaházat rendeztünk, babát, emlékkönyvet, legyezőt, ékszereket 

készítettünk. Interaktív játék során ismerkedtünk a teaszertartásokkal és a lovagolást is kipróbáltuk. 

Meglátogattuk a város régi épületeit, templomait, gyűjteményeit és új játszótereit. A foglakozásokat 

Adorján Lászlóné, a tábor többi részét Mészáros Zsuzsa vezette. 
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Kisfestő Tábor 

Augusztus utolsó hetében rendezzük meg ismét a népes tábort. Baji Miklós Zoltán vezetéséve 

képzőművészeti technikákat (rajzolás, nyomtatási technikák, pasztell, akvarell) próbáltak ki a gyerekek 

és szobrászkodtak is. Kikapcsolódásként játszóterekre jártunk. Délutánonként Adorján Lászlóné, 

Harangozó Mariann és Mészáros Zsuzsa is vezetett foglalkozásokat: batikolás, üvegfestés, mozaik és 

fotómontázs technikákat tanultunk. 

 

Társadalmi kapcsolatok 

 

Békéscsabai iskolák 

Kiemelten jó és gyümölcsöző a kapcsolatunk 3 iskolával. A Bartók Béla Szakgimnázium és Alapfokú 

Művészeti Iskola a megnyitóinkon műsorral szerepel, mi pedig teremmel, vagy vendégeiknek 

tárlatvezetésekkel viszonozzuk a segítséget. A Szent-Györgyi Albert Szakgimnázium iparművészetisei 

többször divatbemutatóval járulnak hozzá rendezvényeinkhez, amit mi a pályázatainkba való bevonással 

viszonzunk. Az Evangélikus Gimnázium képzőművészeti tagozata a gyerekekkel kapcsolatos művészeti 

munkában segít, mi viszont elsősorban őket hívjuk a kortárs művészekkel való találkozásokra.  

 

Állatvédők Békéscsabai Egyesülete tanácskozása 

Laszkó Tímea az egyesület tagja, önkéntes munkát végez náluk. Az Ő felügyeletével tartotta a vezetőség 

tanácskozásait a Foglalkoztató Teremben az ősz folyamán. 

 

Nosztalgia tízek nyugdíjas klub  

Ha különleges hangulatú rendezvény kerül sorra, szeretik a Vörös Szalonba tartani. Évente kérnek tőlünk 

előadásokat, most Munkácsy és a képeslap történetéről hallgattak előadást. Egyébként a teljes 

szervezést ők bonyolították, néha csak helyszínül szolgáltunk, ebben az évben Szikoráné családi 

regényének könyv bemutatóját tartottak a szalonban. 

 

Békés Megyei Népművészeti Egyesület 

Pályázati kiállításukat az idén is nálunk rendezték meg. Sok látogatót vonzanak ezek a tárlatok, akik 

természetesen az emlékház kiállításait is megtekintik. 

 

Üzemeltetés 

2016-ban 3 teljes munkaidőben dolgozó munkatárs és 2-3, az év folyamán összesen 5 fő 

közfoglalkoztatott kolléganő tartotta nyitva, takarította, rendezte kívül, belül  a házat és bonyolította le a 

rendezvényeket. A kert és az angolpark gondozásában a kertészek közreműködtek, bár az őszi 

avarszedésre és az ereszcsatornák tisztítására csak részben kerítettek többszöri kérésre sort. A nagyobb 

programokon a CSAKK önkéntes gárdája nyújtott segítséget. Népszerű a diákok közösségi szolgálatos 

tevékenysége is, szívesen visszajárnak segíteni a táborainkba, szakköreinkbe, játszóházainkba. 

A szakmai munkánk anyagi fedezetét nagyban segítette a városi pályázatokon (összesen: 500 e. Ft), a 

Nemzeti Kulturális Alaptól (Múzeumok éjszakájára 50 e. Ft) és a Szentendrei Skanzentól (Múzeumok Őszi 

Fesztiváljára 80 e. Ft) nyert összegek. Minőségi programokat valósíthattunk meg ezek által. 

Az idén tavasszal került felújításra az elavult és többször a nagyobb igénybevételekkor eldugult 

szennyvíz-csatorna rendszerünk. Nyárig sikerült az udvar egyenetlenségeit is helyrehozni. 

 

 


